Фоззі, Андрій Джеджула та Олександр Павлік візьмуть участь у Чемпіонаті Європи!
Українські зірки вийдуть на футбольне поле європейського турніру
Останній місяць літа в Києві відзначиться великою футбольною подією. З 8 по 10 серпня на
стадіоні ім. Баннікова відбудеться чемпіонат Європи з аматорського футболу серед команд
будівельників European Builders Cup 2019 та Кубок ветеранів Senior Builders cup 35+.
В спортивній події візьмуть участь 16 команд з 12 країн Європи та команда українських зірок
ФК «Маестро». Це одне з наймасштабніших міжнародних футбольних змагань в Україні з
часів Євро-2012.
Зірковий десант висадиться на газон стадіону в Фінальний день Чемпіонату. В цей день, між
матчами за медалі турніру, «Маестро» зіграють зі збірною Футбольної асоціації будівельників
України благодійний матч.
На поле європейського турніру у складі ФК «Маестро» вийдуть:
- Фоззі, гурт ТНМК, капітан команди;
- Андрій Джеджула, теле-радіоведучий, шоумен;
- Анатолій Анатоліч, телеведучий, шоумен;
- Олександр Павлік, співак, заслужений артист України;
- Вадим Олейник, співак;
- Ігор Грохоцький, співак, переможець «Голосу країни»;
- Микола Коваль, художній керівник «Дизель шоу»;
- Артем Кай, співак, двократний переможець телешоу «Караоке на Майдані»;
- Олексій Яровенко, актор театру ім. Лесі Українки, зірка серіалу «Кріпосна»;
- Ігор Воєвуцький, екс-соліст групи «Авіатор»;
- Андрій Федоров, телеведучий, актор, шоумен, ринганонсер;
- Олег Соколов, доктор музичного мистецтва Празької консерваторії, учасник Чеського
національного оркестру,
- Валентин Науменко, концертний директор Олі Полякової;
- Едуард Цихмейструк, чемпiон 2-х країн, найкращий гравець Болгарiї, бронзовий призер
України, заслужений майстер спорту міжнародного класу, тренер ФК «Маестро»;

та інші зірки української сцени, естради та спорту.
Перед товариським матчем відбудеться прес-конференція для ЗМІ, за участі Фоззі, Анатолія
Анатоліча, заступника міністра Мінрегіонбуду Льва Парцхаладзе та амбасадора турніру,
легендарного гравця збірної України і київського «Динамо» Олександра Шовковського, на
якій спікери розкажуть про Чемпіонат та його заходи і дадуть відповіді на питання
журналістів.
В перерві матчу відбудеться благодійний аукціон, де будуть розіграні колекційні речі від
гравців «Маестро».
Всі кошти, отримані в ході заходу, будуть направлені на реалізацію проекта «Дача» для
сімей онкохворих дітей.
Центр «Дача» існує 10 років, він став домом для понад 1000 родин, але за ці роки фонду
доводилось тричі переїжджати з орендованих будинків. Минулого року фонд розпочав
будівництва власного будинку, який зможе одночасно приймати 15 родин. Сьогодні
готовність об’єкту становить 40%.
Кожен відвідувач заходів Чемпіонату може пришвидшити день відкриття дому, який дасть
надію тисячам важкохворим дітям!
Додаткова інформація про проект

Весь день на локації, де відбуватимуться матчі European Builders Cup 2019 та зіркового
футболу буде багато розваг для відвідувачів та їх родин. Бампербол Fest, Вулична Food &
Music, Handmade Fest, дитячі атракціони, розіграші призів та файер-шоу – все це буде
супроводжувати спортивні змагання весь день.
Завершить свято європейського футболу концерт за участі Андрія Джеджули, Олександра
Павліка, Тоні Матвієнко, Ігоря Грохоцького, Артема Кая та співачки Nati.

Дата: 10 серпня;
Локація: Будинок футболу, м. Київ, провулок Лабораторний, 7а. Стадіон ім. Баннікова.
Час:
10.00 – матчі Кубка Європи;
15.00 – прес-конференція за участі письменника, спортивного аналітика, телеведучого Фоззі,
лідера гурту ТНМК, телеведучого, топ-блогера Анатолія Анатоліча, заступника міністра

Мінрегіонбуду Льва Парцхаладзе та амбасадора турніру, легендарного гравця збірної
України і київського «Динамо» Олександра Шовковського;
16.00 – благодійний матч ФК «Маестро» - збірна FABU;
18.00 – фінал European Builders Cup 2019;
19.00 – концерт за участі Андрія Джеджули, Олександра Павліка, Тоні Матвієнко, Ігоря
Грохоцького, Артема Кая та співачки Nati.
Для відвідувачів вхід на локації чемпіонату 10 серпня платний – 300 грн.

ФК «Маестро» запрошує всіх шанувальників футболу підтримати добре діло допомоги дітям і
розважитися на масштабному святі Європейського футболу!

