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21 aprilie 2017AZI  PIA A TIRILOR DE AZI

25 APRILIE. Fregata „Regele Ferdinand” i

distrug torul britanic HMS Daring vor desf ura, pe

25 aprilie, exerci ii de respingere a unui atac aerian,

exerci ii de comunica ii tactice, precum i manevre

de reaprovizionare, precizeaz  un comunicat de

pres  al For elor Navale Române. [ Citeste mai

departe ]

21 aprilie 2017AZI  PRIN LUME

CE EFECT VA AVEA ATENTATUL DE PE CHAMPS

ELYSEES ASUPRA ALEGERILOR

PREZIDEN IALE? Sondajele anun  pentru

duminic , 23 aprilie, cel mai disputat prim tur de

scrutin preziden ial din istoria recent  a Fran ei. Nu

mai pu in de patru candida i au anse aproximativ

egale, dac  lu m în calcul marjele de eroare, s

ajung  în turul doi. [ Citeste mai departe ]

21 aprilie 2017AZI  STAT DE DREPT

EXTR DAREA LUI SEBASTIAN GHI . Ministerul

Justi iei anun  c  a primit actele de la instan ele

emitente ale mandatelor de arestare preventiv  în

cazul lui Sebastian Ghi , precizând c  sunt în curs

de traducere, urmând a fi definitivat  cererea de

extr dare a fostului deputat din Serbia. [ Citeste mai

departe ]

21 aprilie 2017AZI  ÎN CULTUR

DIALOG INTERACTIV. Mai multe produc ii

cinematografice române ti, apreciate de critici i de

spectatori, particip  i în acest an la Festivalul de

Film Românesc, desf urat la Stanford University,

UC Berkeley, San Francisco State University i

University of California, Los Angeles (UCLA), ajuns

la a VI-a edi ie. [ Citeste mai departe ]

21 aprilie 2017AZI  PRIN AR

DAC  NU SUN  SIRENA, BAT CLOPOTELE.

Ast zi, exerci iul de alarmare a avut loc în jude ele

Arad, Cara -Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara,

Mehedin i, Olt, Teleorman, Timi  i Vâlcea. [ Citeste

mai departe ]
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JOP
 08 august 2016  18:45 |   În Cultur  |   Adrian Simeanu

Adic , Jovem Orquestra Portuguesa. Pe române te, Orchestra de Tineret a Portugaliei.

Oaspete super la Sinaia i Bucure ti. În festivalurile verii, în curs.

Eu am v zut-o s pt mâna trecut , la Ateneu. Nemi cat am stat cât timp a cântat. C  m-a fascinat i

m-a captivat. De am regretat când a terminat c  nu a bisat...

C ci m-a cucerit cum i-a rânduit i i-a t lm cit pe neam  i pe rus. Beethoven i ostakovici. Ambii,

corifei, în muzic , zmei. Simfoniile lor, cu num rul cinci. Construc ii sonore create cu har. Cu for ,

tumult i fine e. Seme e, vibrante, m re e. Etern r spândind frumuse e. Cel pu in a a ni le-au

prezentat junii portughezi. Care-au întrecut a tept rile, onorând autorii. Voin , tiin , putin  etalând

din plin. Avânt i dorin , subtilitate, discern mânt. Elevi i studen i uni i fructuos. În ansamblu amplu,

v dit virtuoz. Sudat i rodat, ce-a interpretat cum nici n-am visat. Peste mai mult decât minunat...

A dirijat, la superlativ, Pedro Carneiro. De la Lisabona. Percu ionist nedezmin it, sigur iscusit. La pult,

stra nic preg tit. Precis, caden at, da’ i temperat, când firu’ sonor nu-i învolburat. Stârne te,

strune te, la fix reu e te. Cântare de top oferind cu trupa, f r  doar i poate. Întru cinstea lor i lauda

rii de unde-au sosit, chiar binevenit. Neîndoielnic, prielnic, pe noi ne-au uimit...

ALTE ARTICOLE DE AZI

Se tiu semifinalele Ligii Europei

Gregory Porter concerteaz  pentru prima oar  în
România

„P rintele” restaur rii

Dan Tanas

Cum s  ne protej m ficatul VIA A DE LÂNG  NOI

Apel pentru donare de sânge
Centrul de Transfuzii Sanguine din
Capital  face, din nou, apel la popula ie
pentru donarea de... [ Citeste mai

departe ]
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