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Subiect: COMUNICAT DE PRESĂ All’s Choir and Ballet (re)deschide 

Serile de muzică și poezie la Teatrul „Nottara” - „Click...pe voci! – 

Muzica lumii pe bulevard!” 

Data emiterii comunicatului: 28octombrie 2013 

 

1. Libertartea.ro 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/all-choir-and-ballet-la-teatrul-nottara-469337.html 

Cântăreţi de operă dansează pe scena Teatrului 

Nottara 

 

Membrii All's Choir and Ballet, cântăreţi de operă cu experienţă, vor susţine în curând un spectacol de 

neuitat pe scena Teatrului Nottara.Concertul, intitulat „Click...pe voci! - Muzica lumii pe bulevard!," va 

avea loc în seara zilei de 8 noiembrie, începând cu ora 19:30, pe scena Sălii „Horia Lovinescu", şi va 

(re)deschide programul Seri de muzică şi poezie, iniţiat de Teatrul „Nottara" în stagiunea 2005 - 2006. 

Regia artistică a spectacolului este semnată de Diana Lupescu, coregrafia de Beatrice Şerbănescu, iar 

costumele aparţin Vioricăi Petrovici. Invitaţii speciali ai serii vor fi soprana Daniela Vlădescu, primă 

solistă Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian", Hector Lopez, prim solist al Operei Naţionale 

Bucureşti, Liviu Indricău, solist al Operei Naţionale din Bucureşti. Corul All's Choir and Ballet va cânta 

melodii îndrăgite din întreaga lume. Călătoria muzicală va lega ţărmurile Americii Latine de Europa şi 

Asia, va străbate lumea din Mexic până în Rusia, din Italia până în Japonia, din Franţa până în Israel. 

Membrii corului vor cânta, vor dansa pe scenă şi promit că vor oferi un spectacol interactiv. 

 

 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/all-choir-and-ballet-la-teatrul-nottara-469337.html
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2. Nonguvernamental.org 

http://www.nonguvernamental.org/intersectorial/brady-auto-center-sprijina-cultura/  

Brady Auto Center sprijina cultura 

Postat la 29 October 2013. 

 

Brady Auto Center, dealer Skoda si Das WeltAuto si totodata service autorizat Skoda si 

Volkswagen sustine concertul All’s Choir and Ballet “Click… pe voci! – Muzica lumii pe 

bulevard! care va avea loc pe 8 noiembrie la sala “Horia Lovinescu” a Teatrului “Nottara” 

din Bucuresti. 

Evenimentul este primul proiect cultural sustinut de Brady Auto Center, compania sprijinind de-

a lungul timpului concursuri sportive. „Am ales sa sustinem acest proiect cultural pentru ca 

intotdeauna am privit dincolo de masina ca mijloc de transport si am cautat omul care conduce 

masina, care are grija de familia lui si care se bucura de viata. Si cum altfel ne putem bucura de 

viata decat gasind timp pentru suflet, corp si minte? Simply clever, nu-i asa?”, a declarat Adrian 

Tomescu, directorul companiei parafrazand motto-ul producatorului auto. 

All’s Choir and Ballet redeschide programul Seri de muzica si poezie, initiat de Teatrul 

„Nottara” in stagiunea 2005 – 2006. In cadrul concertului, publicul va audia melodii indragite 

din intreaga lume, pornind din America Latina, Europa, Asia, strabatand lumea din Mexic pana 

in Rusia, din Italia pana in Japonia, din Franta pana in Israel. 

Conceptul spectacolului este unul  deosebit – interactiv si nonconformist – pentru ca prestatia 

muzicala este insotita de dans si joc teatral si pentru ca publicul insusi este invitat in spectacol. 

„Bucuria de a canta trebuie mereu (re)inventata! Mi-am adunat prietenii si colegii si am format 

un cor in care vocea fiecaruia sa conteze – sa aiba chip si nume – si armonia grupului sa se 

imbogateasca din asta!”, spune Alin Manzat, initiatorul si dirijorul corului. 

Din cor fac parte: Alla Bejan, Anfisa Fugaru, Mioara Talamba, Madalina Constantin, Tania 

Ruskova, Ligia Necula , Alexandru Constantin,  Alin Horia Manzat,  Ciprian Pahonea,  Marius 

Popescu, Constantin Negru, Adrian Marocico. Regia artistica a spectacolului este semnata de 

Diana Lupescu, coregrafia de Beatrice Serbanescu, iar costumele apartin Vioricai Petrovici. 

http://www.nonguvernamental.org/intersectorial/brady-auto-center-sprijina-cultura/
http://www.nonguvernamental.org/intersectorial/brady-auto-center-sprijina-cultura/
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2013/10/IMG_5746.jpg


3 
 

Invitatii speciali ai serii vor fi soprana Daniela Vladescu, prima solista Teatrului National de 

Opereta „Ion Dacian“, Hector Lopez, prim solist al Operei Nationale Bucuresti, Liviu Indricau, 

solist al Operei Nationale din Bucuresti. 

Membrii All’s Choir and Ballet sunt cantareti de opera cu experienta care au concertat in tari 

precum Marea Britanie, Elvetia, Grecia, Ungaria, Spania, Olanda, Belgia, Israel, Coreea de Sud, 

Japonia, Thailanda. Initiativa de a se uni intr-o singura voce confirma pasiunea cu care canta 

fiecare dintre ei si dorinta de a transmite impresii din bogatia culturala pe care au intalnit-o in 

peregrinarile lor profesionale de pana acum. 

„Programul Seri de muzica si poezie include reprezentatii de o factura speciala, care imbina 

versul cantat cu cel rostit, si s-a nascut din nevoia artistilor de a se exprima si altfel. Pe de alta 

parte, credem ca publicul nostru are nevoie sa redescopere lirismul discret, acoperit de vacarmul 

pragmatismului cotidian“, spune criticul de teatrul Marinela Tepus, directorul Teatrului 

„Nottara“. (A.D.) 
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3. SensoTV 

http://www.sensotv.ro/arte/Stiri-4818/click-pe-voci-muzica-lumii-pe-bulevard  

Click...pe voci! – Muzica lumii pe bulevard  

9 vizualizari  

 

Evenimentul special pe care Teatrul Nottara il gazduieste, in dorinta de a 

sarbatori intr-un mod deosebit ziua Sfintilor Mihail si Gavriil, este concertul 

„All’s Choir and Ballet”. Intitulat „Click...pe voci! – Muzica lumii pe 

bulevard!,” acesta va avea loc pe 8 noiembrie, ora 19:30, Sala „Horia 

Lovinescu” si va (re)deschide programul „Seri de muzica si poezie”, initiat 

de Teatrul Nottara in stagiunea 2005-2006. Regia artistica a spectacolului 

este semnata de Diana Lupescu, coregrafia de Beatrice Serbanescu, iar 

costumele apartin Vioricai Petrovici.  

Invitati speciali vor fi soprana Daniela Vladescu, prim solista a Teatrului 

National de Opereta „Ion Dacian“, Hector Lopez, prim solist al Operei 

Nationale Bucuresti si  Liviu Indricau, solist al ONB. Vom asculta melodii 

indragite din intreaga lume, care, asemeni unei limbi universale, ating 

coarda sensibila a tuturor si apropie oamenii unii de ceilalti. Calatoria 

muzicala va lega America Latina de Europa si Asia, va strabate lumea din 

Mexic pana in Rusia, din Italia pana in Japonia si din Franta pana in Israel. 

Membrii „All’s Choir and Ballet” sunt cantareti de opera cu experienta care 

au concertat in Marea Britanie, Elvetia, Grecia, Ungaria, Spania, Olanda, 

Belgia, Israel, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda.  

 

Initiativa de a se uni intr-o singura voce confirma pasiunea cu care canta 

fiecare dintre ei si dorinta de a transmite impresii din bogatia culturala pe 

care au intalnit-o in peregrinarile lor profesionale de pana acum. 

„Programul Seri de muzica si poezie include reprezentatii de o factura 

speciala, care imbina versul cantat cu cel rostit, si s-a nascut din nevoia 

artistilor de a se exprima si altfel. Pe de alta parte, credem ca publicul 

nostru are nevoie sa redescopere lirismul discret, acoperit de vacarmul 

pragmatismului cotidian“, a spus criticul Marinela Tepus, directorul 

http://www.sensotv.ro/arte/Stiri-4818/click-pe-voci-muzica-lumii-pe-bulevard
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Teatrului Nottara. Din acest cor fac parte Alla Bejan, Anfisa Fugaru, Mioara 

Talamba, Madalina Constantin, Tania Ruskova, Ligia Necula , Alexandru 

Constantin,  Alin Horia Manzat,  Ciprian Pahonea,  Marius Popescu, 

Constantin Negru si Adrian Marocico.  
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4. Astazi.ro 

http://stiri.astazi.ro/stire-cantareti-de-opera-danseaza-pe-scena-teatrului-nottara-

255464895.html  

Cantareti de opera danseaza pe scena Teatrului Nottara 

publicat 2013-10-28 19:30:19 (Libertatea) 

 

Membrii All's Choir 

and Ballet, cantareti de opera cu experienta, vor sustine in curand un 

spectacol de neuitat pe scena Teatrului Nottara. Cativa dintre membrii All's 

Choir and Ballet Concertul, intitulat "Click...pe voci! - Muzica lumii pe 

bulevard!," va avea loc in seara zilei de 8 noiembrie, incepand cu ora 

19:30, pe scena Salii "Horia Lovinescu", si va (re)deschide programul Seri 

de muzica si poezie, initiat de Teatrul "Nottara" in stagiunea 2005 - 2006. 

Regia artistica a spectacolului este semnata de Diana Lupescu, coregrafia 

de Beatrice Serbanescu, iar costumele apartin Vioricai Petrovici.  

 

http://stiri.astazi.ro/stire-cantareti-de-opera-danseaza-pe-scena-teatrului-nottara-255464895.html
http://stiri.astazi.ro/stire-cantareti-de-opera-danseaza-pe-scena-teatrului-nottara-255464895.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/all-choir-and-ballet-la-teatrul-nottara-469337.html
http://stiri.astazi.ro/source/Libertatea
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5. Stiri.autovit.ro 

http://stiri.autovit.ro/2013/10/brady-auto-center-sponsorizeaza-evenimentul-cultural-

click-pe-voci-muzica-lumii-pe-bulevard-sustinut-de-alls-choir-ballet-la-teatrul-nottara/  

Brady Auto Center sponsorizeaza evenimentul cultural „Click…pe voci! – 

Muzica lumii pe bulevard!” sustinut de All’s Choir and Ballet la Teatrul 

„Nottara”  
 

in Dealeri / de Ana Banita / pe 30 octombrie 2013 la 10:10 /  

Evenimentul special pe care Teatrul „Nottara” îl găzduieşte, în dorinţa de a sărbători într-un mod 

cu totul deosebit ziua Sfinţilor Mihail şi Gavriil este concertul All’s Choir and Ballet. Concertul, 

ce se intitulează „Click…pe voci! – Muzica lumii pe bulevard!” va avea loc în seara zilei de 8 

noiembrie 2013, începând cu ora 19:30 pe scena sălii „Horia Lovinescu” şi va redeschide 

programul Seri de muzică şi poezie, iniţiat de Teatrul „Nottara” în stagiunea 2005 – 2006. Regia 

artistică a spectacolului este semnată de Diana Lupescu, coregrafia de Beatrice Şerbănescu, iar 

costumele aparţin Vioricăi Petrovici. Invitaţii speciali ai serii vor fi soprana Daniela Vlădescu, 

primă solistă Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian“, Hector Lopez, prim solist al Operei 

Naționale București, Liviu Indricău, solist al Operei Naționale din București. 

Publicul va putea audia melodii îndrăgite în întreaga lume care, prin aprecierea de care se 

bucură, fac deja parte din repertoriul internaţional. Asemenea unei limbi universale, aceste piese 

muzicale îndeplinesc cerințele performanței compoziționale și au, totodată, capacitatea de a 

atinge acea coardă sensibilă. 

Membrii All’s Choir and Ballet sunt cântăreţi de operă cu 

experienţă care au concertat în ţări precum Marea Britanie, Elveţia, Grecia, Ungaria, Spania, 

http://stiri.autovit.ro/2013/10/brady-auto-center-sponsorizeaza-evenimentul-cultural-click-pe-voci-muzica-lumii-pe-bulevard-sustinut-de-alls-choir-ballet-la-teatrul-nottara/
http://stiri.autovit.ro/2013/10/brady-auto-center-sponsorizeaza-evenimentul-cultural-click-pe-voci-muzica-lumii-pe-bulevard-sustinut-de-alls-choir-ballet-la-teatrul-nottara/
http://stiri.autovit.ro/2013/10/brady-auto-center-sponsorizeaza-evenimentul-cultural-click-pe-voci-muzica-lumii-pe-bulevard-sustinut-de-alls-choir-ballet-la-teatrul-nottara/
http://stiri.autovit.ro/2013/10/brady-auto-center-sponsorizeaza-evenimentul-cultural-click-pe-voci-muzica-lumii-pe-bulevard-sustinut-de-alls-choir-ballet-la-teatrul-nottara/
http://stiri.autovit.ro/2013/10/brady-auto-center-sponsorizeaza-evenimentul-cultural-click-pe-voci-muzica-lumii-pe-bulevard-sustinut-de-alls-choir-ballet-la-teatrul-nottara/
http://stiri.autovit.ro/category/dealerii-autovit/
http://stiri.autovit.ro/author/ana-banita/
http://stiri.autovit.ro/wp-content/uploads/2013/10/AFIS-Click-pe-voci-Muzica-lumii-pe-bulevard1.jpg
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Olanda, Belgia, Israel, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda. Iniţiativa de a se uni într-o singură 

voce confirmă pasiunea cu care cântă fiecare dintre ei şi dorinţa de a transmite impresii din 

bogăţia culturală pe care au întâlnit-o în peregrinările lor profesionale de până acum. 

De asemenea, evenimentul este, pentru cor, primul de asemenea anvergură, de la lansarea lui şi 

până în prezent. Pentru Teatrul „Nottara” este o reală onoare. În plus, conceptul spectacolului 

este unul  deosebit – interactiv şi nonconformist – pentru că prestaţia muzicală este însoţită de 

dans şi joc teatral și pentru că publicul însuși este invitat în spectacol. Iniţiatorul şi dirijorul 

corului, Alin Mânzat afirmă: „Bucuria de a cânta trebuie mereu reinventată! Mi-am adunat 

prietenii şi colegii şi am format un cor în care vocea fiecăruia să conteze – să aibă chip şi nume – 

şi armonia grupului să se îmbogăţească din asta!” 

„Programul Seri de muzică şi poezie include reprezentaţii de o factură specială, care îmbină 

versul cântat cu cel rostit, şi s-a născut din nevoia artiştilor de a se exprima şi altfel. Pe de altă 

parte, credem că publicul nostru are nevoie să redescopere lirismul discret, acoperit de vacarmul 

pragmatismului cotidian“, spune criticul de teatrul Marinela Ţepuş, directorul Teatrului 

„Nottara“. 

Evenimentul se bucură de sprijinul Brady Auto Center (dealer Škoda şi Das WeltAuto și 

service autorizat Škoda şi Volkswagen din Bucureşti), sponsor care a ales să susţină această 

manifestare culturală. Până acum compania Brady a susţinut concursurile sportive, dar, de 

această dată, au descoperit performanţa în muzică şi spectacol. Directorul Adrian Tomescu 

mărturiseşte: „Am ales să susţinem acest proiect cultural pentru că întotdeauna am privit dincolo 

de maşină ca mijloc de transport şi am căutat omul care conduce maşina, care are grijă de familia 

lui şi care se bucură de viaţă. Şi cum altfel ne putem bucura de viaţă decât găsind timp pentru 

suflet, corp şi minte? Simply clever, nu-i aşa?” 

Din acest cor fac parte: Alla Bejan, Anfisa Fugaru, Mioara Talamba, Mădălina Constantin, Tania 

Ruskova, Ligia Necula, Alexandru Constantin, Alin Horia Mânzat, Ciprian Pahonea, Marius 

Popescu, Constantin Negru, Adrian Marocico. 

Vă așteptăm la o audiție și un divertisment de cea mai înaltă calitate! 

Biletele se pot achizitiona de la casieria si de pe situl Teatrului Nottara, iar pretul variaza intre 17 

si 35 de lei. 
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6. Facebook 
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7. Academia Caţavencu 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/andreea-banica-nu-poate-d-astea.html  

Andreea Bănică nu poate d-astea 

Autor George Bonea 05/11/2013 · Comentează  
 

Și nu doar ea. Nici pe Antonia, Inna, Katty 

Perry ori Rihanna nu le văd în stare de o asemenea performanță cu adevărat artistică. Dar 

asta pentru că manelistele astea de radio nu-s în stare să ridice cracul dacă nu le închizi 

microfonul să nu se audă cum gâfâie. Așa că dacă vrei să asculți și muzică – nu tigăi bătute 

cu polonicul – și să vezi și mișcare scenică, îți recomandăm spectacolul „Click… pe voci! – 

Muzica lumii pe bulevard”, eveniment ce va avea loc pe 8 noiembrie la Teatrul Nottara, de 

la ora 19:30. 

Cine va cânta? Pentru profani e nevoie să spun doar faptul că-s cântăreți de operă, dar nu 

vor sta țapăni pe scenă cu gura deschisă larg și cu ochii dați peste cap precum Marcel 

Pavel. Tocmai asta-i revoluționarul momentului, c-o să-i vedem pe artiști făcând și pași de 

dans, tradiționali, în funcție de piesele pe care le vor interpreta. 

Și-am fost „amenințați” că vom avea parte de un periplu cultural cu incursiuni prin muzica 

din America Latină, Europa și Asia. Poate dacă-i provocăm bagă și din repertoriul 

alexvelian și ne arată că se poate face și bighidighibumșacalaca la 4 ace. 

  

http://www.academiacatavencu.info/cultura/andreea-banica-nu-poate-d-astea.html
http://www.academiacatavencu.info/author/george-bonea-2
http://www.academiacatavencu.info/cultura/andreea-banica-nu-poate-d-astea.html#comments
mailto:?subject=Andreea Bănică nu poate d-astea&body=http://www.academiacatavencu.info/cultura/andreea-banica-nu-poate-d-astea.html
http://www.academiacatavencu.info/wp-content/uploads/2013/11/nottara.png
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8. BucurestiFM 

http://www.bucurestifm.ro/muzica_popoarelor_intr_un_eveniment_cu_totul_deosebit_de_zi

ua_sfintilor_mihail_si_gavriil_la_teatrul_nottara-22901  

Muzica popoarelor, într-un eveniment cu totul deosebit, de ziua Sfinţilor Mihail şi Gavriil, la 

Teatrul „Nottara”  

 

Spectacolul – concert All’s Choir and Ballet oferă o călătorie muzicală  de pe ţărmurile Americii Latine 

până în Europa şi Asia, cu popas în Mexic, Rusia, Italia, Japonia,  Franţa, Israel. 

Invitaţii speciali ai serii sunt soprana Daniela Vlădescu, primă solistă Teatrului Naţional de Operetă 

„Ion Dacian“, Hector Lopez, prim solist al Operei Naţionale Bucureşti, Liviu Indricău, solist al Operei 

Naționale din București. 

Evenimentul, intitulat „Click...pe voci! – Muzica lumii pe bulevard!,” va avea loc în seara zilei vineri, 8 

noiembrie, începând cu ora 19:00, pe scena Sălii „Horia Lovinescu”, şi va (re)deschide programul Seri 

de muzică şi poezie, iniţiat de Teatrul „Nottara” în stagiunea 2005 - 2006. 

Regia artistică a spectacolului este semnată de Diana Lupescu, coregrafia de Beatrice Şerbănescu, iar 

costumele aparţin Vioricăi Petrovici. 

Membrii All’s Choir and Ballet sunt cântăreţi de operă cu experienţă care au concertat în ţări precum 

Marea Britanie, Elveţia, Grecia, Ungaria, Spania, Olanda, Belgia, Israel, Coreea de Sud, Japonia, 

Thailanda. 

Iniţiativa de a se uni într-o singură voce confirmă pasiunea cu care cântă fiecare dintre ei şi dorinţa de 

a transmite impresii din bogăţia culturală pe care au întâlnit-o în peregrinările lor profesionale de până 

acum. 

http://www.bucurestifm.ro/muzica_popoarelor_intr_un_eveniment_cu_totul_deosebit_de_ziua_sfintilor_mihail_si_gavriil_la_teatrul_nottara-22901
http://www.bucurestifm.ro/muzica_popoarelor_intr_un_eveniment_cu_totul_deosebit_de_ziua_sfintilor_mihail_si_gavriil_la_teatrul_nottara-22901
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Din acest cor fac parte: Alla Bejan, Anfisa Fugaru, Mioara Talamba, Mădălina Constantin, Tania 

Ruskova, Ligia Necula , Alexandru Constantin,  Alin Horia Mânzat,  Ciprian Pahonea,  Marius Popescu, 

Constantin Negru, Adrian Marocico.  
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9. Agerpres 

 

Cultură-spectacol-Nottara 

 

Spectacolul "Click... pe voci! - Muzica lumii pe bulevard!", vineri, la Teatrul 

Nottara 

 

 

 Bucureşti, 7 nov /Agerpres/ - Un spectacol cu muzică tradiţională de pe toate 

meridianele, din Mexic până în Rusia, din Italia până în Japonia şi din Franţa până 

în Israel, intitulat "Click... pe voci! - Muzica lumii pe bulevard!", va fi prezentat de 

ansamblul "All's Choir and Ballet" vineri, de la ora 19,00, pe scena Sălii "Horia 

Lovinescu" a Teatrului Nottara din Capitală. 

 Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, la evenimentul pe care Teatrul 

"Nottara" îl găzduieşte în ziua Sfinţilor Mihail şi Gavriil, invitaţi speciali vor fi 

soprana Daniela Vlădescu, primă solistă Teatrului Naţional de Operetă "Ion 

Dacian", Hector Lopez, prim solist al Operei Naţionale Bucureşti, Liviu Indricău, 

solist al Operei Naţionale din Bucureşti. 

 Publicul va putea să asculte melodii îndrăgite din întreaga lume, dintre care 

nu vor lipsi "Cielito lindo" din Mexic, "Ava naghila" din Israel ori "Kalinka", 

"Katiusa" sau "Oci Ciornie" din Rusia. 

 Membrii All’s Choir and Ballet sunt cântăreţi de operă cu experienţă care au 

concertat în ţări precum Marea Britanie, Elveţia, Grecia, Ungaria, Spania, Olanda, 

Belgia, Israel, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda. 

 Din cor fac parte Alla Bejan, Anfisa Fugaru, Mioara Talamba, Mădălina 

Constantin, Tania Ruskova, Ligia Necula, Alexandru Constantin, Alin Horia 

Mânzat, Ciprian Pahonea, Marius Popescu, Constantin Negru, Adrian Marocico. 

Regia artistică a spectacolului este semnată de Diana Lupescu, coregrafia de 

Beatrice Şerbănescu, iar costumele aparţin Vioricăi Petrovici. 

 Spectacolul va redeschide şi programul "Seri de muzică şi poezie", iniţiat de 

instituţia de cultură în stagiunea 2005-2006. 

 Reprezentaţia de la Bucureşti va fi prima dintr-o serie care va continua şi în 

alte localităţi din ţară. 

 Biletele, cu preţuri de 30 şi 35 de lei, sau 17 lei cu reducere pentru studenţi 

şi pensionari, se găsesc la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. AGERPRES/(AS - 

autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin) 
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1. Culturalazi.ro  

http://www.culturalazi.ro/articole/art.shtml?g=1&c=3&a=1224801  

 

Spectacolul de lansare 
Vineri, 8 Noiembrie 2013 , ora 19.00  

ALL'S CHOIR DĂ "CLICK PE VOCI…LA NOTTARA" 

Spectacolul de lansare CLICK PE VOCI -MUZICA LUMII PE BULEVARD va avea loc în data de 8 noiembrie 

2013, ora 19.00, la Teatrul Nottara. 

Teatrul Nottara relanseaza Programul "Seri de muzică și poezie" cu spectacolului susținut de Compania 

ALL'S CHOIR AND BALLET. 

Cine este ALL'S CHOIR? 

ALL'S CHOIR este format din cântăreți de operă, cu experiență artistică internațională în țări precum 

Marea Britanie, Elveția, Grecia, Ungaria, Spania, Olanda, Belgia, Israel, Coreea de Sud, Japonia,Thailanda. 

Conceptul acestui spectacol , nonconformist, cu dans și joc teatral - sustine accesibilitatea muzicii și 

capacitatea ei de a aduce bucurie într-o lume agitată și disarmonică. Imaginea unui grup de oameni 

talentați care aleg să cânte împreună, să-și unească vocile într-una singură, mai puternică, lansează 

invitația publicului de a participa în direct la bucuria muzicii. 

Programul concertului 

Prezintă muzica lumii și va cuprinde piese din repertoriul rusesc, evreiesc, italian, francez, japonez, 

spaniol etc. Vor răsuna pe scena Teatrului Nottara melodii îndrăgite precum : "Hava Nagilah"," Kalinka", 

"Katiusha", "Ochii Cyornye"," Santa Lucia", "Cielito Lindo" , "La vie en rose", "Non ti scordar di me" sau 

"Granada", "Besame mucho", Sakura etc. 

Balerini profesioniști vor adăuga ritm și expresivitate spectacolului. 

Soliști renumiți cânta alături de ALL'S CHOIR. 

Soprana Daniela Vladescu, tenorul Liviu Indricău si cantaretul ecuadorian Wladimir Pesantez vor 

susține ALL'S CHOIR AND BALLET în prima lor reprezentație artistică pe o scenă bucureșteană. 

Diana Lupescu și Viorica Petrovici își pun semnătura pe afiș pentru regia artistică și costumele 

spectacolului. 

Motorul Skoda oferă energia 

http://www.culturalazi.ro/articole/art.shtml?g=1&c=3&a=1224801
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Sponsorul spectacolului de lansare ALL'S CHOIR, firma BRADY AUTO CENTER, prin domnul Adrian 

Tomescu, susține acest proiect muzical. Domnia sa consideră că "în societate fiecare are talentul său și 

merită să fie prețuit". 

ALL'S CHOIR este un grup coral care își propune să îmbine muzica și dansul într-un spectacol alert, 

dedicat unui public dinamic și non-conformist. 

Gaudeamus! 
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2. Radio Romania Cultural 

http://radioromaniacultural.ro/alls_choir_da_click_pe_vocila_nottara-10091  

ALL'S CHOIR DĂ ”CLICK PE VOCI…LA NOTTARA” 

 

Spectacolul  de lansare CLICK PE VOCI –MUZICA LUMII  PE BULEVARD va avea loc 

în data de 8 noiembrie 2013, ora 19.00, la Teatrul Nottara. 

Teatrul Nottara relanseaza Programul ”Seri de muzică și poezie” cu  spectacolului susținut 

de Compania ALL'S CHOIR AND BALLET. 

Cine este ALL'S CHOIR? 

ALL’S CHOIR este format din cântăreți de operă, cu experiență artistică internațională în 

țări precum Marea Britanie, Elveția, Grecia, Ungaria, Spania, Olanda, Belgia, Israel, Coreea 

de Sud, Japonia,Thailanda. 

Conceptul acestui spectacol , nonconformist, cu dans și joc teatral -  sustine accesibilitatea 

muzicii și capacitatea ei de a aduce bucurie într-o lume agitată și disarmonică. Imaginea 

unui grup de oameni talentați care aleg să cânte împreună, să-și unească vocile într-una 

http://radioromaniacultural.ro/alls_choir_da_click_pe_vocila_nottara-10091
http://radioromaniacultural.ro/files/4/click.jpg
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singură, mai puternică, lansează invitația publicului de a participa în direct la bucuria 

muzicii. 

 Programul concertului  

Prezintă muzica lumii și va cuprinde piese din repertoriul rusesc, evreiesc, italian, francez, 

japonez, spaniol etc. Vor răsuna pe scena Teatrului Nottara melodii îndrăgite precum : 

“Hava Nagilah”,” Kalinka”, “Katiusha”, “Ochii Cyornye”,” Santa Lucia”, “Cielito Lindo” , “La 

vie en rose”, “Non ti scordar di me”  sau “Granada”, “Besame mucho”, Sakura  etc. 

Balerini profesioniști vor adăuga ritm și expresivitate spectacolului. 

Soliști renumiți cânta alături de ALL'S CHOIR. 

Soprana Daniela Vladescu, tenorul Liviu Indricău si cantaretul ecuadorian Wladimir 

Pesantes  vor susține  ALL'S CHOIR AND BALLET în prima lor reprezentație artistică pe o 

scenă bucureșteană. 

Diana Lupescu și  Viorica Petrovici  își pun semnătura pe afiș pentru regia artistică și 

costumele  spectacolului. 

Motorul Skoda oferă energia  

Sponsorul  spectacolului de lansare ALL'S CHOIR, firma BRADY AUTO CENTER, prin 

domnul Adrian Tomescu, susține acest proiect muzical. Domnia sa consideră că ”în 

societate fiecare are talentul său și merită să fie prețuit”. 

ALL'S CHOIR  este un grup coral care își propune să îmbine muzica și dansul într-un 

spectacol alert, dedicat unui public dinamic și non-conformist. 
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