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INTERVIU Codrina Pricopoaia, actriţă: Teatrul este forma de artă în care transmiterea trebuie să se facă 

live, în direct. Criza nu a fost un moment creative (Adevarul.ro) 

Filmul Malmkrog, in regia lui Cristi Puiu,"capodopera cinematografica" in presa franceza. In Romania, va 

fi prezentat la TIFF 2020 (ziare.com) 

                                                                                                                                                                            

ACTUALITATEA CULTURALĂ 

Corul Madrigal lansează seria concertelor din stagiunea estivală 2020 (forbes.ro) 

Prima premieră a Teatrului Naţional Bucureşti în perioada pandemiei (Stiripesurse.ro) 

Situație halucinantă: Şefii Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, obligaţi să susţină instituţia împotriva lor 

înşişi în procese pentru neplata salariilor (Stiripesurse.ro) 

Actriţa Kelly Preston, soţia lui John Travolta, a murit la vârsta de 57 de ani (Stiripesurse.ro) 

#DobrogeaDigitală – „Analele Dobrogei”, nr. 4 (1922): In Memoriam „Ilustrul” Ioan N. Roman. Dublu 

omagiu în luna lui Cuptor (Ziuaconstanta.ro) 

INTERVIU/Ambasadoarea Michele Ramis: Relatia Romania - Franta este una exceptionala, aproape 

fraternal (Ziuanews.ro) 

Armenia este profund îngrijorată de decizia Turciei privind schimbarea statutului Hagiei Sophia 

(araratonline.com) 

[FOTO] Data de 12 iulie semnifică 300 de ani de la aducerea în ţară a moaștelor Martirilor Brâncoveni: 

KILOMETRUL 0 al demnităţii ortodoxe româneşti! (Radioresita.ro) 

Papa se declară îndurerat de decizia Turciei de a transforma catedrala Sfânta Sofia în moschee 

(Romanialibera.ro) 

Concursul Internațional de Arte plastice "Ionel Perlea" (Rri.ro) 

Bani de la Bucureşti pentru Centrul cultural de pe Mărăşeşti. Primarul Timişoarei speră în ajutorul lui 

Orban (Timis24.ro) 

2% din Planul de relansare european pentru salvarea sectorului cultural și creativ (Reper24.ro)  

Proiectul „Timișoara — 2021, Capitală Europeană a Culturii” trebuie asumat, în exclusivitate, de 

Municipiul Timișoara (Banatulazi.ro) 

Expoziții ale muzeelor românești în luna Iulie (cotidianul.ro) 

Museum Quest, un treasure hunt în trei muzee din București (Start-up.ro) 

https://m.adevarul.ro/cultura/teatru/interviu-codrinapricopoaia-actrita-teatrul-forma-arta-transmiterea-trebuie-faca-live-direct-criza-nu-fost-moment-creativ-1_5f083d095163ec4271d70b95/index.html?fbclid=IwAR0IVpDzQp37hze9nLHbi7qCFokNBeI1HFfG4fOaraaOgvxnw8KwotshWxw
https://m.adevarul.ro/cultura/teatru/interviu-codrinapricopoaia-actrita-teatrul-forma-arta-transmiterea-trebuie-faca-live-direct-criza-nu-fost-moment-creativ-1_5f083d095163ec4271d70b95/index.html?fbclid=IwAR0IVpDzQp37hze9nLHbi7qCFokNBeI1HFfG4fOaraaOgvxnw8KwotshWxw
https://ziare.com/stiri/eveniment/filmul-malmkrog-in-regia-lui-cristi-puiu-capodopera-cinematografica-in-presa-franceza-in-romania-va-fi-prezentat-la-tiff-2020-1619323
https://ziare.com/stiri/eveniment/filmul-malmkrog-in-regia-lui-cristi-puiu-capodopera-cinematografica-in-presa-franceza-in-romania-va-fi-prezentat-la-tiff-2020-1619323
https://www.forbes.ro/corul-madrigal-lanseaza-seria-concertelor-din-stagiunea-estivala-2020-174115
https://www.stiripesurse.ro/prima-premiera-a-teatrului-national-bucuresti-in-perioada-pandemiei_1484606.html
https://www.stiripesurse.ro/situatie-halucinanta-sefii-directiilor-judetene-pentru-cultura-obligati-sa-sustina-institutia-impo_1484640.html
https://www.stiripesurse.ro/situatie-halucinanta-sefii-directiilor-judetene-pentru-cultura-obligati-sa-sustina-institutia-impo_1484640.html
https://www.stiripesurse.ro/actrita-kelly-preston-sotia-lui-john-travolta-a-murit-la-varsta-de-57-de-ani_1484596.html
https://www.ziuaconstanta.ro/fondul-documentar-dobrogea-de-ieri-si-de-azi/articol/dobrogeadigitala-analele-dobrogei-nr-4-1922-in-memoriam-ilustrul-ioan-n-roman-dublu-omagiu-in-luna-lui-cuptor-3340.html
https://www.ziuaconstanta.ro/fondul-documentar-dobrogea-de-ieri-si-de-azi/articol/dobrogeadigitala-analele-dobrogei-nr-4-1922-in-memoriam-ilustrul-ioan-n-roman-dublu-omagiu-in-luna-lui-cuptor-3340.html
https://m.ziuanews.ro/revista-presei/interviu-ambasadoarea-michele-ramis-relatia-romania-franta-este-una-exceptionala-aproape-fraterna-1489177
https://m.ziuanews.ro/revista-presei/interviu-ambasadoarea-michele-ramis-relatia-romania-franta-este-una-exceptionala-aproape-fraterna-1489177
https://www.araratonline.com/armenia-este-profund-ingrijorata-de-decizia-turciei-privind-schimbarea-statutul-hagiei-sophia/
https://www.radioresita.ro/394081/foto-data-de-12-iulie-semnifica-300-de-ani-de-la-aducerea-in-tara-a-a-moastelor-martirilor-brancoveni-kilometrul-0-al-demnitatii-ortodoxe-romanesti
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https://romanialibera.ro/international/papa-se-declara-indurerat-de-decizia-turciei-de-a-transforma-catedrala-sfanta-sofia-in-moschee-827573
https://www.rri.ro/ro_ro/concursul_international_de_arte_plastice_ionel_perlea-2620586
https://www.timis24.ro/bani-de-la-bucuresti-pentru-centrul-cultural-de-pe-marasesti-primarul-timisoarei-spera-in-ajutorul-lui-orban/
https://www.timis24.ro/bani-de-la-bucuresti-pentru-centrul-cultural-de-pe-marasesti-primarul-timisoarei-spera-in-ajutorul-lui-orban/
http://reper24.ro/2-din-planul-de-relansare-european-pentru-salvarea-sectorului-cultural-si-creativ/
https://www.banatulazi.ro/proiectul-timisoara-2021-capitala-europeana-a-culturii-trebuie-asumat-in-exclusivitate-de-municipiul-timisoara/
https://www.banatulazi.ro/proiectul-timisoara-2021-capitala-europeana-a-culturii-trebuie-asumat-in-exclusivitate-de-municipiul-timisoara/
https://www.cotidianul.ro/expozitii-ale-muzeelor-romanesti-in-luna-iulie/
https://start-up.ro/museum-quest-un-treasure-hunt-in-trei-muzee-din-bucuresti/


Ce se întâmplă cu CRUCEA de pe Caraiman (Puterea.ro) 

Parcul Etnografic Național ”Romulus Vuia” devine în această perioadă cel mai important obiectiv cultural 

al Clujului (Gazetadecluj.ro) 

PORTRET: Constantin Noica – de la antiexistenţă către fericire (Radioromaniacultural.ro) 

Chassuers de Amandine Casadamont, coproducția France Culture-Radio Romania, a fost desemnată în 

Franța de către SCAM cea mai valoroasă creație sonoră a anului 2019 (Radioromaniacultural.ro) 

O istorie a Banatului în viziunea unui strateg american de origine română (Dcnews.ro) 

EXCLUSIV  De Ce Citim, LIVE pe DC News. Despre generațiile din literatură – VIDEO (Dcnews.ro) 
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https://www.puterea.ro/life-stuff/ce-se-intampla-cu-crucea-de-pe-caraiman-197058.html
https://gazetadecluj.ro/parcul-etnografic-national-romulus-vuia-devine-in-aceasta-perioada-cel-mai-important-obiectiv-cultural-al-clujului/
https://gazetadecluj.ro/parcul-etnografic-national-romulus-vuia-devine-in-aceasta-perioada-cel-mai-important-obiectiv-cultural-al-clujului/
https://radioromaniacultural.ro/portret-constantin-noica-de-la-antiexistenta-catre-fericire/
https://radioromaniacultural.ro/chassuers-de-amandine-casadamont-coproductia-france-culture-radio-romania-a-fost-desemnata-in-franta-de-catre-scam-cea-mai-valoroasa-creatie-sonora-a-anului-2019/
https://radioromaniacultural.ro/chassuers-de-amandine-casadamont-coproductia-france-culture-radio-romania-a-fost-desemnata-in-franta-de-catre-scam-cea-mai-valoroasa-creatie-sonora-a-anului-2019/
https://www.dcnews.ro/o-istorie-a-banatului-in-viziunea-unui-strateg-american-de-origine-romana_759203.html
https://www.dcnews.ro/despre-generatiile-din-literatura_759006.html


 

 

 



 

 


