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ICR * ACTUALITATEA CULTURALĂ 

Din 29 mai, expozitia “Dacia Felix” poate fi admirata din nou la Muzeul Galo-Roman din 

Tongeren – roexpat.be 

 Gallo-Romeins Museum opent vrijdag weer de deuren – Hbvl.be  

Institutul Cultural Român de la Varșovia promovează o serie de interviuri despre opera lui 

Constantin Brâncuși – Radio România Internațional   

EMIL BOROGHINĂ: „Iubirea de Shakespeare şi Teatrul Poesis” – Cotidianul  

''Farmecul discret al amintirii'', regia Dragoş Galgoţiu - joi, pe pagina de Facebook a Teatrului 

Odeon - Agerpres 

Giurgiu: Muzeul Judeţean Giurgiu redeschide sălile de expoziţii pentru vizitatori - Agerpres 

MMB: Expoziţia ''Restaurare bunuri culturale mobile pe suport papetar'' - la Palatul Suţu, până 

pe 28 iunie – Agerpres  

Festivalul de vară de la Salzburg se va desfășura cu un program redus de 90 de spectacole – 

Știripesurse.ro   

Muzeul Luvru a avut peste 10 milioane de vizitatori virtuali în 71 de zile – Știripesurse.ro 

Festivalul de Film Transilvania nu are loc anul acesta, dar cinefilii pot urmări online interviuri cu 

personalități din toate domeniile – Știritvr.ro 

PORTRET: Jean Constantin şi umorul său savuros – Radio România Cultural  

Beethoven, sărbătorit în stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu“ – Radio România 

Cultural  

Muzeul Național Cotroceni reia activitatea de vizitare la finalul acestei săptămâni – Wall street 

Teatrelli și Galateca - galerie de artă contemporană și design - încheie un parteneriat strategic | 

Primul eveniment este o expoziție de fotografie virtuală semnată de Mihaela Tulea – Jurnalul.ro  

PROGRAM TES FEST, EDIȚIA A V-A la Teatrul Evreiesc de Stat – Cotidianul  

Guvernatorul regiunii Veneto a confirmat că Festivalul de Film de la Veneţia va avea loc în 

septembrie – Adevărul  

INTERVIU 

INTERVIU Scriitoarea Ioana Pârvulescu: „Azi, Iona ar fi cercetător, poet, pictor sau muzician“ – 

Adevărul  

 

 

https://roexpat.be/din-29-mai-expozitia-dacia-felix-poate-fi-admirata-din-nou-la-muzeul-galo-roman-din-tongeren/
https://roexpat.be/din-29-mai-expozitia-dacia-felix-poate-fi-admirata-din-nou-la-muzeul-galo-roman-din-tongeren/
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200525_04971231/gallo-romeins-museum-opent-vrijdag-weer-de-deuren
https://www.rri.ro/ro_ro/jurnal_romanesc_26052020-2618147
https://www.rri.ro/ro_ro/jurnal_romanesc_26052020-2618147
https://www.cotidianul.ro/emil-boroghina-iubirea-de-shakespeare-si-teatrul-poesis/
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/05/26/farmecul-discret-al-amintirii-regia-dragos-galgotiu-joi-pe-pagina-de-facebook-a-teatrului-odeon--511931
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/05/26/farmecul-discret-al-amintirii-regia-dragos-galgotiu-joi-pe-pagina-de-facebook-a-teatrului-odeon--511931
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/05/25/giurgiu-muzeul-judetean-giurgiu-redeschide-salile-de-expozitii-pentru-vizitatori--511672
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/05/25/mmb-expozitia-restaurare-bunuri-culturale-mobile-pe-suport-papetar-la-palatul-sutu-pana-pe-28-iunie--511669
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/05/25/mmb-expozitia-restaurare-bunuri-culturale-mobile-pe-suport-papetar-la-palatul-sutu-pana-pe-28-iunie--511669
https://www.stiripesurse.ro/festivalul-de-vara-de-la-salzburg-se-va-desfasura-cu-un-program-redus-de-90-de-spectacole_1468352.html
https://www.stiripesurse.ro/festivalul-de-vara-de-la-salzburg-se-va-desfasura-cu-un-program-redus-de-90-de-spectacole_1468352.html
https://www.news.ro/cultura-media/muzeul-luvru-a-avut-peste-10-milioane-de-vizitatori-virtuali-in-71-de-zile-1922405225562020051519371703
http://stiri.tvr.ro/festivalul-de-film-transilvania-nu-are-loc-anul-acesta--dar-cinefilii-pot-urmari-online-interviuri-cu-personalita--i-din-toate-domeniile_862517.html#view
http://stiri.tvr.ro/festivalul-de-film-transilvania-nu-are-loc-anul-acesta--dar-cinefilii-pot-urmari-online-interviuri-cu-personalita--i-din-toate-domeniile_862517.html#view
https://radioromaniacultural.ro/portret-jean-constantin-si-umorul-sau-savuros/
https://radioromaniacultural.ro/beethoven-sarbatorit-in-stagiunea-online-a-filarmonicii-george-enescu/
https://radioromaniacultural.ro/beethoven-sarbatorit-in-stagiunea-online-a-filarmonicii-george-enescu/
https://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/255628/muzeul-national-cotroceni-reia-activitatea-de-vizitare-la-finalul-acestei-saptamani.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/255628/muzeul-national-cotroceni-reia-activitatea-de-vizitare-la-finalul-acestei-saptamani.html#gref
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/teatrelli-si-galateca-galerie-de-arta-contemporana-si-design-incheie-un-parteneriat-strategic-primul-eveniment-este-o-expozitie-de-fotografie-virtuala-semnata-de-mihaela-tulea-846247.html
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/teatrelli-si-galateca-galerie-de-arta-contemporana-si-design-incheie-un-parteneriat-strategic-primul-eveniment-este-o-expozitie-de-fotografie-virtuala-semnata-de-mihaela-tulea-846247.html
https://www.cotidianul.ro/program-tes-fest-editia-a-v-a-la-teatrul-evreiesc-de-stat/
https://adevarul.ro/cultura/arte/guvernatorul-regiunii-veneto-confirmat-festivalul-film-venetia-loc-septembrie-1_5ecb64b05163ec42711f7f8a/index.html
https://adevarul.ro/cultura/arte/guvernatorul-regiunii-veneto-confirmat-festivalul-film-venetia-loc-septembrie-1_5ecb64b05163ec42711f7f8a/index.html
https://adevarul.ro/cultura/carti/interviu-scriitoarea-ioana-parvulescu-azi-iona-cercetator-poet-pictor-muzician-1_5ec8bd105163ec42710eeaeb/index.html
https://adevarul.ro/cultura/carti/interviu-scriitoarea-ioana-parvulescu-azi-iona-cercetator-poet-pictor-muzician-1_5ec8bd105163ec42710eeaeb/index.html
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