
Așteptarea a luat
sfârșit! Momentul
culminant al celui mai

spectaculos eveniment de pe
litoral se produce sâmbătă
seară. Carele alegorice sunt
aliniate la start pentru ultima
oară în această vară, fetele sunt
mai frumoase și mai dezinvolte
ca oricând, în costume
sclipitoare și ținute sexy.
Povestea faraonului Ramses al
II-lea prinde viață într-un mod unic, cum nu
se mai întâmplă în stațiunile europene.
Carnavalul din acest an a ajuns la final și va
aduce, sâmbătă seară, la Mamaia alte zeci
de mii de oameni pentru a trage împreună
cortina peste vara lui 2014. La ora 20.00,
carele vor porni din piațeta Perla către piațeta
Cazino, iar după paradă va avea loc
spectacolul de pe scena Fashion TV din
centrul stațiunii. Primarul Radu Mazăre va
defila în fruntea paradei, pe carul alegoric al
Primăriei, care va lua forma unui Sfinx
egiptean cu flacără, plin cu zeițe și magi.

n CEl MAi GRANDiOS SPECTACOl n
Se întrevede un spectacol grandios pe finalul
acestui sezon, la care iau parte câteva sute
de oameni: cascadori, figuranți, fotomodele,
dansatoare, dresori cu animale de la circ,
iluzioniști, karatiști, vedete și numeroși alți
membri de staff. În fiecare seară din această
săptămână s-a repetat intens, iar joi noapte a
fost adus și carul alegoric cu butaforie
egipteană, pe care primarul l-a inspectat.
Radu Mazăre a mărturisit că nu e lucru ușor
să organizezi un eveniment de o asemenea
amploare și promite cel mai reușit spectacol
de la Carnaval de până în prezent. 

„De fiecare dată am crescut nivelul
spectacolului și e din ce în ce mai greu. Sunt
mai multe momente... Dacă la spectacolul cu
Ștefan cel Mare am avut drept moment
central lupta dintre otomani și moldoveni,
acum vom avea mai multe momente centrale,
avem și animale și elemente de magie. Să
știți că a devenit foarte obositor, pe cuvântul
meu... De unde la început am vrut să facem
ceva ca o simplă distracție cu fete și cu
dansuri, acum am ajuns să muncim pe brânci
pentru Carnavalul acesta. Muncim toată vara
pentru el, e ora 23.00 și mai durează încă o
oră și ceva repetițiile”, a declarat Radu
Mazăre. 

Având în vedere că finalul Carnavalului
se produce chiar în prag de toamnă, iar serile
sunt mai răcoroase, fetele au fost mai
îmbrăcate decât de obicei la repetiții.
Primarul este optimist, însă, și cunoaște
forțele care vor lucra pentru ca totul să iasă
bine la Carnaval. „Da, sunt cam îmbrăcate
fetele, dar până sâmbătă se încălzește la loc,
pentru că faraonul are o stea deasupra!”, a
mai spus primarul.

n REPETiȚii Și CU iNviTAȚi n La
repetițiile din serile trecute au participat atât
prezentatorul TV de culoare Cabral, care va

juca rolul marelui preot al Egiptului, cât și
fostul luptător brazilian de K1 și practicant de
Kyokushin Karate, Francisco Filho, care va
juca rolul căpitanului armatei egiptene. Cei
doi participă pentru prima oară la un
carnaval și sunt nerăbdători înaintea
spectacolului de sâmbătă. „Eu am de
făcut niște incantații... îl încoronez pe
marele Ramses, repetițiile merg bine, iar
la eveniment va fi și mai bine. Iau parte
pentru prima oară la Carnaval și este
plăcut, pentru că participă foarte multă
lume. Este un eveniment mare și toată
lumea este foarte adânc implicată”, a
declarat Cabral Ibacka.

„Ne-am antrenat și nu știu cum o să
fie, pentru că sunt obișnuit să mă lupt pe
bune. Vom lupta cu săbii și, în ultimă
instanță, și corp la corp, iar publicul cred
că se va bucura de ceea ce va vedea. Am
venit aici pentru seminarul de Kyokushin
și nu mă așteptam să iau parte la așa
ceva... Mi se pare ceva minunat, iar ideea
primarului este una foarte bună, de a
organiza Carnavalul. În Brazilia nu am
participat niciodată la Carnaval, pentru că
nu sunt genul care se distrează prea tare,
mă concentrez pe karate. Acum însă am
ocazia să mă și distrez”, a declarat
brazilianul Francisco Filho. 

Așadar, Primăria Constanța și Fashion
TV invită constănțenii și toți turiștii de pe
litoral la ultima mega-distracție în aer liber
a acestei veri. Reamintim că sâmbătă, de
la ora 20.00, parada carelor alegorice
pornește din piațeta Perla. Defilarea pe
faleză va dura în jur de o oră, iar de la ora
21.00, pe cea mai mare scenă de modă
din Europa de Est, scena Fashion TV din
piațeta Cazino, are loc spectacolul
Ramses al II-lea, faraonul fiind interpretat
de primarul Radu Ștefan Mazăre,
inițiatorul evenimentului. Carnavalul
Mamaia a ajuns, astfel, la finalul celei de-a
III-a ediții și este inclus în seria de
evenimente Fashion Summer Festival
2014, organizată de Fashion TV și
Primăria Constanța, cu sprijinul Asociației
pentru Promovarea și Dezvoltarea
Turismului Litoral - Delta Dunării.
Carnavalul Mamaia a debutat pe 6 iulie
2012, cu prima paradă, la care primarul a
defilat în costum de hoplit spartan. În
același an a mai purtat ținute de sultan,
samurai, maharajah și rege britanic. În

2013, spectacolul a atras un număr-record
de turişti - 30.000 - doar la ediţia specială
care a încheiat sezonul, în care Radu
Mazăre a fost Regele Soare al Franței,
Nabucodonosor al Babilonului și Suleyman
Magnificul. La ediţiile speciale de Carnaval
din acest an, primarul Radu Mazăre a mai
intrat în alte două roluri: Cezar şi Ştefan cel
Mare, iar pentru la anul, are în vedere
interpretarea unor lideri politici și militari din
secolul trecut, precum Fidel Castro,
Ernesto Che Guevara și Nicolae

Ceaușescu. 
Cristian STANCU

cristian.stancu@telegrafonline.ro
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FiNAl iNCENDiAR DE vARăUltima noapte
de dragoste

de club
Noaptea de sâmbătă va fi, practic, un

ultim val de distracții în cluburile din Mamaia.
Chiar dacă unele localuri încă rămân
deschise, multe altele își iau „la revedere” de
la vară și de la publicul estival în seara de
sâmbătă, prin petreceri speciale. Astfel, clubul
Ego va găzdui petrecerea „Under The Blue
Party”, în cadrul căreia va mixa DJ Phonk
D’or. Clubul Le GaGa organizează ultima sa

petrecere din acest sezon estival în Mamaia,
intitulată „Closing Party”. Clubul Princess
organizează, sâmbătă, un nou eveniment
inspirat de fenomenul găleții cu gheață, „Ice
Bucket Challenge Party”, în cadrul căruia
petrecăreții care se încing vor fi răcoriți de
dansatoarele sexy, cu găleți cu apă și gheață
pe care acestea le vor turna în capul băieților.
De asemenea, clubul Luv din stațiune
organizează o petrecere prin care își propune
să întâmpine toamna cu distracție și cu...
votcă aleasă. Crema Summer Club
organizează, de asemenea, în seara de
sâmbătă, o petrecere cu tematică exotică și
antică, intitulată „Babylonia Night”.

Cristian STANCU
cristian.stancu@telegrafonline.ro

Egipteni, daci, romani 
și tătari, la Mamaia 

One-woman-
show cu

Diana Roșca
Fenomenul de stand-up comedy este încă

un domeniu în care par să fie majoritari
practicanții bărbați. Deocamdată! În Statele
Unite, țara în care a pornit fenomenul, sunt
numeroase artiste de stand-up comedy care
fac furori și care au un public fie mixt, fie
exclusiv feminin. În România, una dintre

primele artiste de acest gen este Diana Roșca.
Ea practică umorul pe scenă de aproape patru
ani, iar publicul estival, precum și cel
constănțean o vor putea cunoaște mai bine în
acest weekend. Diana Roșca va susține o
reprezentație de stand-up comedy duminică
seară, de la ora 21.00, în localul El
Comandante de pe plaja de la Năvodari. Prețul
unui bilet este de 10 lei.

Cristian STANCU
cristian.stancu@telegrafonline.ro

Primarul Radu Mazăre, pregătit să intre în rolul
faraonului Ramses

Carul alegoric din acest
weekend va avea forma

unui Sfinx cu flacără,
special pentru... zei


