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Warszawa, kwiecień 2016 r.

„Nocne Granie” na scenie Royal Wilanów
29 kwietnia w Royal Wilanów na terenach rekreacyjnych przy ul.
Klimczaka 1 kolejne „Nocne Granie”. To piątkowy cykl darmowych
koncertów

artystów

lokalnych

i

ogólnopolskich,

których

organizatorem jest Royal Wilanów i Galeria Wilanów. Tym razem
w świat jazzu i bluesa mieszkańców Wilanowa i wszystkich
chętnych przeniesie Sova Band Zespół.
„Nocne Granie” to sposób na aktywne spędzanie wiosennych i letnich
wieczorów z kulturą i muzyką, otwarty dla wszystkich. Bezpłatne koncerty
na scenie Royal Wilanów będą odbywać się co drugi piątek od
godziny 19:00 do 20:45. Drugie muzyczne spotkanie z cyklu „Nocne
Granie” uświetni zespół Sova Band. To duet pianisty Krzysztofa Markiewki i
wokalistki Marty Markiewki. Krzysztof Markiewka z muzyką związany jest
od lat. Ma na swoim koncie bogaty dorobek artystyczny i repertuar, który
zadowoli nawet najbardziej wymagających muzycznych miłośników. Gra
covery muzyki światowej, standardy jazzowe oraz blusowe, ballady
rockowe, a nawet muzykę z największych kinowych hitów. Przy ich
akompaniamencie śpiewa Marta Markiewka. To młoda wokalista, w której
repertuarze można znaleźć utwory wielkich artystów: Etty James, Arethy
Franklin, Franka Sinatry, Doris Day, The Beatles, Tiny Turner, Sade czy
Norah Jones.
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Royal Wilanów
Royal Wilanów to jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej
i rozrywkowej mapie Wilanowa. Ten usytuowany w samym sercu dzielnicy
budynek biurowo-usługowy, dzięki zaprojektowanym i sfinansowanym
przez inwestora placom, zapewnia pracownikom i lokalnej społeczności
szeroki wachlarz usług i atrakcji dla całej rodziny. Wspólna, otwarta
przestrzeń z infrastrukturą sportową i kulturalną tej wiosny i lata będzie
tętnić życiem. 27 kwietnia miłośnicy golfa mogli spróbować swoich sił
podczas rozgrywek na specjalnych symulatorach gry w golfa. Dzisiaj - 28
kwietnia tanecznym krokiem Royal Wilanów obchodzi Międzynarodowy
Dzień Tańca. Od maja scenę Royal Wilanów w piątkowe wieczory
zdominuje nie tylko muzyka, ale i teatr. Naprzemiennie z cyklem „Nocne
Granie” organizowany będzie Teatr Plenerowy, z udziałem aktorów
zawodowych i amatorów.
***
Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem
działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się
w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor).
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym
potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania
przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę
istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości
zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu
wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od
rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji
inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw., zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród
tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze
utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN,
którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni
biurowo-handlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości
zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej
wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i
jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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