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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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EXCLUSIV AZI

Concert spectaculos ional  de Tineret a
Portugaliei

 04 august 2016  16:15 |   Exclusiv |   Grigore Constantinescu

Continuând tradi ia de a aduce în fa a publicului din Bucure ti cele mai valoroase orchestre de
tineret din Europa, la începutul lunii august Festivalul „Vara Magic “ a avut ca invitat la

Ateneu o prestigioas  orchestr  de tineret, „Jovem Orquestra Portuguesa“.

Scopul activit ii Orchestrei de Tineret a Portugaliei, înfiin ate în 2010, sub îndrumarea lui Pedro

Carneiro – director artistic i dirijor principal, muzician de renume interna ional – este de a oferi
tinerilor muzicieni portughezi oportunitatea studiului i afirm rii talentelor interpretative în mediul unui

ansamblu profesionist.

Forma ia este îndrumat  de membrii Orchestrei de Camer  a Portugaliei i al i arti ti invita i.

Ajungând treptat la nivelul unei orchestre simfonice ample, ca majoritatea orchestrelor de tineret din

Europa, „Orchestra de Tineret a Portugaliei“ î i prezint  cele dou  concerte de debut din România, cu
sprijinul European Federation of National Youth Orchestras i a Orchestrei Române de Tineret. Dup

ce a sus inut, dup  protocol, un program de prezentare în fa a publicului românesc estival, din Sinaia,
i-am ascultat pe tinerii muzicieni în Bucure ti, la Ateneul Român, miercuri, 3 august, sub bagheta

dirijorului Pedro Carneiro, cu un program spectaculos i dificil, alc tuit din „Simfonia a V-a“ de Ludwig

van Beethoven i „Simfonia a V-a“ de Dmitri ostakovici. Neîndoios, preten iile realiz rilor
interpretative – repertoriu clasic versus repertoiu modern – sunt deosebit de mari, cele dou

capodopere orchestrale având suficiente argumente de interes stilistic i virtuozitate orchestral .

Impresioneaz , în prezen a interpretativ  a ansamblului, seriozitatea cu care au fost rezolvate prin
studiu aceste dou  titluri, exactitatea presta iei, armonizarea sonorit ilor, calitatea execu iei prin care

se ob in rezultate de efect spectacular. Îm primul rând, sunt de observat distinc iile stilistice,
remarcabil conturate în arhitectonic  i frazare. De semenea, modul de adresare este conving tor,

dac  inem seama de faptul c  muzica beethovenian  este binecunoscut , pe când discursul lui

ostacovici surprinde prin particularit ile sale de secol XX. Tinerii muzicieni portughezi au pledat
pentru calitatea remarcabil  a performan elor orchestrale, ob inând un evident succes de public.

Având pe afi  Orchestra Român  de Tineret, Orchestra de Tineret a Portugaliei, Orchestra Sinfonietta
i Orchestra Junior, al turi de celebri dirijori i soli ti români i str ini, cea de a V-a edi ie a

Festivalului „Vara Magic “ reafirm  for a parteneriatului prin care Lanto Communication, condus de
Dorin Ioni , ofer  publicului un Festival de var  ce r spunde exigen elor culturale europene. 
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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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