Kolejny mecenat PGE Energia Ciepła nad Filharmonią
Elektrociepłownia Zielona Góra należąca do PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE, zawarła umowę z
Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Na mocy podpisanej umowy PGE Energia Ciepła stała się Sponsorem
Głównym – Mecenasem Kultury Filharmonii Zielonogórskiej.
Wsparcie zielonogórskiej elektrociepłowni pomoże zorganizować kilkadziesiąt koncertów. Nowy sezon artystyczny zostanie
zainaugurowany koncertem w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą dyrektora Czesława
Grabowskiego 20 września 2019 r.
„Z radością przyjmujemy fakt, że Elektrociepłownia Zielona Góra po raz kolejny zadeklarowała pomoc finansową w
realizacji planów artystycznych Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda. Fakt ten bezpośrednio przekłada się na
życie kulturalne naszego regionu. Reprezentowany przez nas poziom artystyczny sprawia, iż Filharmonia Zielonogórska
należy do czołowych instytucji kultury nie tylko województwa lubuskiego. Dzięki wsparciu zielonogórskiej elektrociepłowni
będziemy mogli nadal pozostać w czołówce, oferując słuchaczom ambitny i bogaty repertuar artystyczny” – powiedział
Czesław Grabowski, Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej.
Elektrociepłownia Zielona Góra podpisała także umowę sponsoringową z Fundacją Kolektyw Dźwięku, organizatorem
festiwalu muzyki na instrumenty dęte blaszane pod nazwą CORNO – Brass Music Festival. Tegoroczna, już trzecia edycja
festiwalu odbędzie się od 26 do 31 sierpnia. Zaplanowane są m.in. spotkania i wykłady w Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz
wydarzenia festiwalowe w sali koncertowej Filharmonii Zielonogórskiej. Jeden z koncertów uświetni swoją obecnością
mistrz, kompozytor muzyki filmowej z Hollywood, James Thatcher.
„Angażujemy się w życie kulturalne miasta wspierając Filharmonię Zielonogórską. Nie do przecenienia jest wkład dyrektora
Filharmonii Czesława Grabowskiego i współpracujących z nim wybitnych muzyków w podtrzymanie i rozwój kultury wysokiej
w Zielonej Górze. Satysfakcja jest tym większa, że popularność koncertów muzyki klasycznej rośnie dzięki udanym
inicjatywom popularyzatorskim. Koncerty promenadowe przed filharmonią to był ze wszech miar trafiony pomysł. Cieszę się
również, że Filharmonia Zielonogórska będzie gościła u siebie CORNO - Brass Music Festival, festiwal o bardzo bogatym
programie i o zasięgu międzynarodowym. Jest to doskonały sposób promowania Zielonej Góry” – mówi Krzysztof Kwiecień,
Prezes Zarządu Elektrociepłowni Zielona Góra.
Poprzez zaangażowanie i wsparcie wydarzeń i inicjatyw lokalnych PGE Energia Ciepła realizuje ambicję bycia partnerem
miast i regionów tam, gdzie prowadzi swoją działalność. Spółka objęła mecenatem instytucje kultury już w czterech
lokalizacjach, w których posiada swoje aktywa ciepłownicze. PGE Energia Ciepła jest mecenasem Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Toruniu. Dzięki podpisaniu umowy z Filharmonią Zielonogórską PGE Energia Ciepła
stała się jej sponsorem głównym, obejmując tytuł mecenasa kultury. Warto nadmienić, że zielonogórska elektrociepłownia
wspierała Filharmonię już w ubiegłych latach.

