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Seară literară cu doisprezece poeți români și israelieni, în cadrul programului „Poezia bate
pandemia”
https://www.timpromanesc.ro/seara-literara-cu-doisprezece-poeti-romani-si-israelieni-in-cadrulprogramului-poezia-bate-pandemia/

Jurnal românesc - 12.08.2020
https://www.rri.ro/ro_ro/jurnal_romanesc_12082020-2621898

Festivalul ICon Arts Transilvania 2020. Challenge completed
https://www.sapteseri.ro/noutati/festivalul-icon-arts-transilvania-2020-challenge-completed

Expoziție Alexandra Oancea „Io Sono!” @ Galeria De Artă Accademia Di Romania In Roma
https://www.modernism.ro/2020/08/12/expozitie-alexandra-oancea-io-sono-galeria-de-artaaccademia-di-romania-in-roma/

Relația dintre trup și suflet, expusă în 27 de picturi ale artistei Sabina Elena Dragomir
http://www.agentiadecarte.ro/2020/08/relatia-dintre-trup-si-suflet-expusa-in-27-de-picturi-aleartistei-sabina-elena-dragomir/

Cinemascop – (mai mult decât) un festival de film la mare
https://www.igloo.ro/cinemascop-mai-mult-decat-un-festival-de-film-la-mare/

[FOTO] De la 22:15, cea de-a doua parte a emisiunii Boema cu teatrologul Irina Ionescu despre
noua sa carte „Marketing în artele spectacolului”
https://www.radioresita.ro/396020/foto-de-la-2215-cea-de-a-doua-parte-a-emisiunii-boemacuteatrologul-irina-ionescu-despre-noua-sa-carte-marketing-in-artele-spectacolului

OWR #13: Celebrarea culturii și istoriei rome
https://www.cooperativaurbana.ro/owr-13-celebrarea-culturii-si-istoriei-rome/

Juriul Galei Hop – Gala Tânărului Actor, 2020
https://radioromaniacultural.ro/juriul-galei-hop-gala-tanarului-actor-2020/

ACTUALITATEA CULTURALĂ
Filmul ''Om - Câine'', debutul în lungmetraj al regizorului Ştefan Constantinescu, a intrat în
producţie
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/08/13/filmul-om-caine-debutul-in-lungmetraj-alregizorului-stefan-constantinescu-a-intrat-in-productie--555491
Gheorghiu: În toamnă, sesiunea de finanţare a proiectelor culturale - desfăşurată responsabil, cu
respectarea cadrului legal
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/08/12/gheorghiu-in-toamna-sesiunea-de-finantare-aproiectelor-culturale-desfasurata-responsabil-cu-respectarea-cadrului-legal--555090
Timiş: Trusa cu pistoale de duel primită de Al.I. Cuza de la Napoleon al III-lea, expusă la MNB
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/08/12/timis-trusa-cu-pistoale-de-duel-primita-de-al-i-cuzade-la-napoleon-al-iii-lea-expusa-la-mnb--555088
Expoziţie consacrată restaurării la MNIR - din noiembrie
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/08/12/expozitie-consacrata-restaurarii-la-mnir-dinnoiembrie--554901
Festivalul Classics for Pleasure, la a X-a ediție. Trei concerte de muzică clasică și o expoziție
inedită
http://stiri.tvr.ro/festivalul-classics-for-pleasure--la-a-x-a-edi--ie--trei-concerte-de-muzicaclasica---i-o-expozi--ie-inedita_867715.html#view

Actorul Vlad Zamfirescu este noul manager al Teatrului "Lucia Sturdza Bulandra"
http://stiri.tvr.ro/actorul-vlad-zamfirescu-este-noul-manager-al-teatrului-lucia-sturdzabulandra_867733.html#view
PMB va constitui un fond de 600.000 de lei pentru finanţarea galeriilor de artă din Bucureşti
https://www.news.ro/cultura-media/pmb-va-constitui-un-fond-de-600-000-de-lei-pentrufinantarea-galeriilor-de-arta-din-bucuresti-1922405813242020081219450087

Ateliere de educaţie pentru patrimoniu vor fi organizate între 14 şi 22 august la Casa lui Enescu
din Mihăileni
https://www.news.ro/cultura-media/ateliere-de-educatie-pentru-patrimoniu-vor-fi-organizateintre-14-si-22-august-la-casa-lui-enescu-din-mihaileni-1922404013132020081419450243

INP: Casa de târgoveţ, monument istoric, în pericol. Elaborarea unui plan urbanistic de detaliu la
adresa Calea Şerban Vodă nr.33 ar mutila zona – FOTO
https://www.news.ro/cultura-media/inp-casa-de-targovet-monument-istoric-in-pericolelaborarea-unui-plan-urbanistic-de-detaliu-la-adresa-calea-serban-voda-nr-33-ar-mutila-zonafoto-1922400013002020080819449512

AFCN solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sesiunea din septembrie.
Ministerul Culturii promite să asigure fonduri
https://www.news.ro/cultura-media/afcn-solicita-rectificarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuielipentru-sesiunea-din-septembrie-ministerul-culturii-promite-sa-asigure-fonduri1922405312572020081419449020

Prinţul Philip din The Crown va fi interpretat de Jonathan Pryce în sezoanele 5 şi 6
https://www.stiripesurse.ro/printul-philip-din-the-crown-va-fi-interpretat-de-jonathan-pryce-insezoanele-5-si-6_1495456.html
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