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Adevarul: Alexandra Badea, dramaturg: Ceea ce a fost cu adevărat puternic în această criză
este că am învăţat să trăim cu mai puţine lucruri. Să ne concentrăm pe esenţial
https://adevarul.ro/cultura/arte/alexandra-badeadramaturg-ceea-fost-adevarat-puternic-crizainvatat-traim-mai-putine-lucruri-concentram-esential1_5f1bf2225163ec427156e7c4/index.html?fbclid=IwAR3x7AucGqM84bYoxk_85j6b8ta6M
yYGlGHthpXL1r4aqxxaGr2TmshmT4c
Hotnews: Imnul național, interpretat la nai de Nicolae Voiculeț alături de 40 de artiști, pe
Caraiman, la Crucea Eroilor
https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-24198728-imnul-national-interpretat-nai-nicolaevoiculet.htm
Agerpres: România, prima participare la CONCENTRICO, Festival Internaţional de
Arhitectură şi Design din Spania
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/07/29/comunicat-de-presa-institutul-culturalroman--547685
Rador: România, prima participare la Concéntrico, Festival Internațional de Arhitectură și
Design din Spania
http://www.rador.ro/2020/07/29/romania-prima-participare-la-concentrico-festivalinternational-de-arhitectura-si-design-din-spania/
Agerpres: Naistul Nicolae Voiculeţ împreună cu 40 de artişti vor interpreta Imnul României
la Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/28/naistul-nicolae-voiculet-impreuna-cu-40-deartisti-vor-interpreta-imnul-romaniei-la-crucea-eroilor-de-pe-muntele-caraiman--547303
Jurnal Antena3: Imnul național, interpretat la nai de Nicolae Voiculeț alături de 40 de
artiști, pe Caraiman, la Crucea Eroilor
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/imnul-national-interpretat-la-nai-de-nicolae-voiculetalaturi-de-40-de-artisti-pe-caraiman-la-crucea-eroilor-852266.html

Editiadedimineata.ro: Deșteaptă-te, române!” răsună la Crucea de pe Caraiman, de Ziua
Imnului. Nicolae Voiculeț și 40 de artiști, la înălțime
https://editiadedimineata.ro/desteapta-te-romane-rasuna-la-crucea-de-pe-caraiman-de-ziuaimnului-nicolae-voiculet-si-40-de-artisti-la-inaltime/
Agentia de carte: România, prima participare la Concéntrico, festival internațional de
arhitectură din Spania
http://www.agentiadecarte.ro/2020/07/romania-prima-participare-la-concentrico-festivalinternational-de-arhitectura-din-spania/
Necenzurat.ph: La ora 12.00, 40 de artiști, alături de naistul Nicolae Voiculeț vor intona
Imnul României la Crucea de pe Caraiman
https://necenzuratph.ro/2020/07/29/la-ora-12-00-40-de-artisti-alaturi-de-naistul-nicolaevoiculet-vor-intona-imnul-romaniei-la-crucea-de-pe-caraiman/
Antenasatelor.ro: Imnul naţional, interpretat la nai de Nicolae Voiculeţ alături de 40 de
artişti, pe Caraiman, la Crucea Eroilor
http://www.antenasatelor.ro/lada-de-zestrei-ultimele-%C8%99tiri/itemlist.html
Dcnews.ro: Nicolae Voiculeț, în lacrimi, într-un loc UNIC: Toți avem o CRUCE! Eu, azi, o
am pe cea mai de sus, din lume! – foto
https://www.dcnews.ro/nicolae-voiculet-in-lacrimi-intr-un-loc-unic-toti-avem-o-cruce-eu-azio-am-pe-cea-mai-de-sus-din-lume-foto_762179.html
Jurnalul Prahovean: Imnul României va răsuna la Crucea Caraiman peste Valea Prahovei
din naiul lui Nicolae Voiculeț
https://jurnalulph.ro/administratie/48663-imnul-romaniei-va-rasuna-la-crucea-caraimanpeste-valea-prahovei-din-naiul-lui-nicolae-voiculet
Incisiv de Prahova: România, prima participare la Concéntrico, Festival Internațional de
Arhitectură și Design din Spania
https://www.incisivdeprahova.ro/2020/07/29/romania-prima-participare-la-concentricofestival-international-de-arhitectura-si-design-din-spania/

ACTUALITATEA CULTURALĂ
Agerpres: Ministrul Culturii: Dacă îmbolnăvirile nu vor înregistra o scădere, sălile de
spectacol și cinematografe vor rămâne închise

https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/29/interviu-ministrul-culturii-daca-imbolnavirilenu-vor-inregistra-o-scadere-salile-de-spectacol-si-cinematografele-vor-ramane-inchise-547674
Hotnews.ro: UNDERCLOUD13: o nouă scenă outdoor, la Muzeul Grigore Antipa
https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-24198800-undercloud13.htm
News.ro: Lirărie online: În primele şapte luni ale anului au fost comandate cu 27% mai
multe cărţi faţă de perioada similară din 2019, iar comanda medie a crescut cu 15%, la 100
https://www.news.ro/economic/librarie-online-in-primele-sapte-luni-ale-anului-au-fostcomandate-cu-27-mai-multe-carti-fata-de-perioada-similara-din-2019-iar-comanda-medie-acrescut-cu-15-la-100-de-lei-1922401729552020071519435545
Hotnews.ro: Cvartetul 'Arcadia' deschide, pe 2 august, Festivalul Internațional "Enescu și
muzica lumii" la Sinaia
https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-24198789-cvartetul-39-arcadia-39-deschide-festivalulinternational-enescu-muzica-lumii.htm

News.ro: Un autoportret rar al lui Rembrandt a fost vândut pentru suma record de 14
milioane de lire sterline la Sotheby's
https://www.news.ro/cultura-media/un-autoportret-rar-al-lui-rembrandt-a-fost-vandut-pentrusuma-record-de-14-milioane-de-lire-sterline-la-sotheby-s-1922403428132020072019434789
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