Mihail Eminescu la Parlamentul European, la Cimitirul Belu, la
Clubul Ţăranului Roman
Festivitate religioasă la mormântul lui Mihail Eminescu
Marţi, 15 ianuarie 2013, ora 9, la Cimitirul Belu
Parastasul va fi oficiat de un sobor de ierarhi şi preoţi ai Bisericii
Ortodoxe Române. Vor participa academicieni, profesori, români
iubitori de Mihail Eminescu, dar făcut de Dumnezeu culturii române,
cel ce a spus că Biserica Ortodoxă Română este Mama Neamului
Românesc. Participă IPS Teodosie al Tomisului, ca invitat special al
Academiei Române.
Preot Teofil Bradea,
organizator
Tel.0736352881
Tel.0749089111
EMINESCU SA NE JUDECE
Comunicat de presà
Marti, 15 ianuarie 2013, ȋntre orele 11 :00 - 12.30, ȋn fața
Parlamentului European , (Allée de Printemps – 67070, Strasbourg
) va fi oganizată o manifestare culturala de omagiere a geniului
literaturii românesti Mihai Eminescu, manifestare initiata de
membrii şi simpatizanţii Clubului Liberal Strasbourg, de Clubul
Liberal Franta, de Asociatia « Mihai Eminescu » Paris.
Manifestarea este autorizată de Prefectura Bas-Rhin.
Pentru idei și sugestii rugăm să contactați organizatorii :
Gheorghe
Bobeică,
Clubul
Liberal
Strasbourg gheorghe.bobeica@yahoo.fr
Dorin Dusciac , Clubul Liberal Franta dorindusciac@yahoo.com
Margareta
Luta
Asociatia
“Mihai
Eminescu”
Paris margaretaluta@mail.ru
info: www.neodacii.com
11.01.2013
Strasbourg
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INSTITUTUL „FRATII GOLESCU”
PENTRU RELATIILE CU ROMANII DE PRETUTINDENI
Blog: http://fratiigolescu.wordpress.com/

COMUNICAT
Noi, Asociatia ROMANIA VIE, fondata de un grup de protestatari
din Bucuresti, Piata Universitatii-zona Arhitectura, precum si
Institutul pentru relatiile cu romanii de pretutindeni „FRATII
GOLESCU” va aducem la cunostinta ca in seara zilei de marti, 15
ianuarie 2013, de la orele 18, organizam in incinta Clubului
Taranului Roman din Mun. Bucuresti, Sos. Kiseleff nr. 3, intrarea
Monetariei, sectorul 1, cu ocazia implinirii a 163 de ani de la
nasterea celui care a fost neuitatul Mihai Eminescu, evenimentul
intitulat Teama de Eminescu. Spiritul lui Eminescu este viu si
tocmai de aceea a fost supus unor atacuri intense in timpul vietii
sale, dar si in contemporaneitatea ingrata. Iar spiritul lui Eminescu
nu este acela al visatorului rupt de lumea concreta pe care ni l-a
servit o critica snoaba generatii la rand pe tava, ci al unui militant
pentru cauze marete din a carui intransigenta avem multe de
invatat. Va invitam, asadar, la Muzeul Taranului Roman, in seara
aniversarii nasterii marelui poet, prozator, publicist, ganditor si
activist, pentru un eveniment care va imbina cultura cu istoria si
politica (in sensul corect al acestui ultim termen).
Evenimentul va cuprinde proiectia unui documentar, recitaluri
de poezie, discursuricare il vor privi pe Eminescu si mostenirea sa
din perspective diferite, momente muzicale, precum si o expozitie
de arta a unor tineri artisti romani.
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INVITAŢIE
In numele dnei Elena Băsescu, am deosebita placere de a va invita
la expoziţia În Memoriam Doina şi Ion Aldea Teodorovici "Doua
Inimi Gemene", organizată de dna europarlamentar in data de 15
ianuarie 2013, ora 13:00, in incinta Parlamentului European din
Strasbourg.
Evenimentul se va desfaşura cu obiectivul de a aduce un elogiu
artiştilor emeriţi ai Republicii Moldova Doina şi Ion AldeaTeodorovici şi pentru a comemora aniversarea poetului national
Mihai Eminescu. Vor fi expuse poze din viaţa artiştilor, iar ca invitat
special il avem pe dl Cristofor Aldea-Teodorovici, care va interpreta
cateva piese din repertoriul pariţilor săi.
Veronica Ţipirig
Stagiară
MEP Elena Băsescu

