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ICR 

Comunicat de presă - ICR Berlin (Agerpres.ro) 

ICR Berlin a lansat romanul grafic „Beethoven, geniu nemuritor”, ilustrat de Remus Brezeanu 

(Ziarulpozitiv.ro) 

VIAȚA DE LA CAPĂT: scriitorii imaginează lumea după pandemie #7 Carmen Firan (Onlinegallery.ro) 
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https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/07/13/comunicat-de-presa-icr-berlin--539498
https://ziarulpozitiv.ro/2020/07/13/icr-berlin-a-lansat-romanul-grafic-beethoven-geniu-nemuritor-ilustrat-de-remus-brezeanu/
https://ziarulpozitiv.ro/2020/07/13/icr-berlin-a-lansat-romanul-grafic-beethoven-geniu-nemuritor-ilustrat-de-remus-brezeanu/
http://www.onlinegallery.ro/stire/viata-de-la-capat-scriitorii-imagineaza-lumea-dupa-pandemie-7-carmen-firan


                             

           

                         

 

 

ACTUALITATEA CULTURALĂ 

Italia restituie Franţei lucrarea atribuită lui Banksy furată de la Bataclan (Bursa.ro) 

 

Provocarea Ideo Ideis, 2020: Suntem datori cu o revoluţie! (Agenda.liternet.ro) 

https://www.bursa.ro/italia-restituie-frantei-lucrarea-atribuita-lui-banksy-furata-de-la-bataclan-80730044
https://agenda.liternet.ro/articol/24650/Comunicat-de-presa/Provocarea-Ideo-Ideis-2020-Suntem-datori-cu-o-revolutie.html


 

CGMB ar putea modifica regulile de funcționare ale teraselor din Centrul Vechi al Bucureștiului 

(Economica.net) 

 

Petrecerea cu zeci de vedete de pe litoral, "eveniment cultural". Totul s-a întâmplat cu acordul poliţiei 

(Dcnews.ro) 

 

Expoziţie la Biblioteca Naţională, la 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei 

(Tvrmoldova.md) 

 

Comedie neagră, drame de familie și erotism în competiția oficială a TIFF 2020 (Stiripesurse.ro) 

 

Braşov: Concerte în aer liber, în curţi de biserici şi cetăţi din Ţara Bârsei - la Festivalul Musica Barcensis 

(Agerpres.ro) 

 

Caravana Metropolis - în Piaţa Mică din Sibiu, între 16 şi 19 iulie (Agerpres.ro)  

 

Ediţia a IV-a a Festivalului 'Mozartissimo' - în weekend la Casa Artelor 'Dinu Lipatti' (Agerpres.ro)  

 

Italia restituie Franţei o operă atribuită lui Banksy, furată de la Bataclan în 2019 (Stiripesurse.ro) 

 

Vara Magică începe la Bucureşti, în aer liber (Cotidianul.ro) 

 

Primul cineclub românesc dedicat exclusiv filmelor realizate de femei, F-SIDES, la start (Stiripesurse.ro) 

  

BILETELE ȘI ABONAMENTELE LA CONCERTELE ONLINE ALE CONCURSULUI ENESCU 2020 SE 

PUN ÎN VÂNZARE MARȚI, 14 IULIE 2020 (Festivalenescu.ro) 

„Hora staccato” în deschiderea Stagiunii estivale Madrigal 2020 (Revistacariere.ro) 

Statutul juridic al unor terenuri potenţial turistice din Tulcea împiedică finanţările europene (Bursa.ro) 

Alexandru Arșinel, înlocuit de Vasile Muraru la conducerea Teatrului de Revistă, pe un salariu și mai mare! 

Ce venituri lunare colosale au cei doi actori acum (Viva.ro) 

Lunga şi captivanta poveste a Curţii Domneşti de la Târgovişte începe un alt episod. Din 13 iulie, va fi rostită 

de restauratori (Stiri.tvr.ro) 

O editie-dialog BZI LIVE plina de profunzime, mesaj cultural cu talc si parfum de romantism! Invitat 

special este scriitorul Lucian Vasiliu coordonatorul prestigioasei edituri Junimea Iasi (Bzi.ro) 

Revendică una dintre cele mai valoroase colecții donate Muzeului Național de Artă! Printre operele pe care 

le cere în instanță se află tablouri semnate de Tonitza, Iser sau Petrașcu (EXCLUSIV) (Gandul.ro) 

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ ȘI GRAFICĂ, VLADIMIR PĂUN-VRAPCIU „CUM AM AJUNS AICI ?” @ 

MUZEUL NAȚIONAL AL ȚĂRANULUI ROMÂN (Modernism.ro) 

ZIUA MĂRCII POȘTALE UNIFORMELE REGALITĂȚII ROMÂNEȘTI (II) (Rador.ro) 

Turiștii, încântați de Parcul Dacic. ”Aici uiți de probleme, de viruși” (Radioinfinit.ro) 

Înscrieri în Registrul Sectorului Cultural și chestionare privind efectele crizei Covid-19 (Amosnews.ro) 

Comunicat de presă - Asociaţia "Ivan Patzaichin - Mila 23"- Incubatorul de lectură ajunge la copiii din 

Delta Dunării (Agerpres.ro) 

https://www.economica.net/cgmb-ar-putea-modifica-regulile-de-func-ionare-ale-teraselor-din-centrul-vechi-al-bucure-tiului_187267.html
https://www.dcnews.ro/petrecerea-cu-zeci-de-vedete-de-pe-litoral-eveniment-cultural-totul-cu-acordul-politiei_759377.html
http://tvrmoldova.md/actualitate/expozitie-la-biblioteca-nationala-la-25-de-ani-de-la-aderarea-republicii-moldova-la-consiliul-europei/
https://www.stiripesurse.ro/comedie-neagra-drame-de-familie-si-erotism-in-competitia-oficiala-a-tiff-2020_1484730.html
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/13/brasov-concerte-in-aer-liber-in-curti-de-biserici-si-cetati-din-tara-barsei-la-festivalul-musica-barcensis--539390
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/13/brasov-concerte-in-aer-liber-in-curti-de-biserici-si-cetati-din-tara-barsei-la-festivalul-musica-barcensis--539390
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/13/caravana-metropolis-in-piata-mica-din-sibiu-intre-16-si-19-iulie--539250
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/13/editia-a-iv-a-a-festivalului-mozartissimo-in-weekend-la-casa-artelor-dinu-lipatti--539271
https://www.stiripesurse.ro/italia-restituie-frantei-o-opera-atribuita-lui-banksy-furata-de-la-bataclan-in-2019_1485028.html
https://www.cotidianul.ro/vara-magica-incepe-la-bucuresti-in-aer-liber/
https://www.stiripesurse.ro/primul-cineclub-romanesc-dedicat-exclusiv-filmelor-realizate-de-femei-f-sides-la-start_1485021.html
https://www.festivalenescu.ro/comunicate-de-presa/bilete-si-abonamente-la-concertele-online-ale-concursului-enescu-2020/
https://www.festivalenescu.ro/comunicate-de-presa/bilete-si-abonamente-la-concertele-online-ale-concursului-enescu-2020/
https://revistacariere.ro/inspiratie/actual/hora-staccato-in-deschiderea-stagiunii-estivale-madrigal-2020/
https://www.bursa.ro/statutul-juridic-al-unor-terenuri-potential-turistice-din-tulcea-impiedica-finantarile-europene-86130044
https://www.viva.ro/vedete-si-evenimente/stiri/vasile-muraru-i-a-luat-locul-lui-alexandru-arsinel-la-conducerea-teatrului-de-revista-pe-un-salariu-si-mai-mare-ce-venituri-lunare-au-cei-doi-actori-acum-2564055
https://www.viva.ro/vedete-si-evenimente/stiri/vasile-muraru-i-a-luat-locul-lui-alexandru-arsinel-la-conducerea-teatrului-de-revista-pe-un-salariu-si-mai-mare-ce-venituri-lunare-au-cei-doi-actori-acum-2564055
http://stiri.tvr.ro/lunga-si-captivanta-poveste-a-curtii-domnesti-de-la-targoviste-incepe-un-alt-episod-din-13-iulie-va-fi-rostita-de-restauratori_865702.html#view
http://stiri.tvr.ro/lunga-si-captivanta-poveste-a-curtii-domnesti-de-la-targoviste-incepe-un-alt-episod-din-13-iulie-va-fi-rostita-de-restauratori_865702.html#view
https://www.bzi.ro/o-editie-dialog-bzi-live-plina-de-profunzime-mesaj-cultural-cu-talc-si-parfum-de-romantism-invitat-special-este-scriitorul-lucian-vasiliu-coordonatorul-prestigioasei-edituri-junimea-iasi-3986687
https://www.bzi.ro/o-editie-dialog-bzi-live-plina-de-profunzime-mesaj-cultural-cu-talc-si-parfum-de-romantism-invitat-special-este-scriitorul-lucian-vasiliu-coordonatorul-prestigioasei-edituri-junimea-iasi-3986687
https://www.gandul.ro/dezvaluiri/revendica-una-dintre-cele-mai-valoroase-colectii-donate-muzeului-national-de-arta-printre-operele-pe-care-le-cere-in-instanta-se-afla-tablouri-semnate-de-tonitza-iser-sau-petrascu-exclusiv-19468696
https://www.gandul.ro/dezvaluiri/revendica-una-dintre-cele-mai-valoroase-colectii-donate-muzeului-national-de-arta-printre-operele-pe-care-le-cere-in-instanta-se-afla-tablouri-semnate-de-tonitza-iser-sau-petrascu-exclusiv-19468696
https://www.modernism.ro/2020/07/13/expozitie-de-pictura-si-grafica-vladimir-paun-vrapciu-cum-am-ajuns-aici-muzeul-national-al-taranului-roman/
https://www.modernism.ro/2020/07/13/expozitie-de-pictura-si-grafica-vladimir-paun-vrapciu-cum-am-ajuns-aici-muzeul-national-al-taranului-roman/
http://www.rador.ro/2020/07/13/ziua-marcii-postale-uniformele-regalitatii-romanesti-ii/
https://www.radioinfinit.ro/turistii-incantati-de-parcul-dacic-aici-uiti-de-probleme-de-virusi/
https://www.amosnews.ro/inscrieri-registrul-sectorului-cultural-si-chestionare-privind-efectele-crizei-covid-19-2020-07-13
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/07/13/comunicat-de-presa-asociatia-ivan-patzaichin-mila-23--539428
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/07/13/comunicat-de-presa-asociatia-ivan-patzaichin-mila-23--539428


Constantin Daicoviciu și Hadrian Daicoviciu – străluciți istorici și distinși purtători de spiritualitate 

românească (In memoriam) (Gorjeanul.ro) 

Spectacol-lectură, la Teatrul Național “Vasile Alecsandri”din Iași, în regia Petronelei Grigorescu! Piesa 

“Primele 7 comedii ușoare pentru oameni triști”, programată pe 27 iulie 2020, în parcul de la Teatru la Cub 

(Bzi.ro)   

Fresce de la Mănăstirea Văcărești la Palatul Suțu (Ziarullumina.ro) 

Spectacolele "Iona" si "Citadela", intre cele peste 20 de evenimente prezentate in aer liber saptamana 

viitoare in Bucuresti (Ziare.com) 

Incepe cea de-a IV-a Ediție a Festivalului „Mozartissimo"(Amosnews.ro) 

A început stagiunea de vară a Teatrului de Operetă (Observatornews.ro) 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva – O altă piesă restaurată (Replicahd.ro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gorjeanul.ro/constantin-daicoviciu-si-hadrian-daicoviciu-straluciti-istorici-si-distinsi-purtatori-de-spiritualitate-romaneasca-in-memoriam/
https://gorjeanul.ro/constantin-daicoviciu-si-hadrian-daicoviciu-straluciti-istorici-si-distinsi-purtatori-de-spiritualitate-romaneasca-in-memoriam/
https://www.bzi.ro/spectacol-lectura-la-teatrul-national-vasile-alecsandri-din-iasi-in-regia-petronelei-grigorescu-piesa-primele-7-comedii-usoare-pentru-oameni-tristi-programata-pe-27-iulie-2020-in-parcul-d-3987078?utm_source=website&utm_campaign=hom
https://www.bzi.ro/spectacol-lectura-la-teatrul-national-vasile-alecsandri-din-iasi-in-regia-petronelei-grigorescu-piesa-primele-7-comedii-usoare-pentru-oameni-tristi-programata-pe-27-iulie-2020-in-parcul-d-3987078?utm_source=website&utm_campaign=hom
https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/cultura/fresce-de-la-manastirea-vacaresti-la-palatul-sutu-155540.html
https://ziare.com/stiri/eveniment/spectacolele-iona-si-citadela-intre-cele-peste-20-de-evenimente-prezentate-in-aer-liber-saptamana-viitoare-in-bucuresti-1619360
https://ziare.com/stiri/eveniment/spectacolele-iona-si-citadela-intre-cele-peste-20-de-evenimente-prezentate-in-aer-liber-saptamana-viitoare-in-bucuresti-1619360
https://www.amosnews.ro/incepe-cea-de-iv-editie-festivalului-mozartissimo-2020-07-13
https://observatornews.ro/social/senin-sub-cerul-operetei-376890.html
https://www.replicahd.ro/muzeul-civilizatiei-dacice-si-romane-din-deva-o-alta-piesa-restaurata-3/

