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1. DC NEWS 
din data de 16 Decembrie 2016 
http://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-
grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html 
 

 
 

Crăciunul, ACASĂ, la Teatrul Nottara. Concert Grigore Leşe şi 
lansare "Buliniada" 

 

 
 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente culturale menite să-i aducă laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai 
instituției. Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte.  
 

Dacă, în 2015, Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al 
plecării, pe termen nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el 
va sta sub semnul bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele 
două săli de spectacole, atât de îndrăgite de publicul bucureştean. 

http://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html
http://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html
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Mai mult, cu acest prilej, echipa Teatrului Nottara dorește să puncteze și 
cei 70 de ani de la inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea 
cunoscutul teatru de pe bulevard. 

Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad și cu colinde, miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala 
Horia Lovinescu, unde GRIGORE LEȘE și ceata de colindători din Titești, jud. 
Vâlcea, vor susține concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne 
îmbogățește cu noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile 
adânci ale vieții". 

 
  Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la Teatrul 
Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria Chifu, la 
fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, populare, 
cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau alţii. Toţi vor 
fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un teatru cu artişti de 
valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului contribuie la 
prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un scop nobil, 
aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai întunecată 
scenă, declară Grigore Leșe. 

Seara va continua în foaierul teatrului cu lansarea volumului colectiv, 
realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea cuprinde povestea 
celor zece luni de „bejenie" a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul anului trecut, 
să-și suspende activitatea cu publicul la sediu și să joace pe te miri unde. Mare 
parte dintre autori vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru a ciocni un 
pahar cu vin alături de spectatori. 

 
 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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2. Raftul cu idei  
din data de 12 Decembrie 2016 
http://www.raftulcuidei.ro/sarbatori-la-nottara/ 
 

 
 

Sarbatori la Nottara 
   

 

Comunicat de presă: Sărbători la Nottara 

    De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente care au menirea de a-i aduce laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 

http://www.raftulcuidei.ro/sarbatori-la-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/12/Screen-Shot-2016-12-16-at-13.11.06.png
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    Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte. Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole. 

    Mai  mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea teatrul de pe bulevard. 

     Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad, colinde și spectacole pline de emoție: 

    Miercuri, 21 decembrie, de la ora 11:00, la Sala George Constantin, 
elevii Liceului Tehnologic Special Beethoven din Craiova vor prezenta, cu toată 
disponibilitatea și veselia adolescenţei, spectacolul Fulgi de zăpadă. Aflându-se 
pentru prima dată pe o scenă profesionistă bucureșteană, ei doresc să ne aducă 
bucurie, speranță și desfătarea Sărbătorilor. Să-i întâmpinăm cu generozitate! 

    Tot miercuri, de ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, GRIGORE LEȘE 
și ceata de colindători din Titești, județul Vâlcea, vor susține 
concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne îmbogățește cu 
noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile adânci ale 
vieții”.  Programul include cântece de stea, colinde și alte melodii din repertoriul 
tradițional al Sărbătorilor de iarnă, special alese pentru ca, în seara în care „se 
deschid cerurile”, locul să fie curat, timpul, bun și sufletul, primenit. 

    Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un 
teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă – declară Grigore Leșe. 
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    Seara va continua în foaierul mare al teatrului cu lansarea unui 
volum colectiv realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea 
cuprinde povestea celor zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la 
sfârșitul anului trecut, să-și suspende spectacolele la sediu și să joace în locuri 
adeseori nepotrivite. Cei mai mulți autori vor fi prezenți pentru a oferi autografe 
și pentru a ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi 
achiziționată la Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 

    Joi, 22 decembrie, de la ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu: 
Teatrul Nottara și Asociația SmartArt le propun părinţilor, copiilor şi bunicilor 
să petreacă, împreună cu All’s Choir & Ballet, Crăciunul, altfel, în ritmurile 
colindelor de la noi şi de pe alte meleaguri, cu un bonus pe măsură: Desenele 
copilăriei, totul petrecându-se sub deviza: Lăsați toată grija cea lumească și 
veniți să ne bucurăm împreună de 1001 EMOȚII ÎNTR-O SINGURĂ SEARĂ! 

    Parafrazându-l pe Grigore Leșe, vă invităm alături de noi la toate aceste 
evenimente artistice, pentru a vă bucura ochii și a vă lumina sufletele! 

 
 
  
 
 
 

Sursa: Raftul cu idei 
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3. Cotidianul 
din data de 18 Decembrie 2016 
http://www.cotidianul.ro/grigore-lese-oamenii-se-vor-intoarce-la-
traditii-la-identitate-la-sine-292980/ 
 

 
 
Grigore Leșe: Oamenii se vor întoarce la tradiții, la identitate, la 

sine? 
 

 
 

Multă lume ocolește folclorul și ajunge să îl descopere în motive 
tradiționale imprimate pe tricouri, căni și în alte lucruri care amintesc de viaţa la 
ţară, de bunici, de libertate. 

Grigore Leșe nu are nevoie de prezentare. Cântul din glasul lui se hrănește din 
noblețea trecutului, un trecut care ne aparține, chiar dacă noi suntem certați cu 

http://www.cotidianul.ro/grigore-lese-oamenii-se-vor-intoarce-la-traditii-la-identitate-la-sine-292980/
http://www.cotidianul.ro/grigore-lese-oamenii-se-vor-intoarce-la-traditii-la-identitate-la-sine-292980/
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el. Dumitru Stăniloae afirmă în cartea sa „Ortodoxism și românism“ că datina, 
colinda sunt unice în spațiul spiritual românesc. Cum interpretăm această 
apreciere? 
 
  Putem vorbi despre datină, obiceiuri, rit, ritual, ceremonial. Dacă eu aduc 
ritualul în scenă, îl stric. De fiecare dată, m-am întrebat ce se poate aduce în 
scenă și răspunsul a venit singur: vocea. Cu glasul creezi imaginea satului, a 
cetei de colindători, creezi atmosfera comunităților săteşti. Sunt în Teatrul 
Nottara acum. Spațiul cultural unde am fost solicitat să fac spectacolul pe 21 
decembrie, în pragul sărbătorilor. Cu toții aşteptăm sărbătoarea Nașterii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Venirea Sa aduce bucurie în inimile 
înflăcărate ale oamenilor şi neprețuită bucurie. Lumina nașterii Sale aduce 
bucurie. Ce presupune această sărbătoare? Loc curat, timp bun și suflet primenit. 
Sărbătorile sunt un prilej de primenire! Uităm acest cuvânt magic: primenire. 
Uităm de cântecele de stea, de povești şi… în preajma Crăciunului. Astăzi, trăim 
într-o altă lume, trăim într-o comunitate europeană unde fiecare popor îşi caută 
identitatea. Identitatea unui popor nu este antagonică cu identitatea europeană, ci 
complementară, absolut necesară. Toată lumea îşi caută identitatea. Cine va 
învinge? Păi… va învinge poporul care va avea proiecte culturale îndrăzneţe. 
Vor fi aici colindătorii din Titeşti, Vâlcea, cu colinde care vorbesc despre 
Nașterea Mântuitorului, pomi întulpinaţi, vidră şi atâtea teme… Toate aceste 
mituri vin din străvechime. Ele vorbesc despre facerea lumii, despre leu şi 
despre vidră… 

„Dacă oamenii vor să se inspire din ce fac eu, foarte bine. Să imităm mai 
puţin. Imitaţia nu te face mare.“ 

Actorii teatrului contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă cu 
bucurie 
Facem ce facem și ajungem tot la ambalaj, la pojghița culturală, și nu în miezul 
folclorului, acolo unde chipul nostru se oglindește în istorie… 
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Toate acestea s-au influenţat atunci când Iisus Hristos a venit pe lume. Eu cred 
în Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu există. Simţământul meu este că lumea de 
astăzi trăieşte în jurul lui Hristos. Această bucurie cu ce o putem încununa, decât 
cu acest spectacol, la Teatrul Nottara? Vor fi alături de mine artişti cu har: Maria 
Chifu, la fagot, Olga Podobinchi, la pian, şi Mihaela Pletea, soprană. Vom 
împlini muzica, prin colinde tradiţionale, populare, cântece folclorice, dar nu-i 
vom uita pe Chopin, Bach, Enescu, Brediceanu, Hubic… Vin cu plăcere la 
Teatrul Nottara, un teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie 
oamenilor. Actorii teatrului contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă 
cu bucurie. Ei au un scop nobil, ei aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de 
lumină chiar şi pe cea mai întunecată scenă. 

În decembrie, ne vedem pe scena Nottara. În spectacol, vom avea şi câteva 
colinde. Spectacolul este o poveste în pragul Crăciunului. 

De ce au dispărut din trupe de folclor diverse intrumente tradiţionale, precum 
fluierul sau cobza? 
 
  Așa este vremea. Oamenii se duc după timp şi vremea se schimbă. Se 
pune întrebarea în ziua de azi: oamenii se vor întoarce la tradiţii, la identitate, la 
sine? De ce şi-au uitat rădăcina? 

Aşa sunt vremurile acestea. Oamenii au altă direcţie, altă orientare. 
Priorităţile lor sunt altele, dar atrag atenţia asupra unui lucru: când ne raportăm 
la un trecut, noi trebuie să luăm ca referinţă un trecut nu prea îndepărtat. Să nu 
uităm că dimineaţa, în zorii zilei, înainte de răsăritul soarelui, se zice cu 
buciumul în Vrancea, Valea Timocului, se cânta cu trâmbiţa în Ucraina şi 
Maramureş, se zice cu alphornul în Alpi. Atunci când zic păstorii din 
instrumente înainte de răsăritul soarelui, zic să fie stăpâni pe zi şi nu ziua să fie 
stăpână pe ei. Păstorul, păcurarul este legat de animale, prin ele el trăieşte, îşi 
confecţionează haine. Acolo unde este munte, sunt şi animale şi omul poate trăi. 
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Divertismentul este în toate spectacolele, dar este luminat de artist 
 
„Sara pe deal, buciumul suna cu jale!“ Şi acum tot cu jale sună? 

Păi, cum altfel… Aşa am fost noi în istorie şi aşa am şi devenit datorită 
poziţionării noastre geopolitice! Dacă scrutăm istoria, vom şti că noi am ţinut 
piept la toate popoarele, alţii şi-au primenit cultura, unii au devenit generatori de 
cultură, în timp ce noi ne luptam cu istoria. Chiar şi aşa, am influenţat culturile 
mari prin valorile pe care le-am avut aici, la noi… acasă. Astăzi, se vorbește 
insistent de buricul pământului. Mă rog, să dea Domnul într-o bună zi să devină 
teritoriul din Carpaţi buricul pământului şi atunci vom fi învingători. 

Alţii, ca să pară docţi şi luminaţi, se duc la alte bibliografii din străinătate 
şi uită de potenţialul imens al tradiţiilor noastre. Reacţia este una de respingere! 
Ţărâna nu le place acestor indivizi şi picioarele lor nu au păşit niciodată pe colb 
sau pe iarba proaspătă unde se încinge hora românească. Ei uită de ce avem noi 
aici, acasă. Aşa sunt oamenii. Noi nu putem schimba această lume. Lumea are 
mersul ei! Eu pot să continui să cânt şi să colind, să atrag atenţia asupra acestei 
situaţii. Dacă oamenii vor să se inspire din ce fac eu, foarte bine. Să imităm mai 
puţin. Imitaţia nu te face mare. 

Ce înseamnă să fii artist? Să ai talent, sensibilitate, intuiţie, inteligenţă şi 
să dezvolţi o poveste pe scenă, chiar dacă este vorba despre divertisment. 
Divertismentul este în toate spectacolele, dar este luminat de artist. Cei optimişti 
înving în viaţă. Lucrurile se aşază, dar trebuie să avem răbdare. În ultima vreme, 
oamenii şi-au pierdut răbdarea. Bine pentru noi că trecutul nostru este încă 
răbdător! 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 
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4. Bucureștii vechi și noi 
din data de 14 Decembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/grigore-lese-oamenii-se-
duc-dupa-timp-si-vremea-se-schimba-ma-intreb-oamenii-se-vor-
intoarce-la-traditii-la-identitate-la-sine/ 
 

 
 
 

Grigore Leșe: Oamenii se duc după timp şi vremea se schimbă. 
Mă întreb: oamenii se vor întoarce la tradiţii, la identitate, la 

sine? 
 

 
  

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/grigore-lese-oamenii-se-duc-dupa-timp-si-vremea-se-schimba-ma-intreb-oamenii-se-vor-intoarce-la-traditii-la-identitate-la-sine/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/grigore-lese-oamenii-se-duc-dupa-timp-si-vremea-se-schimba-ma-intreb-oamenii-se-vor-intoarce-la-traditii-la-identitate-la-sine/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/grigore-lese-oamenii-se-duc-dupa-timp-si-vremea-se-schimba-ma-intreb-oamenii-se-vor-intoarce-la-traditii-la-identitate-la-sine/
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Multă lume care ocolește folclorul ajunge să îl descopere prin motive 
tradiționale imprimate pe tricouri, căni și alte lucruri, care amintesc de copilărie, 
de viaţa la ţară, de bunici, de libertate. Facem ce facem și ajungem tot la 
ambalaj, la pojghița culturală și nu în miezul folclorului, acolo unde chipul 
nostru se oglindește în istorie.  

Grigore Leșe nu are nevoie de introduceri. El poartă aceste chipuri și, 
asemeni meșterilor populari, el crează. Creația sa de pe scenă nu este 
evanescentă, iar cântul din glasul lui se îmbogățește de noblețea trecutului, un 
trecut care ne aparține chiar dacă noi suntem certați cu el.    

Să nu uităm că dimineaţa, în zorii zilei, înainte de răsăritul soarelui, se 
cânta cu buciumul în Vrancea, Valea Timocului, se cânta cu trâmbiţa în 
Ucraina şi Maramureş, se cânta cu alphornul şi încă se mai cântă şi în ziua de 
astăzi în munţi, spune Grigore Leșe. 
 
A.F: Dumitru Stăniloae afirmă în cartea sa Ortodoxism și românism că 
datina, colinda sunt unice în spaţiul spiritual românesc. Cum interpretăm 
această apreciere? 
 

Putem vorbi despre datină, obiceiuri, rit, ritual, ceremonial. Dacă eu aduc 
ritualul în scenă, îl stric. De fiecare dată m-am întrebat: ce se poate aduce în 
scenă şi răspunsul a venit singur: vocea. Cu glasul creezi imaginea satului, a 
cetei de colindători, creezi atmosfera comunităţilor săteşti. Sunt 
în Teatrul Nottara Spațiul cultural unde am fost solicitat să fac spectacolul pe 21 
decembrie în pragul sărbătorilor. Cu toţii aşteptăm sărbătoarea naşterii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Venirea Sa aduce bucurie în inimile 
înflăcărate ale oamenilor şi nepreţuită bucurie. Lumina naşterii Sale aduce 
bucurie. Ce presupune această sărbătoare? Loc curat, timp bun şi suflet primenit. 
 

http://new.nottara.ro/?sid=62
http://new.nottara.ro/?sid=138
http://new.nottara.ro/?sid=138
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Sărbătorile sunt un prilej de primenire! Uităm acest cuvânt magic: 
primenire.  Uităm de cântecele de stea, de poveşi şi… în preajma 
Crăciunului.  Astăzi, trăim într-o altă lume, trăim într-o comunitate europeană 
unde fiecare popor îşi caută identitatea. Identitatea unui popor nu este 
antagonică cu identitatea europeană, ci complementară, absolut necesară. Toată 
lumea îşi caută identitatea. Cine va învinge? Pai…va învinge poporul care va 
avea proiecte culturale îndrăzneţe. Vor fi aici colindătorii din Titeşti, Vâlcea, cu 
colinde care vorbesc despre Nașterea Mântuitorului, pomi întulpinaţi, vidră şi 
atâtea teme… Toate aceste mituri vin din străvechime. Ele vorbesc despre 
facerea lumii, despre leu şi despre vidră… 

Actorii teatrului contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă cu 
bucurie. 
 

Toate acestea s-au influenţat atunci când Iisus Hristos a venit pe lume. Eu 
cred în Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu există. Simţământul meu este că lumea 
de astăzi trăieşte în jurul lui Hristos. Această bucurie cu ce o putem încununa 
decât cu acest spectacol la Teatrului Vor fi alături de mine artişti cu har: Maria 
Chifu, la fagot, Olga Podobinchi, la pian, şi Mihaela Pletea, soprană. Vom 
împlini muzica, prin colinde tradiţionale, populare, cântece folclorice, dar nu-i 
vom uita pe Chopin, Bach, Enescu, Brediceanu, Hubic… Vin cu plăcere la 
Teatrul Nottara, un teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie 
oamenilor. Actorii teatrului contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă 
cu bucurie. Ei au un scop nobil, ei aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de 
lumină chiar şi pe cea mai întunecată scenă. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/12/3K6A2196-1900x1267.jpg
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În decembrie, ne vedem pe scena Nottara. În spectacol, vom avea şi câteva 
colinde Mioriţa. Spectacolul este o poveste în pragul Crăciunului. 
 
A.F: De ce au dispărut din trupe de folclor diverse intrumente tradiţionale, 
precum fluierul sau cobza? 
 

 
 

G.L: Așa este vremea. Oamenii se duc după timp şi vremea se schimbă. Se pune 
întrebarea în ziua de azi: Oamenii se vor întoarce la tradiţii, la identitate, la 
sine? De ce şi-au uitat rădăcina? 

Aşa sunt vremurile acestea. Oamenii au altă direcţie, altă orientare. 
Priorităţile lor sunt altele, dar atrag atenţia asupra unui lucru: când ne raportăm 
la un trecut, noi trebuie luăm ca referinţă un trecut nu prea îndepărtat. Să nu 
uităm că dimineaţa, în zorii zilei, înainte de răsăritul soarelui, se zice cu 
buciumul în Vrancea, Valea Timocului, se cânta cu trâmbiţa în Ucraina şi 
Maramureş, se zice cu alphornul în Alpi. Atunci când zic păstorii din 
instrumente înainte de răsăritul soarelui, zic să fie stăpâni pe zi şi nu ziua să fie 
stăpână pe ei. Păstorul, păcurarul, este legat de animale, prin ele el trăieşte, îşi 
confecţionează haine. Acolo unde este munte, sunt şi animale şi omul poate 
trăi.    

A.F: Sara pe deal buciumul sună cu jale! Şi acum tot cu jale sună? 
 

Păi cum altfel… Aşa am fost noi în istorie şi aşa am şi devenit datorită 
poziţionării noastre geopolitice! Dacă scrutăm istoria, vom şti că noi am ţinut 
piept la toate popoarele, alţii şi-au primenit cultura, unii au devenit generatori de 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/12/3K6A2209-1900x1267.jpg
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cultură, în timp ce noi ne luptam cu istoria. Chiar şi aşa am influenţat culturile 
mari prin valorile pe care le-am avut aici, la noi… acasă. Astăzi, se vorbeste 
insistent de buricul pământului. Mă rog să dea Domnul într-o bună zi să devină 
teritoriul din Carpaţi buricul pământului şi atunci vom fi învingători. 
Alţii, ca să pară docţi şi luminaţi, se duc la alte bibliografii din străinătate şi uită 
de potenţialul imens al tradiţiilor noastre. Reacţia este una de respingere! Ţărâna 
nu le place acestor indivizi şi picioarele lor nu au păşit niciodată pe colb sau pe 
iarba proaspătă unde se încinge hora românească. Ei uită de ce avem noi aici 
acasă. Aşa sunt oamenii. Noi nu putem schimba această lume. Lumea are mersul 
ei! Eu pot să continui să cânt şi să colind, să atrag atenţia asupra acestei situaţii. 
Dacă oamenii vor să se inspire din ce fac eu, foarte bine. Să imităm mai puţin. 
Imitaţia nu te face mare. 

 
 

Ce înseamnă să fii artist? Să ai talent, sensibilitate, intuiţie, inteligenţă şi să 
dezvolţi o poveste pe scenă, chiar dacă este vorba despre divertisment. 
Divertismentul este în toate spectacolele, dar este luminat de artist. Cei optimişti 
înving în viaţă. Lucrurile se aşează, dar trebuie să avem răbdare. În ultima 
vreme, oamenii şi-au pierdut răbdarea. Bine pentru noi că trecutul nostru este 
încă răbdător! 

  
 

 
 
 

de: Dumitru Alexandru Filimon 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/12/3K6A2200-1900x1267.jpg
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5. Catchy 
din data de 17 Decembrie 2016 
http://www.catchy.ro/ma-rog-sa-dea-domnul-intr-o-buna-zi-sa-devina-
teritoriul-din-carpati-buricul-pamantului-si-atunci-vom-fi-
invingatori/104661 
 

 
 
„Mă rog să dea Domnul într-o bună zi să devină teritoriul din Carpaţi 

buricul pământului şi atunci vom fi învingători” 
 

„Oamenii se duc după timp şi vremea se schimbă. Mă întreb: oamenii se vor 
întoarce la tradiţii, la identitate, la sine?” (Grigore Leșe) 

Multă lume care ocolește folclorul ajunge să îl descopere prin motive 
tradiționale imprimate pe tricouri, căni și alte lucruri, care amintesc de copilărie, 
de viaţa la ţară, de bunici, de libertate. Facem ce facem și ajungem tot la 
ambalaj, la pojghița culturală și nu în miezul folclorului, acolo unde chipul 
nostru se oglindește în istorie. 

Grigore Leșe nu are nevoie de introduceri. El poartă aceste chipuri și, 
asemeni meșterilor populari, el crează. Creația sa de pe scenă nu este 
evanescentă, iar cântul din glasul lui se îmbogățește de noblețea trecutului, un 
trecut care ne aparține chiar dacă noi suntem certați cu el. 

http://www.catchy.ro/ma-rog-sa-dea-domnul-intr-o-buna-zi-sa-devina-teritoriul-din-carpati-buricul-pamantului-si-atunci-vom-fi-invingatori/104661
http://www.catchy.ro/ma-rog-sa-dea-domnul-intr-o-buna-zi-sa-devina-teritoriul-din-carpati-buricul-pamantului-si-atunci-vom-fi-invingatori/104661
http://www.catchy.ro/ma-rog-sa-dea-domnul-intr-o-buna-zi-sa-devina-teritoriul-din-carpati-buricul-pamantului-si-atunci-vom-fi-invingatori/104661
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Să nu uităm că dimineaţa, în zorii zilei, înainte de răsăritul soarelui, se cânta 

cu buciumul în Vrancea, Valea Timocului, se cânta cu trâmbiţa în Ucraina şi 
Maramureş, se cânta cu alphornul şi încă se mai cântă şi în ziua de astăzi în 
munţi, spune Grigore Leșe. 

 
– Dumitru Stăniloae afirmă în cartea sa Ortodoxism și românism că datina, 

colinda sunt unice în spaţiul spiritual românesc. Cum interpretăm această 
apreciere? 

 
– Putem vorbi despre datină, obiceiuri, rit, ritual, ceremonial. Dacă eu aduc 

ritualul în scenă, îl stric. De fiecare dată m-am întrebat: ce se poate aduce în 
scenă şi răspunsul a venit singur: vocea. Cu glasul creezi imaginea satului, a 
cetei de colindători, creezi atmosfera comunităţilor săteşti. Sunt în 
Teatrul Nottara Spațiul cultural unde am fost solicitat să fac spectacolul pe 21 
decembrie în pragul sărbătorilor. Cu toţii aşteptăm sărbătoarea naşterii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Venirea Sa aduce bucurie în inimile 
înflăcărate ale oamenilor şi nepreţuită bucurie. Lumina naşterii Sale aduce 
bucurie. Ce presupune această sărbătoare? Loc curat, timp bun şi suflet primenit. 

Sărbătorile sunt un prilej de primenire! Uităm acest cuvânt magic: 
primenire.  Uităm de cântecele de stea, de poveşi şi… în preajma 
Crăciunului.  Astăzi, trăim într-o altă lume, trăim într-o comunitate europeană 
unde fiecare popor îşi caută identitatea. Identitatea unui popor nu este 
antagonică cu identitatea europeană, ci complementară, absolut necesară. Toată 
lumea îşi caută identitatea. Cine va învinge? Pai… va învinge poporul care va 
avea proiecte culturale îndrăzneţe. Vor fi aici colindătorii din Titeşti, Vâlcea, cu 
colinde care vorbesc despre Nașterea Mântuitorului, pomi întulpinaţi, vidră şi 
atâtea teme… Toate aceste mituri vin din străvechime. Ele vorbesc despre 
facerea lumii, despre leu şi despre vidră… 

Actorii teatrului contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă cu 
bucurie. 
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– Toate acestea s-au transformat atunci când Iisus Hristos a venit pe lume. Eu 

cred în Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu există. Simţământul meu este că lumea 
de astăzi trăieşte în jurul lui Hristos. Această bucurie, cu ce o putem încununa 
decât cu acest spectacol la Teatru? Vor fi alături de mine artişti cu har: Maria 
Chifu, la fagot, Olga Podobinchi, la pian, şi Mihaela Pletea, soprană. Vom 
împlini muzica, prin colinde tradiţionale, populare, cântece folclorice, dar nu-i 
vom uita pe Chopin, Bach, Enescu, Brediceanu, Hubic… Vin cu plăcere la 
Teatrul Nottara, un teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie 
oamenilor. Actorii teatrului contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă 
cu bucurie. Ei au un scop nobil, ei aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de 
lumină, chiar şi pe cea mai întunecată scenă. 

În decembrie, ne vedem pe scena Nottara. În spectacol, vom avea şi câteva 
colinde Mioriţa. Spectacolul este o poveste în pragul Crăciunului. 

 
– De ce au dispărut din trupe de folclor diverse intrumente tradiţionale, 

precum fluierul sau cobza? 

– Asa este vremea. Oamenii se duc după timp şi vremea se schimbă. Se pune 
întrebarea în ziua de azi: Oamenii se vor întoarce la tradiţii, la identitate, la 
sine? De ce şi-au uitat rădăcina? 

 
Aşa sunt vremurile acestea. Oamenii au altă direcţie, altă orientare. 

Priorităţile lor sunt altele, dar atrag atenţia asupra unui lucru: când ne raportăm 
la un trecut, noi trebuie să luăm ca referinţă un trecut nu prea îndepărtat. Să nu 
uităm că dimineaţa, în zorii zilei, înainte de răsăritul soarelui, se zice cu 
buciumul în Vrancea, Valea Timocului, se cânta cu trâmbiţa în Ucraina şi 
Maramureş, se zice cu alphornul în Alpi. Atunci când zic păstorii din 
instrumente înainte de răsăritul soarelui, zic să fie stăpâni pe zi şi nu ziua să fie 
stăpână pe ei. Păstorul, păcurarul, este legat de animale, prin ele el trăieşte, îşi 
confecţionează haine. Acolo unde este munte, sunt şi animale şi omul poate trăi. 

 
– Sara pe deal buciumul suna cu jale! Şi acum tot cu jale sună? 
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Păi cum altfel… Aşa am fost noi în istorie şi aşa am şi devenit datorită 
poziţionării noastre geopolitice! Dacă scrutăm istoria, vom şti că noi am ţinut 
piept tuturor popoarele, alţii şi-au primenit cultura, unii au devenit generatori de 
cultură, în timp ce noi ne luptam cu istoria. Chiar şi aşa am influenţat culturile 
mari prin valorile pe care le-am avut aici, la noi… acasă. Astăzi, se vorbeste 
insistent de buricul pământului. Mă rog să dea Domnul într-o bună zi să devină 
teritoriul din Carpaţi buricul pământului şi atunci vom fi învingători. 

Alţii, ca să pară docţi şi luminaţi, se duc la alte bibliografii din străinătate şi 
uită de potenţialul imens al tradiţiilor noastre. Reacţia este una de respingere! 
Ţărâna nu le place acestor indivizi şi picioarele lor nu au păşit niciodată pe colb 
sau pe iarba proaspătă unde se încinge hora românească. Ei uită de ce avem noi 
aici acasă. Aşa sunt oamenii. Noi nu putem schimba această lume. Lumea are 
mersul ei! Eu pot să continui să cânt şi să colind, să atrag atenţia asupra acestei 
situaţii. Dacă oamenii vor să se inspire din ce fac eu, foarte bine. Să imităm mai 
puţin. Imitaţia nu te face mare. 

Ce înseamnă să fii artist? Să ai talent, sensibilitate, intuiţie, inteligenţă şi să 
dezvolţi o poveste pe scenă, chiar dacă este vorba despre divertisment. 
Divertismentul este în toate spectacolele, dar este luminat de artist. Cei optimişti 
înving în viaţă. Lucrurile se aşează, dar trebuie să avem răbdare. În ultima 
vreme, oamenii şi-au pierdut răbdarea. Bine pentru noi că trecutul nostru este 
încă răbdător! 

 
 
 
 
 
 

de: Dumitru Alexandru Filimon 
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6. Bucureștii vechi și noi 
din data de 17 Decembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/sarbatori-la-nottara/ 
 

 
 

Sărbători la Nottara 
 

 
 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente care au menirea de a-i aduce laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 
Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte. Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 

The picture can't be displayed.

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/sarbatori-la-nottara/
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bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole. 

Mai  mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea teatrul de pe bulevard. 

  Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad, colinde și spectacole pline de emoție: 
 

• Miercuri, 21 decembrie, ora 00, la Sala George Constantin, elevii Liceului 
Tehnologic Special Beethoven din Craiova vor prezenta, cu toată disponibilitatea 
și veselia adolescenţei, spectacolul Fulgi de zăpădă. Aflându-se pentru prima 
dată pe o scenă profesionistă bucureșteană, ei doresc să ne aducă bucurie, 
speranță și desfătarea Sărbătorilor. Să-i întâmpinăm cu generozitate! 
 

• Miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, GRIGORE 
LEȘE și ceata de colindători din Titești, județul Vâlcea, vor susține 
concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne îmbogățește cu 
noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile adânci ale 
vieții”.  Programul include cântece de stea, colinde și alte melodii din repertoriul 
tradițional al Sărbătorilor de iarnă, special alese pentru ca, în seara în care „se 
deschid cerurile”, locul să fie curat, timpul, bun și sufletul, primenit. 
  

Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un 
teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă – declară Grigore Leșe. 
                                                                                     

Seara va continua în foaierul mare al teatrului cu lansarea unui 
volum colectiv realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea 
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cuprinde povestea celor zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la 
sfârșitul anului trecut, să-și suspende spectacolele la sediu și să joace în locuri 
adeseori nepotrivite. Cei mai mulți autori vor fi prezenți pentru a oferi autografe 
și pentru a ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi 
achiziționată la Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 
 

• Joi, 22 decembrie, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu: Teatrul Nottara și 
Asociația SmartArt le propun părinţilor, copiilor şi bunicilor să petreacă, 
împreună cu All’s Choir & Ballet, Crăciunul, altfel, în ritmurile colindelor de la 
noi şi de pe alte meleaguri, cu un bonus pe măsură: Desenele copilăriei, totul 
petrecându-se sub deviza: Lăsați toată grija cea lumească și veniți să ne 
bucurăm împreună de 1001 EMOȚII ÎNTR-O SINGURĂ SEARĂ! 
  

  Parafrazându-l pe Grigore Leșe, vă invitam alături de noi la toate aceste 
evenimente artistice, pentru a vă bucura ochii și a vă lumina sufletele! 
 

 
 
 
 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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7. Bucureștii vechi și noi 
din data de 17 Decembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/sarbatori-la-nottara/ 
 
 

 
 

Sărbători la Nottara 
 

 
  

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente care au menirea de a-i aduce laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 

The picture can't be displayed.

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/sarbatori-la-nottara/
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Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte. Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole. 

Mai  mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea teatrul de pe bulevard. 

  Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad, colinde și spectacole pline de emoție: 
 

• Miercuri, 21 decembrie, ora 00, la Sala George Constantin, elevii Liceului 
Tehnologic Special Beethoven din Craiova vor prezenta, cu toată disponibilitatea 
și veselia adolescenţei, spectacolul Fulgi de zăpădă. Aflându-se pentru prima 
dată pe o scenă profesionistă bucureșteană, ei doresc să ne aducă bucurie, 
speranță și desfătarea Sărbătorilor. Să-i întâmpinăm cu generozitate! 
 

• Miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, GRIGORE 
LEȘE și ceata de colindători din Titești, județul Vâlcea, vor susține 
concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne îmbogățește cu 
noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile adânci ale 
vieții”.  Programul include cântece de stea, colinde și alte melodii din repertoriul 
tradițional al Sărbătorilor de iarnă, special alese pentru ca, în seara în care „se 
deschid cerurile”, locul să fie curat, timpul, bun și sufletul, primenit. 
  

Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un 
teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă – declară Grigore Leșe. 
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Seara va continua în foaierul mare al teatrului cu lansarea unui 
volum colectiv realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea 
cuprinde povestea celor zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la 
sfârșitul anului trecut, să-și suspende spectacolele la sediu și să joace în locuri 
adeseori nepotrivite. Cei mai mulți autori vor fi prezenți pentru a oferi autografe 
și pentru a ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi 
achiziționată la Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 
 

• Joi, 22 decembrie, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu: Teatrul Nottara și 
Asociația SmartArt le propun părinţilor, copiilor şi bunicilor să petreacă, 
împreună cu All’s Choir & Ballet, Crăciunul, altfel, în ritmurile colindelor de la 
noi şi de pe alte meleaguri, cu un bonus pe măsură: Desenele copilăriei, totul 
petrecându-se sub deviza: Lăsați toată grija cea lumească și veniți să ne 
bucurăm împreună de 1001 EMOȚII ÎNTR-O SINGURĂ SEARĂ! 
  

  Parafrazându-l pe Grigore Leșe, vă invitam alături de noi la toate aceste 
evenimente artistice, pentru a vă bucura ochii și a vă lumina sufletele! 

Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrului, din Bd Magheru 20, 
precum și online, pe www.nottara.ro. 
 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
  

http://www.nottara.ro/
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8. TVR 
din data de 19 Decembrie 2016 
http://www.tvr.ro/asteptand-craciunul-concert-de-colinde-la-drumul-
lui-lese_18567.html#view 
 

 
 
„Aşteptând Crăciunul” – concert de colinde la „Drumul lui Leşe” 

 
Pe 23 decembrie, de la ora 21.00, Grigore Leşe ne aşteaptă „să 
ordonăm lumea”, înainte de sărbătoarea Naşterii Domnului. „Drumul lui 
Leşe” este la TVR 3 şi online, pe TVR+ . 
 

 

Se spune că atunci când colindele nu se vor mai auzi pe Pământ, vor ieşi 
diavolii şi lumea va încăpea pe mâna lor. Prin concertul de colinde oferit 

http://www.tvr.ro/asteptand-craciunul-concert-de-colinde-la-drumul-lui-lese_18567.html#view
http://www.tvr.ro/asteptand-craciunul-concert-de-colinde-la-drumul-lui-lese_18567.html#view
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telespectatorilor TVR 3 de Grigore Leşe şi invitaţii săi, gazda emisiunii Drumul 
lui Leşe îşi doreşte să readucă în actualitate aceste cântece speciale şi pline de 
forţă spirituală, „să activăm forţa magică a cuvântului”. 

Cine sunt colindătorii? Lui Grigore Leşe i se alătură Ceata de colindători 
din Titeşti-Vâlcea, despre care gazda noastră spune că „sunt adevăraţi vrăjitori, 
sunt depozitari ai norocului, bogăţiei şi fericirii”. Nu vor lipsi din spectacol 
poeziile de dragoste cu puternice elemente ancestrale, legate de ceremonialul 
căsătoriei. Apar „merii de tulpină-ntulpinaţi / De vârfuri apropiaţi”, simboluri 
ale apropierii prin dragoste. 

Cântecele de stea ne vor apropia de lumina Naşterii Mântuitorului. Ele vor 
fi împlinite de Mihaela Pletea, Olga Podobinschi şi Maria Chifu. „Colindele şi 
cântecele de stea îndeplinesc rolul unui cântec-urare. Prin acest concert, 
încercăm să ordonăm lumea”, mai explică Grigore Leşe. Concertul are loc la 
Teatrul Nottara pe 21 decembrie, el putând fi urmărit la Drumul lui Leşe vineri, 
23 decembrie, de la ora 21.00, la TVR 3 şi online, pe TVR+. 

Emisiunea este preluată şi de TVR HD sâmbătă, 24 decembrie, de la ora 
19.00. 

Redactori: Savina Bantaş, Sandrino Gavriloaia, Răzvan Bucuroiu 

Producător: Sînziana Miloşoiu 

Realizator: Grigore Leşe 

 
 
 
 
 

Sursa: TVR.ro 
  

http://www.tvrplus.ro/
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9. Ziarul Metropolis 
din data de 16 Decembrie 2016 

http://www.ziarulmetropolis.ro/grigore-lese-aduce-craciunul-la-
nottara/ 
 

 
 

Grigore Leșe aduce Crăciunul la Nottara 

 
Pe 21 decembrie, începând cu ora 19.00, la Teatrul Nottara va avea loc un 

eveniment special, intitulat „Crăciunul, acasă”, cu brad şi cu colinde unde 
Grigore Leşe şi ceata de colindători din Titeşti, jud. Vâlcea, vor susţine 
concertul Aşteptând Crăciunul. 
 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/grigore-lese-aduce-craciunul-la-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/grigore-lese-aduce-craciunul-la-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/grigore-lese-aduce-craciunul-la-nottara/
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De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 

evenimente culturale menite să-i aducă laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 
De această dată, însă, Sărbătorile au o semnificație aparte. „Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole, atât de îndrăgite de publicul bucureştean”, se arată într-un comunicat 
de presă. „Mai mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea cunoscutul teatru de pe 
bulevard.” 

 
„Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 

Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un teatru 
cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă”, declară Grigore Leșe. 

 
Seara va continua în foaierul teatrului cu lansarea volumului colectiv, 

realizat de 213 autori, intitulat BULINIADA. Cartea cuprinde povestea celor 
zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul anului trecut, să-și 
suspende activitatea cu publicul la sediu și să joace pe te miri unde. Mare parte 
dintre autori vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru a ciocni un pahar 
cu vin alături de spectatori. 
 
 

 
 
 
 
 

de: Liliana Matei 
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10. DC NEWS 
din data de 16 Decembrie 2016, ora 14:22 
https://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-
grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html 
 

 
 

Crăciunul, ACASĂ, la Teatrul Nottara. Concert Grigore Leşe şi 
lansare "Buliniada" 

 

 
 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente culturale menite să-i aducă laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai 
instituției. Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte.  
 

Dacă, în 2015, Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al 
plecării, pe termen nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el 

https://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html
https://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html
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va sta sub semnul bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele 
două săli de spectacole, atât de îndrăgite de publicul bucureştean. 

Mai mult, cu acest prilej, echipa Teatrului Nottara dorește să puncteze și 
cei 70 de ani de la inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea 
cunoscutul teatru de pe bulevard. 

Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad și cu colinde, miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala 
Horia Lovinescu, unde GRIGORE LEȘE și ceata de colindători din Titești, jud. 
Vâlcea, vor susține concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne 
îmbogățește cu noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile 
adânci ale vieții". 

 
  Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la Teatrul 
Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria Chifu, la 
fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, populare, 
cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau alţii. Toţi vor 
fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un teatru cu artişti de 
valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului contribuie la 
prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un scop nobil, 
aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai întunecată 
scenă, declară Grigore Leșe. 

Seara va continua în foaierul teatrului cu lansarea volumului colectiv, 
realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea cuprinde povestea 
celor zece luni de „bejenie" a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul anului trecut, 
să-și suspende activitatea cu publicul la sediu și să joace pe te miri unde. Mare 
parte dintre autori vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru a ciocni un 
pahar cu vin alături de spectatori. 

 
 
 
 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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11. Şapte seri  
din data de 16 Decembrie 2016 
http://sapteseri.ro/noutati/evenimente-speciale-la-teatrul-nottara 
 

 
 

Evenimente speciale la Teatrul Nottara 

 

 
 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente care au menirea de a-i aduce laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 

http://sapteseri.ro/noutati/evenimente-speciale-la-teatrul-nottara
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Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte. Dacă, în 2015, 

Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole. 
 

Mai  mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea teatrul de pe bulevard. 
 

Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, ACASĂ, 
cu brad, colinde și spectacole pline de emoție. 
 

• Miercuri, 21 decembrie, ora 11.00, la Sala George Constantin, elevii 
Liceului Tehnologic Special Beethoven din Craiova vor prezenta, cu toată 
disponibilitatea și veselia adolescenţei, spectacolul Fulgi de 
zăpădă. Aflându-se pentru prima dată pe o scenă profesionistă 
bucureșteană, ei doresc să ne aducă bucurie, speranță și desfătarea 
Sărbătorilor. Să-i întâmpinăm cu generozitate! 

 

• Miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, 
GRIGORE LEȘE și ceata de colindători din Titești, județul Vâlcea,  vor 
susține concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne 
îmbogățește cu noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la 
„rosturile adânci ale vieții”.  Programul include cântece de stea, colinde și 
alte melodii din repertoriul tradițional al Sărbătorilor de iarnă, special 
alese pentru ca, în seara în care „se deschid cerurile”, locul să fie curat, 
timpul, bun și sufletul, primenit. 

 

Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un 
teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă – declară Grigore Leșe. 
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Seara va continua în foaierul mare al teatrului cu lansarea unui volum 
colectiv realizat de 213 autori, sugestiv intitulat  BULINIADA. Cartea 
cuprinde povestea celor zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la 
sfârșitul anului trecut, să-și suspende spectacolele la sediu și să joace în locuri 
adeseori nepotrivite. Cei mai mulți autori vor fi prezenți pentru a oferi autografe 
și pentru a ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi 
achiziționată la Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 

• Joi, 22 decembrie, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu: 
Teatrul Nottara și Asociația SmartArt le propun părinţilor, copiilor şi 
bunicilor să petreacă, împreună cu All's Choir & Ballet, Crăciunul, altfel, 
în ritmurile colindelor de la noi şi de pe alte meleaguri, cu un bonus pe 
măsură: Desenele copilăriei, totul petrecându-se sub deviza: Lăsați toată 
grija cea lumească și veniți să ne bucurăm împreună de 1001 EMOȚII 
ÎNTR-O SINGURĂ SEARĂ! 

 

 Parafrazându-l pe Grigore Leșe, vă invitam alături de noi la toate aceste 
evenimente artistice, pentru a vă bucura ochii și a vă lumina sufletele! 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Şapte Seri 
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12. Mircea M. Ionescu 
din data de 23 Decembrie 2016 
http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-
la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/ 
 

 
 
Jurnal de iarnă (6). SERBĂRI DE VIS LA ”NOTTARA”, TEATRUL 

CARE A ÎNVINS IMPOSIBILUL! 
 

 
  

…În ajunul Sfintelor Sărbători, Teatrul Nottara și-a înnobilat spectatorii și 
prietenii cu un evantai de evenimente rare, de suflet. Mai întâi a frost fantasticul 
recital „Nobile William”, susținut de extraordinarul actor britanic Michael 
Pennington, o încâtătoare Istorie nescrisă a operelor lui Shakespeare, creată pe 
scenă cu o voce magică și un har divin într-un rar văzut one-man –show de mare 
ținută estetică. Acest recital de colecție, împreună cu cel al maestrului Emil 

http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/
http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/


36 
 

Boroghimă („Lumea-ntreagă e o scenă”), directorul Festivalului Internațional 
Shakespeare, au tras ultima cortină, în ovații, la „Nottara”, peste „Anul 
Shakespeare 400 în România”. O splendidă comemorare a celor patru veacuri de 
când Mare Will s-a ridicat în Ceruri, pe care British Council le-a marcat printr-o 
Sărbătoare mondială a vieții titanului Dramaturgiei Universale, program aflat 
sub un nobil Motto: „Shakespeare trăiește”! Negreșit trăiește! 

…Eveniment de altitudine artistică și în România, marcat la „Nottara” și 
de un Colocviu pe tema operei shakesperiene în țara noastră, cu două figuri 
marcante, criticul de teatru Marina Constantinescu și redutabilul regizor Dinu 
Cernescu, directorul de scenă care a reușit la „Nottara”, prin anii ’70, printre 
altele, două montări de antologie, „Hamlet”, cu un fulminant Ștefan Iordache, 
întâiul Hamlet politic în spectacologia română, și „Timon din Atena”… 

…Ca, în Ajun de venirea Moșului cu daruri, miercuri seară, un Recital rar, 
„Colinde de Crăciun”, susținut de Grigore Leșe, într-o sală tulburată de muzica 
populară pură, culeasă din matca ei străbună, nemodernizată, nedeformată. 
Recital ce ne-a demonstrat că există o sublimă armonie între această muzică 
pură, poate naivă (ca și pictura naivă!) și muzica zisă cultă! 

…Un regal rar pentru sufletele noastre, oferit de Teatrul Nottara în Ajun 
de Sfinte Sărbători, pornind de la Shakespeare și armonizând Frumosul din nou 
prin glasul lui Grigore Leșe, însoțit de 12 rapsozi veniți în sumane de pe plaiuri 
vâlcene și soprana care ne-a înălțat cu arpegii divine în Zborul Păsării Măestre a 
lui Brâncuși! 

…Ca Finalul acestui evantai de Evenimente rare să-l reprezinte lansarea 
volumului-document „Buliniada”, Istoria celor zece luni de exil al Teatrului 
Nottara, închis pentru Bulina roșie!… O carte absolut tulburătoare, cu…213 
autori-întregul colectiv al Teatrului și câțiva dintre numeroșii prieteni. Jean 
Giraudoux are o piesă intitulată „Din jale s-a întrupat Electra”. Experiența de 
zece luni a Teatrului Nottara poate fi numită „Din Jale s-a-ntrupat Miracolul”!… 
Pentru că realmente am trăit un Miracol. Născut din jalea celor zece luni, din 
zbuciumul bogatei istorii a teatrului de pe Bulevard, din zece luni de exil și 
pribegie, care au născut, însă, și prieteni de la alte teatre, invitând să joace pe 
scenele lor trupa surghiunită de soartă și superficialitatea unor autorități. 

…Acele zece luni de „viață și de moarte în deșertul de cenușă” au zămislit 
un sublim colectiv, „Familia de la Nottara”, „Famlie de artiști” (cum sună titlul 
uneia dintre premierele create, cu Alexander Hausvater la timonă, în timpul 
acela suspendat!) care a făcut din devotament frate cu sacrificul, din vis-speranță 
și necedare. Miracolul acesta a însemnat câștigarea unei bătălii cu Imposibilul, 
un uriaș rol avându-l bravul „comandant de navă” Marinela Țepuș-directoarea 
Teatrului Nottara-, cu o fantastică putere de luptă și uluitoare forță de 
convingere a celor în drept, cu un crez fără fisură în triumful Adevărului și, în 
fond, al Teatrului!.. 

http://mirceamionescu.com/tag/hamlet/
http://mirceamionescu.com/tag/atena/
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. 
…Aceste Evenimente nobile care au aureolat Anul 2016 –unul de…patru luni în 
cazul Teatrului Nottara- se porniseră, în fapt, între 10-22 octombrie, când s-a 
desfășurat ediția a IV-a a unui remarcabil „Fest(in) pe Bulevard”, Festivalul 
Teatrului Nottara, ce răspundea la replica unui spectacol prezentat de Institutul 
Maghiar Balassi, „O să mai vii tu pe făgașul visurilor mele?” de Csaba Kiss, în 
regia lui Mihai Lungeanu. 

…Da, Teatrul Nottara, Teatrul care a învins Imposibilul, ne ține vii sufletul și 
cugetul, conectați la Visul de Frumos din fascinanta… „Lume-ntreagă ce-i o 
scenă, iar toți oamenii Actori”! 

 
…Mulțumim Marinela Țepuș, mulțumim minunat colectiv de la Nottara! Ne ne-
ați lăsat fără Vise!… 

 
…Și vouă, un Crăciun de Poveste și un An Nou cu 2017 bucurii majore, pe 
scena Vieții și în viața Scenei! 

 
 
 
 
 
 

de: Mircea M. Ionescu 
  

http://mirceamionescu.com/tag/an-nou/
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13. Radio România Cultural  
din data de 16 Decembrie 2016 
http://radioromaniacultural.ro/craciunul-altfel-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

CRĂCIUNUL ALTFEL la Teatrul Nottara 
  

  

 
  

 
  

Joi, 22 decembrie, ora 19.00, vă așteptăm la Sala ”Horia Lovinescu” a 

Teatrului Nottara să ne încălzim vocile și inimile pentru sărbătoarea 

Crăciunului.  

http://radioromaniacultural.ro/craciunul-altfel-la-teatrul-nottara/
https://i1.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/12/afis-craciunul-op-2016.jpg?fit=449,640
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Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petrecem din nou 

împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 
 

Cum altfel? 
Bunăoară, vă invităm să veniți, părinți și copii deopotrivă, la Teatrul de la 

Bulevard, transformat pentru o seară în pensiunea bucovineană, „DOMENIUL 

CERBILOR”. 

Vom desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. 

Iar pentru prichindei, vom crea magia poveștilor…de ieri și de azi. 

Tinerii instrumentiști și dansatori ai Asociației SmartArt vor aduce 

ritmul sărbătorii pe scenă. 

  Soliștii grupului vocal ALL’S CHOIR vă vor inspira să fredonați colinde 
celebre, cu eleganță de Broadway. 

 

  Iar personajele poveștilor nemuritoare, preferate de bunici, părinți și copii, 

vor transforma scena Teatrului Nottara într-o casă primitoare, cu bucurii trăite 
ca-ntr-o mare familie – artiști și spectatori împreună. 

  Vă promitem că în această incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija 

cea lumească și veți experimenta o mie și una de emoții într-o singură seară. 

  

  Veniți la petrecerea noastră să ne ursim unii altora:“cele rele să se spele, 

cele bune să se adune”! 
 
 
 
 
 

Sursa: Radio România Cultural 



40 
 

14. În joacă 
din data de 17 Decembrie 2016 
http://injoaca.ro/in-joaca/12-days-of-christmas-o-invitatie-la-teatrul-
nottara-craciunul-altfel/ 
 

 
 

12 Days of Christmas – O invitație la Teatrul Nottara – Crăciunul altfel 
  

 
Anul acesta, Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petreceți 

din nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 
 

Cum altfel? 

http://injoaca.ro/in-joaca/12-days-of-christmas-o-invitatie-la-teatrul-nottara-craciunul-altfel/
http://injoaca.ro/in-joaca/12-days-of-christmas-o-invitatie-la-teatrul-nottara-craciunul-altfel/
http://injoaca.ro/wp-content/uploads/2016/12/afis-nottara.jpg
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Bunăoară, vă invită să veniți, părinți și copii deopotrivă, la Teatrul de la 
Bulevard. 

 
Veți asculta colinde românești și internaționale, unele în interpretări 

inedite, altele chiar în premieră. Iar pentru prichindei, actorii au pregătit magia 
poveștilor de ieri și de azi. Soliștii grupului vocal ALL’S CHOIR  (my all time 
favorite choir) vă vor inspira să fredonați colinde celebre, cu eleganță de 
Broadway, iar personajele poveștilor nemuritoare, preferate de bunici, părinți și 
copii, vor transforma scena Teatrului Nottara într-o casă primitoare, cu bucurii 
trăite ca-ntr-o mare familie – artiști și spectatori împreună.  

 
În această incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și 

veți experimenta o mie și una de emoții într-o singură seară. Teatrul Nottara 
oferă o invitație pentru o familie, la spectacolul de pe 22 Decembrie 2016, de la 
ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu.  

Am găsit pe youtube și un fragment din spectacolul de anul trecut: 
  

Tot ce trebuie să faceți este: 
 
Share this post 
 
Să intrați pe site-ul Teatrului Nottara și să aruncați un ochi pe repertoriul 

de anul acesta și să comentați aici (până la ora 24 ora României, azi), să scrieți 
ce ALT spectacol vă propuneți să vedeți în curând.  
 
Succes!  
Mâine avem un cadou special pentru piciorușe obosite (de mămici, că și ele sunt 
oameni!). Stay Tuned.  
 
Ho ho ho! 
 

 
 
 

de: Ada 
  

http://new.nottara.ro/?act=rep
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15. Radio România Bucureşti 
din data de 16 Decembrie 2016 
http://bucurestifm.ro/2016/12/16/sarbatoreste-craciunul-altfel-la-
teatrul-nottara/ 
 

 
 

Sărbătorește ”Crăciunul altfel” la Teatrul Nottara 

 

 
Sursa foto: new.nottara.ro 

 
Bucureștenii sunt invitați joi, pe 22 decembrie, de la ora 19:00, la Sala 

”Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara pentru a sărbători “CRĂCIUNUL 
ALTFEL”. 

http://bucurestifm.ro/2016/12/16/sarbatoreste-craciunul-altfel-la-teatrul-nottara/
http://bucurestifm.ro/2016/12/16/sarbatoreste-craciunul-altfel-la-teatrul-nottara/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Craciunul-altfel-Nottara.jpg
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Atmosfera de sărbătoare va fi desăvârșită cu colinde românești și 
internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. 

Tinerii instrumentiști și dansatori ai Asociației SmartArt vor aduce ritmul 
sărbătorii pe scenă. 

De asemenea, soliștii grupului vocal ALL’S CHOIR îi vor inspira pe 
spectatori să fredonze colinde celebre, cu eleganță de Broadway. 

Pentru prichindei, se va crea magia poveștilor… de ieri și de azi. 
Personajele poveștilor nemuritoare vor transforma scena Teatrului Nottara într-o 
casă primitoare, cu bucurii trăite ca-ntr-o mare familie. 

 
 
 
 
 

de: Sabina Lapadatescu 
  

http://bucurestifm.ro/2016/12/16/sarbatoreste-craciunul-altfel-la-teatrul-nottara/afis-craciunul-altfel/
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16. Literatura de Azi 
din data de 17 Decembrie 2016 
https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/emotii-2 
 

 
 

Emoții 

 
 

Prin definiție, această perioadă a anului este una a simțirii. Că 
sunt date de amintiri, de colinde sau de zâmbetele copiilor, emoțiile 
apar și noi ne lăsăm în voia lor. Poate doar în decembrie. De Crăciun. 
De 10 ani de zile, Teatrul Nottara ne ajută să intrăm în atmosfera 

https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/emotii-2
https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/emotii-2/attachment/craciun1
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sărbătorilor, aducând laolaltă angajații teatrului, spectatorii cei mai 
fideli, personalități culturale, jurnaliști. Anul trecut aerul emana doar 
tristețe – se hotărâse plecarea din sediul din Bdul Magheru. Acum, 
dimpotrivă, este vorba de bucuria reîntoarcerii pe scândura dragă. Mai 
mult, sunt aniversați și 70 de ani de la inaugurarea imobilului în care 
își desfășoară activitatea teatrul de pe bulevard. 

 
  Adunând toate aceste sărbători, Teatrul Nottara vă invită pe toți, 
copii, părinți și bunici, la un CRĂCIUN, ACASĂ, cu brad, colinde și 
artă. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Literatura de Azi 
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17. Ziarul Lumina 
din data de 06 Decembrie 2016 
http://ziarullumina.ro/evenimente-culturale-de-la-mos-nicolae-la-
craciun-117983.html 
 

 
 

 
 
 

Evenimente culturale, de la Moş Nicolae la Crăciun 
 
 

La Teatrul Nottara, în Sala „Horia Lovinescu”, pe 21 decembrie, de la ora 
19:00, va avea loc un concert cu totul deosebit: un concert în care colindătorii 
vor fi Grigore Leșe şi Ceata de colindători din Titești-Vâlcea. După cum anunţă 
chiar organizatorii, pe site-ul teatrului, colindătorii aceştia „sunt depozitari ai 
norocului, bogăției și fericirii. Se spune că atunci când colindele nu se vor mai 

http://ziarullumina.ro/evenimente-culturale-de-la-mos-nicolae-la-craciun-117983.html
http://ziarullumina.ro/evenimente-culturale-de-la-mos-nicolae-la-craciun-117983.html
http://ziarullumina.ro/img/resize/ziarullumina.ro/images/2016/12/06/Pagina-8/1/evenimente_w1126_h568_q100.jpg
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auzi pe pământ, vor ieși diavolii și lumea va încăpea pe mâna lor. Nu vor lipsi 
din spectacol poeziile de dragoste cu puternice elemente ancestrale, legate de 
ceremonialul căsătoriei. Apar merii de tulpină-ntulpinați/ De vârfuri apropiați, 
simboluri ale apropierii prin dragoste. Cântecele de stea ne vor apropia de 
lumina Nașterii Mântuitorului. Ele vor fi împlinite de Mihaela Pletea, Olga 
Podobinschi și Maria Chifu. Colindele și cântecele de stea îndeplinesc rolul unui 
cântec-urare. Prin acest concert, încercăm să ordonăm lumea”.  
 

 
 
 
 
 

de: Dan Cârlea 
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18. Yorick 
din data de 21 Decembrie 2016 
http://yorick.ro/lansarea-buliniadei-si-grigore-lese-la-nottara/ 
 

 
 

Lansarea „Buliniadei” și Grigore Leșe la Nottara 

 

Pe 21 decembrie, începând cu ora 19.00, la Teatrul Nottara va avea loc un 
eveniment special, intitulat „Crăciunul, acasă”, cu brad şi cu colinde unde 
Grigore Leşe şi ceata de colindători din Titeşti, jud. Vâlcea, vor susţine 
concertul „Aşteptând Crăciunul”. Concertul va fi urmat de lansarea volumului 
„Buliniada”, realizat de 213 autori. Cartea cuprinde povestea celor zece luni de 

http://yorick.ro/lansarea-buliniadei-si-grigore-lese-la-nottara/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/12/lese.jpg
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„bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul anului trecut, să-și suspende 
activitatea cu publicul la sediu și să joace pe te miri unde. Mare parte dintre 
autori vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru a ciocni un pahar cu vin 
alături de spectatori. 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente culturale menite să-i aducă laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 
De această dată, însă, Sărbătorile au o semnificație aparte. „Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole, atât de îndrăgite de publicul bucureştean”, se arată într-un comunicat 
de presă. „Mai mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea cunoscutul teatru de pe 
bulevard.” 

„Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un teatru 
cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă”, declară Grigore Leșe. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Yorick 
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19. Radio Metafora 
din data de 20 Decembrie 2016 
http://www.radiometafora.ro/2016/12/20/craciunul-altfel-pentru-
parinti-si-copii-la-bulevard-publicat-de-ligia-necula-journalist-radio-
romania-cultural-la-societatea-romana-de-radiodifuziune/ 
 

 
 
 

Crăciunul altfel, pentru parinti si copii, la Bulevard 
 

Vă aștept la Nottara să ne încălzim vocile și inimile pentru sărbătoarea 
Crăciunului. 
 

 
 

de: Ligia Necula 

http://www.radiometafora.ro/2016/12/20/craciunul-altfel-pentru-parinti-si-copii-la-bulevard-publicat-de-ligia-necula-journalist-radio-romania-cultural-la-societatea-romana-de-radiodifuziune/
http://www.radiometafora.ro/2016/12/20/craciunul-altfel-pentru-parinti-si-copii-la-bulevard-publicat-de-ligia-necula-journalist-radio-romania-cultural-la-societatea-romana-de-radiodifuziune/
http://www.radiometafora.ro/2016/12/20/craciunul-altfel-pentru-parinti-si-copii-la-bulevard-publicat-de-ligia-necula-journalist-radio-romania-cultural-la-societatea-romana-de-radiodifuziune/
https://www.facebook.com/events/355916014800802/?aref=1482179032220972&medium=email&mid=1203050493065666&n_m=radiometafora@yahoo.com&acontext=%7B%22ref%22:%223%22,%22ref_newsfeed_story_type%22:%22regular%22,%22action_history%22:%22null%22%7D
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20. Fievent 
din data de 20 Decembrie 2016 

https://en-us.fievent.com/e/craciunul-altfel-pentru-parinti-si-copii-
la-bulevard/5906478 
 

 
 

Crăciunul altfel, pentru parinti si copii, la Bulevard, Thursday, 
22. December 2016, Bucharest 

 
 
 

Anul acesta, Teatrul Nottara şi Asociaţia SmartArt vă propun să petrecem 
din nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 

Bunăoară, vă invităm să veniţi, părinţi şi copii deopotrivă, la Teatrul de la 
Bulevard, transformat pentru o seară în pensiunea bucovineană, „DOMENIUL 
CERBILOR”. 

Vom desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 
internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. 

Iar pentru prichindei, vom crea magia poveştilor… de ieri şi de azi. 

Soliştii grupului vocal ALL’S CHOIR vă vor inspira să fredonaţi colinde 
celebre, cu eleganţa de Broadway. 

https://en-us.fievent.com/e/craciunul-altfel-pentru-parinti-si-copii-la-bulevard/5906478
https://en-us.fievent.com/e/craciunul-altfel-pentru-parinti-si-copii-la-bulevard/5906478
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Iar personajele poveştilor nemuritoare, preferate de bunici, părinţi şi copii, 
vor transforma scena Teatrului Nottara într-o casă primitoare, cu bucurii trăite 
ca-ntr-o mare familie – artişti şi spectatori împreună. 

Vă promitem că în această incursiune în timp, vă veţi lepăda de toată grija 
cea lumească şi veţi experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară. 

Veniţi la petrecerea noastră să ne ursim unii altora: 

„Cele rele să se spele, cele bune să se adune”! 

 
 
 
 
 
 

 
Sursa: Fievent 

  



53 
 

21. Kids Out 
din data de 05 Decembrie 2016 
http://kidsout.ro/evenimente/craciunul-altfel-pentru-copii-si-parinti/ 
 

 
 
 

Crăciunul altfel, pentru copii și părinți 

 
Anul acesta, Teatrul Nottara şi Asociaţia SmartArt vă propun să petrecem din 

nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 

Bunăoară, vă invităm să veniţi, părinţi şi copii deopotrivă, la Teatrul de la 
Bulevard, transformat pentru o seară în pensiunea bucovineană, „DOMENIUL 
CERBILOR”. 

http://kidsout.ro/evenimente/craciunul-altfel-pentru-copii-si-parinti/
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Vom desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 
internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. 

Iar pentru prichindei, vom crea magia poveştilor… de ieri şi de azi. 

Soliştii grupului vocal ALL’S CHOIR vă vor inspira să fredonaţi colinde 
celebre, cu eleganţa de Broadway. 

Iar personajele poveştilor nemuritoare, preferate de bunici, părinţi şi copii, 
vor transforma scena Teatrului Nottara într-o casă primitoare, cu bucurii trăite 
ca-ntr-o mare familie – artişti şi spectatori împreună. 

Vă promitem că în această incursiune în timp, vă veţi lepăda de toată grija 
cea lumească şi veţi experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară. 

Veniţi la petrecerea noastră să ne ursim unii altora: 

„Cele rele să se spele, cele bune să se adune”! 

 
 

 

 

Sursa: KidsOut 
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22. Teatrul Nottara 
din data de 05 Decembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?sid=137 
 

 
 
 

Crăciunul, altfel 
pe Bulevard ! 

Anul acesta, Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petrecem 
din nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 

Bunăoară, vă invităm să veniți, părinți și copii deopotrivă, la Teatrul de la 
Bulevard. 

Vom desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 
internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. 

Iar pentru prichindei, vom crea magia poveștilor…de ieri și de azi. 

Soliștii grupului vocal ALL’S CHOIR vă vor inspira să fredonați colinde 
celebre, cu eleganță de Broadway. 

http://new.nottara.ro/?sid=137
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Iar personajele poveștilor nemuritoare, preferate de bunici, părinți și copii, 
vor transforma scena Teatrului Nottara într-o casă primitoare, cu bucurii 
trăite       ca-ntr-o mare familie – artiști și spectatori împreună. 

Vă promitem că în această incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija 
cea lumească și veți experimenta o mie și una de emoții într-o singură seară. 

Veniți la petrecerea noastră să ne ursim unii altora: 

“cele rele să se spele, cele bune să se adune”! 

 
 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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23. Umblat.ro 
din data de 15 Decembrie 2016 
https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/craciun/craciunul-
altfel-104563#/ 

 

 
 
 

Crăciunul altfel, pentru parinti si copii, la Bulevard 

 

Anul acesta, Teatrul Nottara si Asociatia SmartArt va propun sa petrecem 
din nou impreuna CRACIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 

Bunăoară, vă invităm să veniţi, părinţi şi copii deopotrivă, la Teatrul de la 
Bulevard, transformat pentru o seară în pensiunea bucovineană, „DOMENIUL 
CERBILOR”. 

Vom desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 
internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. 

Iar pentru prichindei, vom crea magia poveştilor… de ieri şi de azi. 

Soliştii grupului vocal ALL’S CHOIR vă vor inspira să fredonaţi colinde 
celebre, cu eleganţa de Broadway. 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/craciun/craciunul-altfel-104563#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/craciun/craciunul-altfel-104563#/
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Iar personajele poveştilor nemuritoare, preferate de bunici, părinţi şi copii, 
vor transforma scena Teatrului Nottara într-o casă primitoare, cu bucurii trăite 
ca-ntr-o mare familie – artişti şi spectatori împreună. 

Vă promitem că în această incursiune în timp, vă veţi lepăda de toată grija 
cea lumească şi veţi experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară. 

Veniţi la petrecerea noastră să ne ursim unii altora: 

„Cele rele să se spele, cele bune să se adune”! 

 
 

 

 

Sursa: Umblat.ro 
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