
Pe scena Teatrului pentru
Copii și Tineret „Căluțul de mare”
are loc mâine, de la ora 11.00,
un spectacol în premieră
absolută, ce are în distribuţie
actori profesionişti şi copii. Piesa
la care accesul publicului de la
malul mării va fi liber se numește
„Până când ne vom revedea”,
este pusă în scenă de regizorul
constănţean Tiberiu Roşu și are
la bază poveşti scrise de copii. 

Întregul eveniment se înscrie
în cadrul proiectului „Vreau să-ți
spun povestea mea” și a debutat
cu un concurs de poveşti scrise
de copii cu boli cronice, primele
lucrări clasate constituind baza
scenariului piesei de teatru.
Pentru micii scriitori,
transpunerea pe scenă a

lucrărilor proprii, posibilitatea de
a avea un rol în propriile poveşti
sau faptul că sunt spectatorii lor
reprezintă un eveniment cu
impact emoţional pozitiv.

Acțiunea se derulează cu
sprijinul Fundației pentru
Comunitate și MOL România, iar
artiștii implicați sunt: regizorul
Tiberiu Roșu, actorii Dana
Manolache, Graţian Prisăcariu şi
coregrafa Geta Răvdan.
Organizaţiile partenere sunt
World Vision România (Biroul
Zonal Constanţa) şi Asociaţia
Civicum Voluntaris, evenimentul
fiind realizat  prin Programul
MOL pentru Sănătatea Copiilor.
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Vara aceasta, la Aqua Magic e rost de
distracție, dar și de evenimente culturale
dedicate publicului larg, care caută nu doar
răcoarea bazinelor, ci și motive de răsfăț
pentru minte și suflet.  Astfel, după  ce, pe 15
iunie, a fost inaugurată galeria de artă
subacvatică „Aqua Magic e Wild Art”,
reprezentanţii Aqua Magic şi ai Asociației
Culturale Wild Art dau startul unei noi provocări
culturale: un concurs de fotografie. Competiția
„Magie în fotografie” va începe de astăzi, de la
ora 11.00, în incinta parcului Aqua Magic, la
galeria subacvatică, și se va desfășura pe
parcursul unei zile întregi, până la ora 18.00.

Concursul este dedicat tinerilor artişti
pasionaţi de fotografie. Așa cum e firesc, și

această competiție are o temă,
care se înscrie perfect în
atmosfera de vacanță: o zi într-un
parc acvatic, o zi petrecută în
prima galerie subacvatică de artă
din România. Aceasta este singura
cerință impusă de organizatori, iar
restul depinde de talentul și
inspirația tinerilor artiști.

Fotografiile vor fi prelucrate în
weekend, pentru a fi predate
organizatorilor concursului luni, iar
cele mai bune vor fi premiate săptămâna
viitoare. Se vor acorda două premii: unul
pentru cea mai bună fotografie și unul pentru
imaginea care a primit cele mai multe „like-uri“

pe contul de Facebook al artistului. 
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O nouă expoziție la
Muzeul de Artă

La o săptămână de la vernisajul
expoziției „Vino și vezi!”, semnată de

pictorul tulcean Eugeniu Barău, Muzeul de
Artă îi așteaptă pe iubitorii de frumos la un
nou eveniment plastic. Programat astăzi,
de la ora 17.00, în sala „Alexandru
Ciucurencu”, acest eveniment este dedicat
iubitorilor de grafică, ce vor putea admira
lucrări semnate de Casia Csehi, Johanna
Kovacs şi Gabi Nicolaescu. Expoziția este
dedicată memoriei marelui grafician Vasile
Kazar (30 iunie 1913 - 21 martie 1998),
profesorul celor trei expozante. 

Vernisajul va fi susținut de directorul
Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu. 

„Al treilea spaţiu al
cetăţeniei active”, și
la Biblioteca
Județeană 

Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”
Constanța, Fundaţia Progress și alte
biblioteci publice din țară anunţă lansarea
proiectului „Al treilea spaţiu al cetăţeniei
active”. Conferința de lansare a acestui
proiect va avea loc la Biblioteca
Metropolitană din București, astăzi, de la
ora 10.30. Prin implementarea acestui
proiect, Fundația Progress și partenerii săi,
printre care și Biblioteca Judeţeană
Constanța, își propun să amenajeze
„cuiburi ale democrației” în 14 biblioteci
publice județene, mai întâi pentru formarea
de competențe specifice cetățeniei active
prin training și apoi ca locuri de
manifestare a comportamentelor civice. 

Proiectul „Al treilea spațiu al cetățeniei
active” este finanțat prin granturile SEE
2009-2014, din cadrul Fondului ONG
România, cu o sumă nerambursabilă de
220.884 euro. (M.S.)

Artista Oana Coșug
promovează Delta
Dunării în Israel

20 de lucrări de grafică realizate de
artista Oana Coșug în taberele de creație
de la Tescani și din Delta Dunării pot fi
admirate până pe 20 septembrie, la sediul
Institutului Cultural Român din Tel Aviv.
Expoziția reunește schițe spontane, de
observație, elemente figurative tratate ca
forme și texturi abstracte, prin tehnici și
materiale consacrate abordate
neconvențional. O parte dintre aceste
schițe au fost dezvoltate în compoziții și
proiecte de mari dimensiuni. 

Tânăra artistă Oana Coșug a studiat
pictura cu prof. Teodor Moraru, fiind
licențiată a Universității Naționale de Artă
din București, în anul 2002. Din 2005, s-a
stabilit în Belgia, iar în 2009 a absolvit
studiile de masterat la Academie Royale
des Beaux Arts de la Bruxelles. (M.S.)
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În urmă cu o
săptămână, corala
bărbătească a

Arhiepiscopiei Tomisului,
Armonia, reprezenta cu
succces România la Riga,
la cea de-a VIII-a ediție a
celui mai mare festival de
interpretare corală din lume,
Word Choir Games /
Jocurile Corale Mondiale,
care s-a desfășurat în
perioada 9-19 iulie. La nici
câteva zile de la întoarcerea
acasă cu două medalii de
aur și un Mare Premiu,
corala va cânta pentru
publicul constănțean care,
de fiecare dată, este
prezent în număr mare la
concertele pe care Armonia
le susține în fața sa.
Concertul extraordinar al
coralei ce face cinste
Constanței va avea loc
duminică, de la ora 18.00,
pe scena Casei de Cultură a
Sindicatelor, într-o zi de mare
sărbătoare: de praznicul Sfântului
Mare Mucenic și Tămăduitor
Pantelimon. 

n ProgrAM DE
sărBătoArE n În programul
concertului sunt incluse lucrările:
„Gratias Agimus Tibi”, de Leo
Hasler, „Trosterin Musik”, de Anton
Bruckner, „O, ma joie”, de Michel
Corboz, „Lăudați pe Domnul”, de
Gheorghe Danga, „Da ispravitza”,
de Pavel Chesnokov, „Hymne”, de
Jean Sibelius, „Suita corală”, de

Lucian Nireșteanu, și
„Divertisment staccato”, de Ion
Popescu Runcu.

n PAlMArEs DE Aur n La
cea de-a VIII-a ediție a „olimpiadei
corurilor”, așa cum mai este
supranumită competiția care s-a
desfășurat în capitala Letoniei și
capitala culturală europeană, Riga,
corala ortodoxă Armonia a
demonstrat că se numără printre
cele mai bune coruri din lume,
obținând Medalia de Aur și Marele
Premiu, la secțiunea Cor
bărbătesc, și Medalia de Aur, la

secțiunea Muzică Sacră. Acestor
performanțe se adaugă alte
medalii din aur, câștigate la ediția
precedentă a Word Choir Games,
care s-a desfășurat în 2012, în
Statele Unite ale Americii, la
Cincinnati, Ohio, la secțiunile
Folclor și Muzica religiilor. De
asemenea, anul trecut, Armonia s-
a remarcat și la Campionatul
European al Corurilor de la Graz,
Austria, de unde s-a întors cu
patru distincții importante: Marele
Premiu, la secțiunea Cor
bărbătesc, medalii de aur, la

Folclor și Cor bărbătesc, respectiv
o medalie de argint, la secțiunea
Muzică Sacră. 

Concertul pe care Armonia îl
va susține în această duminică are
loc la aproape o lună de
spectacolul pe care premiata
corală a Arhiepiscopiei l-a susținut
pe 29 iunie, de Sfinții Petru și
Pavel, tot pe scena Casei de
Cultură, alături de corul
Krysostomos din Finlanda.
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Din cAPitAlA culturAlă A EuroPEi, rigA, Din nou lA constAnțA

Multipremiata corală Armonia,
în concert extraordinar

„Magia în fotografie” se
premiază la Aqua Magic 

„Până când ne vom
revedea”

Spectacolul „Până când ne vom revedea” va avea loc în premieră
absolută, mâine, de la ora 11.00, la Teatrul „Căluțul de mare”


