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KOMUNIKAT
2013
blisko Gwiazd, blisko Ziemi…

Po raz pierwszy muzyka i szlachetne wino zostały połączone
w szlachetnym celu w międzynarodowym projekcie

JAN A.P. KACZMAREK (Oskar za muzykę do filmu « Finding Neverland »), zainspirowany winem Cælestis, umieścił na
jego etykiecie napis: “Nieskazitelne wino przynosi wielką inspirację dla mojej muzyki”. Utwór muzyczny « Cælestis
Impromptu » skomponowany i podarowany przez artystę jest teraz udostępniony na: www.caelestis-bio.com
To historyczny moment, zwłaszcza że Cælestis (po Łacinie “Niebiański”) jest pierwszą marką Grand Cru Classé
(sklasyfikowana winnica wysokiej kategorii) stworzoną od czasów Napoleońskich, z biodynamicznego Château
Fonroque Saint-Emilion Grand Cru Classé.
Cælestis – to jedno z najrzadszych win. Spośród 176 Bordeaux Châteaux Grands Crus Classés, jedynie 3 są
biodynamiczne, mniej niż 2.5% to wina ekologiczne.
Cælestis jest sprzedawane na aukcjach charytatywnych w Londynie, Nowym Jorku i Hong Kongu, a dochody z tych
aukcji sa przekazane lokalnym oddziałom WWF.
Znany producent i enolog Alain Moueix z Château Fonroque także umieścił stosowny napis na tylnej etykiecie: “
Dzięki prawdziwie artystycznemu krzewowi winnemu, pojmującemu muzykę gwiazd i żywotność ziemi, pracuję
aby osiągnąć autentyczne i harmonijne wino.”
« Cælestis dla WWF » 2012 (rocznik 2009) rezultaty z aukcji:
Jesteśmy bardzo wdzięczni anonimowym hojnym kupcom Cælestis za ich kontrybucję dla WWF. Dziękujemy
równiez ludziom którzy pomogli nam zrealizować pierwszy Cælestis, oraz zorganizowali pierwsze aukcje.
•
•
•

Hong Kong, 31 stycznia 2013 – Cælestis został podarowany dla WWF Hong Kong gdyż nie zebrano funduszy
przez internet.
Londyn, 27 listopad 2012 - zebrano ze sprzedazy na żywo: www.dnfa.com i przez internet:
www.bidforwine.co.uk £825 dla WWF UK
Nowy Jork, 9 styczeń 2013 - zebrano ze sprzedazy przez internet: www.charitybuzz.com $1500 dla WWF USA
***

Premiera Cælestis odbyła się 16 sierpnia 2012 podczas ostatniego poznańskiego
Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki TRANSATLANTYK dzieki twórcy festiwalu
JANOWI A.P. KACZMARKOWI: http://www.caelestis-bio.com/films.html
“Transatlantyk” jest jedynym corocznym Międzynarodowym Festiwalem gdzie muzyka i film są
jednakowo ważne: http://www.transatlantyk.org/en

Premiera utworu muzycznego « Cælestis Impromptu » odbyła się w Londynie 27
listopada 2012 przed rozpoczęciem aukcji Cælestis.
***

« Cælestis for WWF » 2013 (rocznik 2010)
15 butelek Cælestis rocznik 2010 do podziału pomiędzy 3 kontynentami będzie sprzedane w tym roku na aukcjach
charytatywnych w Londynie, Nowym Jorku i Hong Kongu. Wszystkie dochody jak zwykle będą przekazane
lokalnym oddziałom WWF. Oryginalna etykietka Cælestis będzie podpisana przez reprezentantkę kontynentu
amerykańskiego – słynną gwiazdę hollywódzką.
W przyszłym roku oryginalna etykietka Cælestis będzie z kolei zadedykowana przez reprezentanta kontynentu
azjatyckiego.
***

"Praktyki niezrównoważonego nieekologicznego rolnictwa są jednymi z największych zagrożeń dla natury
naszej generacji". David Nussbaum, Dyrektor Generalny WWF UK
***

Cælestis ma na celu zebranie funduszów dla WWF na trzech kontynentach oraz zwrócenie uwagi
publiczności na wpływ produkcji i konsumpcji wina na nasze środowisko: www.caelestis-bio.com

