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Primul spectacol din cadrul stagiunii 2016 - 2017

Filarmonica îşi deschide porţile
Melomanii orădeni sunt aşteptaţi astăzi, de la ora 19.00,
la primul concert al stagiunii
actuale, oferit de Filarmonica Oradea. Spectatorii vor
putea audia trei lucrări de
mare frumusețe, semnate de
celebri compozitori francezi.
Dirijorul spectacolului este
maestrul Janko Zsolt, iar invitatul special este violonistul, Gabriel Croitoru.
Prima lucrare este uvertura
Carnavalul roman de Hector
Berlioz (1803-1869). Lucrarea
a fost scrisă în 1843 şi prezentată la Salle Herz, din Paris, în
3 februarie 1844. Spectacolul
va continua cu Concertul nr.
3, pentru vioară şi orchestră în
Si minor, op. de Camille SaintSaëns (1835-1921). Dintre cele
trei concerte pentru vioară,
datorită nuanţelor sale elegante, concertul nr. 3 este cel mai
frecvent interpretat. În cea de-a
doua parte a concertului, se va
audia Simfonia în Re minor de
César Franck (1822-1890). Ea

face parte dintre lucrările compuse în ultima perioadă a vieţii
compozitorului și este cea mai
populară dintre acestea.
„Punctele forte ale acestui
program sunt chiar melodiile
ﬁecărei partituri în parte. Fiecare lucrare este frumoasă
în sine”, a spus Janko Zsolt.
„Punctul comun dintre uvertură şi simfonie este chiar
cornul englez, un instrument
nou achiziţionat de ﬁlarmonică, un instrument care are în
acest concert mai multe solo-uri foarte frumoase”, a mai
spus dirijorul. Janko Zsolt a
precizat că simfonia scrisă de
C. Franck a fost singura simfonie a compozitorului. Deşi
este considerată acum o capodoperă, lucrarea a fost primită
cu reticenţă de francezi pentru
că în perioada respectivă simfoniile erau compuse cu precădere de compozitorii germani.
Simfonia are doar trei părţi
şi este ciclică, unele teme repetându-se pe parcurs, sau la
sfârşitul lucrării. „Este o simfonie pe care orchestra o cântă
cu plăcere şi sunt convins că

De vineri, 23 septembrie

spectatorii, după ce vor părăsi sala, o vor fredona în drum
spre casă”, a mai spus dirijorul.
Concertul pentru vioară va
ﬁ interpretat de un solist invitat deosebit de îndrăgit de public, violonistul bucureştean
Gabriel Croitoru, un artist interpret de rang internaţional,
invitat permanent al stagiunilor orădene. Vastul său repertoriu cuprinde lucrări solo,
muzică de cameră şi concerte,
de la preclasici, până la compoziţiile contemporane. De-a
lungul anilor, datorită presti-

giului câştigat în lumea muzicală, a fost invitat în juriul mai
multor concursuri naţionale şi
internaţionale. Tonul cald, plin
de sensibilitate, virtuozitatea
şi muzicalitatea, sunt doar câteva dintre calităţile sale artistice deosebite. Gabriel Croitoru
cântă pe o vioară Guarnieri din
1731, care i-a aparţinut compozitorului George Enescu.
Spectacolul din această seară va începe la ora 19.00, în
Sala Enescu-Bartok.
 Andreea COSTEA

Lansare onorată cu un recital Oana Lianu

„Oameni și obiceiuri din
Invitaţi în
lumea LEGO satele comunei Borod”
ERA Park invită orădenii mici şi mari
în lumea fanteziei! Centrul comercial găzduieşte, în acest sfârşit de săptămână, una
dintre cele mai speciale expoziţii adresate
pasionaţilor de Lego. Brickenburg Expo
- Zilele Fanilor LEGO se va desfăşura în
perioada 23 - 25 septembrie, între orele
10.00 şi 22.00, ﬁind organizat de Asociaţia
Brickenburg.
Sub cupola centrului comercial va ﬁ amenajat un adevărat „oraş”, în care vizitatorii
vor putea vedea construcţii realizate din milioane de piese lego, care vor scoate la suprafaţă copilul din ﬁecare şi în acelaşi timp vor
pune imaginaţia tuturor la încecare.
Pe parcursul ﬁecărei zile, între orele 15.00
şi 17.00, vor avea loc ateliere în care copiii
vor putea construi absolut orice le trece prin
minte, din celebrele cărămizi lego.
De precizat că Asociaţia Brickenburg a fost
înﬁinţată de pasionaţi care folosesc jocurile
lego pentru dezvoltarea imaginaţiei orientată spre scopuri constructive, îmbunătăţirea
comunicării între indivizi, deprinderea unei
gândiri ordonate, respectiv dezvoltarea aptitudinilor de a reacţiona prompt la rezolvarea
unor probleme. Prin evenimentele pe care le
organizează, organizaţia are în vedere, printre altele, educaţia prin nonviolenţă, stimularea creativităţii şi a spiritului de analiză,
respectiv formarea spiritului de echipă.
Intrarea la expoziţie şi la atelier este gratuită pentru toată lumea.
 A.C.

Duminică, 18 septembrie, a avut
loc la biserica ortodoxă din Cetea
lansarea cărţii „Oameni și obiceiuri
din satele comunei Borod”, coordonată şi redactată de prof. univ. dr.
Petru Mihancea, originar din satul
Cetea, comuna Borod, distinsă personalitate a lumii medicale.

Numit şi „doctorul țăranilor”, prof.
univ. dr. Petru Mihancea a acordat o
atenţie deosebită cercetării și documentării istoriei comunei Borod. Alături de autor, au vorbit despre carte
distinşii oaspeţi: prof. univ. dr. Sever
Dumitrașcu, etnograful Crăciun Parasca, dar şi Nicu Gârz, coordonator al
momentelor artistice din Borod și Sorin Sarca, primarul comunei. Interpretele Viorica Marc Bulzan și Cornelia
Covaciu au cântat pricesne în timpul
Sﬁntei Liturghii, iar la ﬁnal, Oana Lianu a impresionat audienţa cu un recital,
nai şi voce, care a cuprins melodii populare româneşti şi romanţe.
„Doresc să mulţumesc personal
domnului dr. Mihancea pentru invitaţia de a concerta la lanasarea cărţii, cu
atât mai mult cu cât relaţia cu domnia
sa este una specială, iar pe de altă parte,
prin căsătoria cu Petrică Popa, aparţin
şi comunei Borod… De altfel cartea va
ﬁ lansată şi la Oradea, la sfârşitul lunii
octombrie”, a spus Oana Lianu.
Oana Lianu a mai precizat că se

Flash rutier

Conducea sub
inﬂuența alcoolului

Un bărbat de 54 de ani, din Oradea, a fost
depistat ieri, 21 septembrie, la ora 00.34, pe
strada Uzinelor din Oradea, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conducătorului auto i-au fost recoltate probe
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în
cauză ﬁind întocmit dosar penal. Cercetările
continuă.

Fără permis,
la volan
Marți, 20 septembrie, la ora 21.00, pe strada
Piața 1 Decembrie din Oradea a fost depistat
în traﬁc un bărbat de 36 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea un autoturism, fără a poseda
permis de conducere pentru nicio categorie de
autovehicule. Totodată, la solicitarea legală a
polițiștilor, cel în cauză a refuzat atât testarea
cu aparatul etilotest cât și recoltarea de probe
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În
cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă. 

Primăria municipiului Beiuş
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice
vacante de execuţie :

Consilier, clasa I, grad principal (2 posturi)– compartimentul buget ﬁnanţe contabilitate, banca de date.
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor în
data de 21 octombrie 2016, ora 10.00 – proba
scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oﬁcial al României partea
a-III-a, la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 modiﬁcată
şi completată cu prevederile HG 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei municipiului Beiuş la numărul de
telefon 0259/32-19-35.
(847)

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ
DE APĂ CRIŞURI ORADEA,

pregăteşte pentru începerea activităţii
didactice, odată cu începerea anului
universitar, dorindu-le studenţilor şi
colegilor profesori mult succes în noul
an şcolar.
Chiar dacă începe şcoala, Oana Lianu va continua să onoreze invitaţiile pe
care le primeşte. Astfel, artista deja a
acceptat să ofere un recital cu prilejul
Conferinţei Naţionale de Ortopedie şi
Traumatologie, care, anul acesta, se
desfăşoară la Oradea în 29 septembrie.
De asemenea, Oana Lianu are programat un concert de excepţie la Berlin,
unde va reprezenta România, la invitaţia Ambasadei Române, cu ocazia Zilei
Naţionale.
 R. C.

titular al proiectului “Amenajare valea lui
Vasile”, propus a ﬁ amplasat în Comuna Dobreşti, sat Dobreşti şi Hidişel – intravilan şi
extravilan, albia minoră a pârăului Valea lui
Vasile de la poziţia hectometrică 31 la poziţia hectometrică 104, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Bihor: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la
sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25/A., în zilele de LUNI - VINERI, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet .www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ.
(848)

