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Spectacole de teatru independent incluse în stagiune

Teatru pentru toţi, în Cetate
Teatrul Regina Maria include în programul lunii august,
pe lângă spectacolele care fac
parte din repertoriul Trupei
Iosif Vulcan, evenimente conexe și spectacole de teatru
independent susținute de Teatrul Artemotion și Fundația
FITO, în cadrul proiectului
Teatru pentru toţi.
Primul eveniment la care
orădenii sunt invitaţi este lansarea cărții Bunavestire Delicioasă. Ocolul Pandemiei în
33 de cânturi, care va avea loc
în data de 7 august, de la ora
18.00, în Cetatea Oradea. La realizarea acestei cărți inedite au
contribuit 69 de artiști, care doresc să transmită faptul că orice
diﬁcultate, ﬁe ea și o pandemie,
se depășește prin adaptare:
joc, dialog, creativitate și, mai
ales, prin curajul de a merge
mai departe. Coloana sonoră a
evenimentului va ﬁ interpretată
live de către proiectul muzical
,,Corbu”, inițiat și coordonat de
Sergiu Corbu Boldor și Luiza
Matilda Mitu.
Accesul la eveniment este
gratuit! Tot în 7 august, de la
ora 20.00, în Cetatea Oradea va
avea loc spectacolul Teatrului
Artemotion, Gunoierul, în regia lui Sebastian Lupu.
Din distribuție fac parte actorii Richard Balint, Sebastian
Lupu și Mirela Niță-Lupu, în
trei roluri excepționale, prin
care au reușit să cucerească publicul încă de la premiera acestui spectacol provocator și plin
de umor. „Vă vine să credeți că
un „simplu” gunoier vă poate
întoarce viața cu susul în jos?
Știți câte lucruri interesante se
pot aﬂa despre o persoană pur
și simplu cotrobăind prin gunoiul său menajer?
După acest spectacol vă veți
gândi de două ori înainte să
aruncați ceva ce vă poate compromite... imaginea”, promit organizatorii. Vineri, 21 august,

de la ora 20.00, pe scena mobilă
din Cetatea Oradea, Fundația
FITO prezintă comedia Iubeşti? Plăteşti! regia artistică
Denisa Vlad.
Publicul va avea ocazia să
îi întâlnească pe actorii Corina Cernea, Denisa Vlad și
Sorin Ionescu într-o comedie
savuroasă.
„Spectacolul-comedie porneşte de la un act de
shopping extrem, pasiunea unei
amante tinere pentru soţul alteia merge până acolo încât soţia
primeşte o ofertă ﬁnanciară
pentru eliberarea prizonierului
din căsnicie. Veţi vedea că teritoriul umorului conjugal nu
a fost epuizat pe de-a-ntregul,
iar direcţia în care evoluează
ostilităţile demonstrează asta”,
remarca Lucian Cremeneanu
Peste încă o săptămână, vineri, 28 august, de la ora 20.00,
pe scena mobilă din Cetate se
anunţă o nouă comedie: Tanţa
şi Costel, în regia lui Sebastian Lupu. Povestea-i simplă,
ﬁrește: „Doi necunoscuți, Tanța
(Mirela Niță-Lupu) și Costel (Petre Ghimbășan), leagă
o conversație-n gară, foarte
„elegant” fac planuri de nuntă, toate-s frumoase, el e cu
deplasări, apoi îi vedem la ceremonie (când fac planuri des-

pre viața comună, şi evident ei
îi trebuie un „orizont” cât mai
bun), apoi ani după, acasă, cu
certuri conjugale, sau la spital
(„Zi-mi adevărul, că unul dintre noi va muri în această seară,
şi nu vreau să rămân văduvă”)
sau chiar şi la teatru („Du-mă
la teatru, Costele, că vreau să
râd!”). Cuplul Tanța și Costel
reprezintă întruparea perfectă
a soților blazați și cumsecade, a
căror viață a eșuat în formalisme, tabieturi și conveniențe”, se
arată în sinopsis.

Un proiect estival
dedicat publicului

Aşa cum a explicat Victoria
Balint, director temporar al Trupei Iosif Vulcan, Teatru pentru
toţi este un proiect care răspunde mai multor nevoi: oferă un
spațiu de joc pentru spectacolele independente; completează
oferta estivală de spectacole a
teatrului; creează posibilitatea
creșterii audienței atât pentru
teatru, cât și pentru companiile
independente; pune bazele unui
tip de parteneriat care, dacă se
va dovedi proﬁtabil, poate deveni model pentru stagiunile
viitoare. „Teatru pentru toţi
este un proiect care își propune

realizarea unui parteneriat între
Trupa Iosif Vulcan a Teatrului
Regina Maria și asociațiile și
fundațiile culturale, producătoare ale unor spectacole de
teatru independent. Pornind de
la situația actuală marcată de
pandemia generată de virusul
Covid-19, ținând cont de faptul
că toate evenimentele culturale se desfășoară exclusiv în aer
liber, pentru perioada estivală,
respectiv pentru lunile august
și septembrie, mi-am propus să
introduc în cadrul programului
lunar de spectacole al trupei,
câteva spectacole de teatru independent, concerte, expoziții,
lansări de carte și întâlniri ale
artiștilor cu publicul spectator.
Luna august am dedicat-o comediei și ne-am propus să vă
delectăm cu trei spectacole, la
care masca nu vă va putea proteja de virusul comediei și bunei
dispoziții”, a transmis Victoria
Balint. Biletele sunt deja disponibile și pot ﬁ achiziționate
on-line pe Eventim.ro. Acestea
se pot achiziționa și la fața locului începând cu o oră înainte
de evenimente, în limita locurilor disponibile. Prețul unui bilet
este de 25 lei.
 A.C.

Covid-19 în Bihor

26 de cazuri noi și 15 persoane
internate, în 24 de ore

Numărul persoanelor din Bihor infectate
cu virusul care provoacă Covid-19 a crescut,
de duminică până luni dimineața, cu 26,
ajungând la 811. La nivel național situația
s-a stabilizat dar continuă să ﬁe îngrijorătoare, înregistrându-se nu mai puțin de
1.104 cazuri în doar 24 de ore.
Conform DSP Bihor, luni, la ora 8.30, 138
de persoane erau internate în spital (cu 15 mai
multe decât duminică) și 657 de persoane erau
vindecate, ceea ce înseamnă un procent de
vindecare de Covid-19, de 83% în Bihor.
La nivel național, din 1.110.534 de teste
prelucrate (7.574 făcute de duminică până luni
dimineața), numărul persoanelor infectate a
ajuns la 45.902, cu 25.794 de persoane vindecate și 3.440 de pacienți asimptomatici externați
la 10 zile după depistare.
Luni s-au identiﬁcat 1.104 persoane infectate, acestea ﬁind cazuri care nu au mai avut
anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile
nou conﬁrmate, în urma retestării pacienților
care erau deja pozitivi, 258 de persoane au fost
reconﬁrmate pozitiv.
În spitale, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 6.876, dintre care 353
la ATI. În afară de ele, alte 1.900 de persoane
sunt conﬁrmate cu infecție cu noul covid și
sunt izolare la domiciliu, iar 4.112 se aﬂă în
izolare instituționalizată.
Până luni, 2.206 persoane diagnosticate cu
infecție cu Covid-19 au murit, 19 decese ﬁind
înregistrate de duminică până luni dimineață.
În străinătate, erau 5.329 cetățeni români
infectați, cei mai mulți în Germania (2.401),
Italia (1.891), Spania (561) și Franța (124).
Numărul deceselor cetățenilor români aﬂați în
străinătate, ajunsese la 123.
Până duminică, 26 iulie, în Europa erau
conﬁrmate aproape 1,7 milioane de cazuri, cele
mai multe decese ﬁind înregistrate în Marea
Britanie (45.738), Italia (35.102), Franța (30.192)
și Spania (28.432). La nivel mondial erau conﬁrmate peste 16 milioane de cazuri, peste 644
mii de decese și peste 9,4 milioane de persoane
vindecate.
 Vasilică ICHIM

Miercuri, 29 iulie

Ziua Imnului Naţional
Miercuri, 29 iulie, de la
ora 11.30, la Oradea, în Piața
Unirii, va avea loc ceremonia
militară prilejuită de Ziua
Imnului Național.
Ceremonialul, organizat de
Garnizoana Oradea, va avea
următorul program: întâmpinarea persoanei oﬁciale, interpretarea vocală a imnului
național, binecuvântare şi rugăciune pentru poporul român,
rostirea alocuțiunilor referitoare la sărbătorirea Zilei Imnului

Național, scurt moment artistic, onorul muzicii militare.
Imnul oﬁcial al României,
cântecul „Deșteaptă-te române!” (muzică Anton Pann,
versuri Andrei Mureșanu), a
fost desemnat imn de stat prin
Decretul-lege nr. 40, în 24 ianuarie 1990.
Această prevedere a fost stipulată în Constituția României din 1991, imnul ﬁind unul
dintre cele patru simboluri oﬁciale ale României alături de
Ziua Național, drapel și stemă.

Conform legii, imnul național
este intonat: la festivitățile și
ceremoniile oﬁciale naționale,
precum și la ceremoniile oﬁciale cu caracter internațional;
la deschiderea și închiderea
emisiunilor stațiilor „Radio
România” și „Televiziunea Română”, în interpretare vocală;
cu prilejul vizitelor întreprinse
în România de șeﬁ de stat și de
guvern; în cadrul ceremoniilor
militare, conform regulamentelor militare; pe stadioane
și alte baze sportive, cu oca-

zia desfășurării competițiilor
sportive oﬁciale internaționale
în care este reprezentată România; la deschiderea ﬁecărei
sesiuni a Camerelor Parlamentului; la începutul programului zilnic în școlile primare și
gimnaziale. Instituţia Prefectului le reaminteşte cetățenilor
care doresc să participe la
evenimentul de miercuri să
respecte normele de distanțare
socială și măsurile sanitare în
vigoare. 

S-au ﬁnalizat înscrierile la
bacul de toamnă

Săptămâna trecută, mai exact pe 24 iulie, s-a
ﬁnalizat etapa de înscriere pentru sesiunea a
doua a Examenului de Bacalaureat, desfășurată
în perioada 24 august - 5 septembrie
În județul Bihor s-au înscris 1.273 de
candidați care vor susține probele scrise în
13 centre de examen. În 23 de centre s-au
înscris 59 de candidați pentru echivalarea și
recunoașterea competențelor lingvistice. 

