
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar de presă 
Crăciun la Nottara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DC NEWS 
din data de 18 Decembrie 2017, ora 15:02 

https://www.dcnews.ro/poveste-de-iarna-prin-bucure-tiul-

meu_571213.html 

 

 
 

Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu 

 

 
 

  

Duminică, 17decembrie, în foaierul teatrului Nottara, înaintea spectacolului 

susținut de Nicu Alifantis, a avut loc expoziția „Poveste de iarnă prin Bucureștiul 

meu" susținută de artista Dana Ștefănescu.  

 

„Despre București se spun extrem de multe lucruri. Cele mai multe de rău- că 

este gri, aglomerat, murdar...ca e un haos. Eu iubesc însă Bucureștiul și îl găsesc 

fermecător. Este exact cum spunea Octavian Paler: " doi oameni pot privi același 

lucru si pot vedea diferit." Eu găsesc ceva de admirat la orice pas. Nu o cunoșteam 

pe Dana Ștefănescu înainte de această expoziție, dar când i-am deschis profilul de 

https://www.dcnews.ro/poveste-de-iarna-prin-bucure-tiul-meu_571213.html
https://www.dcnews.ro/poveste-de-iarna-prin-bucure-tiul-meu_571213.html


Facebook și i-am descoperit fotografiile, mi-am dat seama că ea este unul dintre acei 

oameni care văd ceva frumos pe oriunde trec și că, și pentru ea, Bucureștiul este 

romantic, istoric, captivant. I-am propus să expună în foaierul Teatrului Nottara în 

speranța că, astfel, tot mai mulți dintre noi vor (re)descoperi și îndrăgi acest oraș. " 

a declarant Cristina Sava, director de PR al Teatrului Nottara. 

În calitate de gazdă a expoziției, doamna Marinela Țepuș s-a arătat bucuroasă 

ca Teatrul Nottara să găzduiască o astfel de expoziție, vorbind foarte frumos despre 

fotografie și despre edificiul Teatrului Nottara. Clădirea a fost realizată de arhitectul 

Liviu Ciulley (1891-1947) tatăl cunoscutului regizor și ea îmbogățește patrimoniul 

arhitectural al Bucureștiului. Separat de expoziție, doamna Țepuș a afirmat încă o 

dată că edificiul teatrului Nottara nu reprezintă un risc seismic, arătîndu-și 

preocuparea pentru ca ce se mai poate salva din vechiul București să fie salvat. 

 

 

 

de: Flaviu Predescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DC NEWS 
din data de 18 Decembrie 2017, ora 14:57 

https://www.dcnews.ro/mesajul-lui-nicu-alifantis-de-cine-trebuie-

sa-ne-aducem-aminte-in-aceste-zile_571210.html 

 

 
 

 

Mesajul lui Nicu Alifantis: De cine trebuie să ne aducem aminte în aceste 

zile... 

 
 

Aseară, la teatrul Nottara, cântărețul, actorul și poetul Nicu Alifantis a susținut un 

concert excepțional, împreună cu Lyuben Gosdievski (clape), Mihai Neniță 

(vioară), Răzvan Mirică (chitară), și Adrian Flautistu (contrabas). 

 

Sala a fost neîncăpătoare, spectatorii bucurându-se atît de cântece noi, cât și de 

binecunoscute realizări mai vechi ale artistului. 

Tematica aleasă de Nicu Alifantis a fost în acord cu spiritul acestor zile, două dintre 

creațiile oferite publicului fiind în limbile machedonă și greacă, ele fiind dedicate 

https://www.dcnews.ro/mesajul-lui-nicu-alifantis-de-cine-trebuie-sa-ne-aducem-aminte-in-aceste-zile_571210.html
https://www.dcnews.ro/mesajul-lui-nicu-alifantis-de-cine-trebuie-sa-ne-aducem-aminte-in-aceste-zile_571210.html


bunicii și respectiv bunicului cântărețului, pliate pe mesajul „Să-i căutăm pe cei 

dragi de sărbători, să ne aducem aminte de cei dragi pe care nu-i mai avem”. 

Nicu Alifantis un artist desăvârșit și un profesionist atent la fiecare detaliu, a primit 

nenumărate aplauze împreună cu partenerii săi pentru sufletul cu care și-a susținut 

concertul. De asemenea el a împărtășit spectatorilor din specialul sentiment de a fi 

(dublu) buNIC. 

În debutul spectacolului Nicu Alifantis a mulțumit Marinelei Țepuș, directoarea 

teatrului Nottara pentru invitație, dar și unui lung șir de oameni din culise, care își 

fac treaba cu brio, în anonimat. 

  

Despre Nicu Alifantis 

  

Nicu Alifantis, născut la 31 mai 1954, la Brăila din părinți greco-macedonieni, face 

studii muzicale particulare și debutează scenic în anul 1973. Este angajat 

în 1975 la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila și devine destul de cunoscut și iubit de 

public, astfel încât în 1976 casa de discuri Electrecord îi editează primul material 

discografic, Cântec de noapte, cu patru piese. În același an se înscrie în ATM. 

După armată devine membru al Cenaclului Flacăra, condus de poetul Adrian 

Paunescu, și participă la majoritatea „întâmplărilor artistice”, melodii ale sale 

figurând pe compilațiile Folk 1 și Folk 2 apărute la Electrecord în 1977 și, 

respectiv, în 1978. În 1983, la apariția triplului LP care marca 10 ani de activitate a 

cenaclului, Nicu Alifantis este cel mai bine reprezentat cantautor de pe acest album, 

figurând cu trei piese. 

 

Între 1973 și 2002 a susținut 4.036 concerte.  

 

 

de: Flavius Predescu  
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3. Modernism 
din data de 02 Decembrie 2017 

http://www.modernism.ro/2017/12/02/expozitie-poveste-de-iarna-

prin-bucurestiul-meu-teatrul-nottara-bucuresti/ 
 

 

 

EXPOZIȚIE “POVESTE DE IARNĂ PRIN BUCUREȘTIUL MEU” @ 

TEATRUL NOTTARA, BUCUREȘTI 

 

Teatrul Nottara 

Bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 20, 010334 București 

 

Fiecare colț din București spune o poveste. Trebuie doar să deschizi ochii si 

sufletul pentru a o vedea. Trecem grăbiți pe străzi, pe lângă clădiri și, de multe 

ori, în goana noastră cotidiană, nu lăsăm ca frumosul din jur să ajungă și la noi. 

Fotografa Dana Stefanescu și-a propus ca în proiectul „Prin Bucureștiul meu” să 

http://www.modernism.ro/2017/12/02/expozitie-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu-teatrul-nottara-bucuresti/
http://www.modernism.ro/2017/12/02/expozitie-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu-teatrul-nottara-bucuresti/
https://www.facebook.com/Nottara/


ne amintească faptul că trăim într-un oraș frumos, romantic și plin de istorie. 

Fiecare fotografie a sa suprinde o poveste, o amintire în care ne regăsim. Fie că 

este vorba despre Calea Victoriei, Ateneu, biserica Stavropoleos sau Lipscani, 

imaginile suprind un Bucureşti de care pare că am uitat. Expoziția “Poveste de 

iarnă prin Bucureștiul meu” vă provoacă să redescoperiti frumusețea Capitalei 

noastre, îmbracată în haine albe, de iarnă.  

 

Teatrul Nottara găzduiește în perioada 6-17 decembrie 2017, expoziția de 

fotografie “Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu”, semnată de Dana Ștefănescu. 

Expoziția este deschisă zilnic, în intervalul orar 10.00-20.00, iar vernisajul va avea 

loc pe 17 decembrie, la ora 18:30. Intrarea este liberă! 

 

 

de: Cosmin Nasul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Araratonline.com 
din data de 21 Decembrie 2017 

http://www.araratonline.com/invitatie-spectacolul-de-craciun-

organizat-de-uniunea-armenilor-din-romania/ 

 

 

 

INVITAȚIE / Spectacol de Crăciun organizat de Uniunea Armenilor din România 

  

 
Crăciun 2009 (arhivă) 

Joi, 21 decembrie incepand cu orele 18:00, vă așteptăm cu drag la Teatrul 

Nottara la spectacolul de Crăciun organizat de Uniunea Armenilor din România. 

Vom avea dansuri moderne și tradiționale armenești și nu numai, muzică și 

cântece. Intrarea este libera. 

Vă așteptăm ♥ 

 

Sursa: araratonline.com 

http://www.araratonline.com/invitatie-spectacolul-de-craciun-organizat-de-uniunea-armenilor-din-romania/
http://www.araratonline.com/invitatie-spectacolul-de-craciun-organizat-de-uniunea-armenilor-din-romania/
http://www.araratonline.com/invitatie-spectacolul-de-craciun-organizat-de-uniunea-armenilor-din-romania/imgp2989-2/


5. Rador 
din data de 06 Decembrie 2017 

http://www.rador.ro/2017/12/06/calendarul-evenimentelor-6-

decembrie-selectiuni-4/ 

 

 
 

Calendarul evenimentelor, 6 decembrie – selecţiuni 

 

Teatrul Nottara găzduiește în perioada 6-17 decembrie, expoziția de fotografie 

„Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu”, semnată de Dana Ștefănescu – ora 10:00, 

în foaierul sălii „Horia Lovinescu” 

 

 

 

 

de: Andi Mondiru  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rador.ro/2017/12/06/calendarul-evenimentelor-6-decembrie-selectiuni-4/
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6. Oraşul meu 
din data de 06 Decembrie 2017 

https://www.orasulm.eu/evenimente/vernisaj---expozitie-foto-poveste-de-iarna-

prin-bucurestiul-meu-20196 

 

 

Vernisaj - Expozitie foto Poveste de iarna prin Bucurestiul meu 

Cu iubire se scriu povestile de Bucuresti! 

  

Si pentru ca suntem in luna decembrie, o luna magica, va invit sa vedeti 

Bucurestiul prin ochii mei. Un Bucuresti romantic, imbracat in haine albe, dar in 

acelasi timp un Bucuresti viu colorat, plin de viata, cu stradute cu un farmec aparte 

si colturi incarcate de lumina. 

 

Intre 6 si 17 decembrie va invitam la Teatrul Nottara sa vedeti o “Poveste de iarna 

prin Bucurestiul meu” si desigur, pe 17 decembrie, la Vernisaj. 

 

 

 

 

Sursa: orasulmeu.eu 

 

 

 

 

https://www.orasulm.eu/evenimente/vernisaj---expozitie-foto-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu-20196
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7. Radio România Bucureşti FM 
din data de 06 Decembrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/12/06/cele-mai-interesante-evenimente-din-bucuresti-

de-astazi-6-decembrie/ 

 

 

 
 

Cele mai interesante evenimente din Bucureşti de astăzi, 6 decembrie 

Expoziţii 

* Teatrul Nottara găzduieşte până pe 17 decembrie, în foaierul sălii „Horia 

Lovinescu”, expoziţia de fotografie „Poveste de iarnă prin Bucureştiul meu”, 

semnată de Dana Ştefănescu. 

 

 

 

 

de: Cătălin Duţă 

 

 

 

 

 

 

 

http://bucurestifm.ro/2017/12/06/cele-mai-interesante-evenimente-din-bucuresti-de-astazi-6-decembrie/
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8. Feedler 
din data de 18 Decembrie 2017 

https://www.feedler.ro/feed/7156399--poveste-de-iarna-prin-

bucurestiul-meu 
 

 
 

 

Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu 

 

 
 

  

Duminică, 17decembrie, în foaierul teatrului Nottara, înaintea spectacolului 

susținut de Nicu Alifantis, a avut loc expoziția „Poveste de iarnă prin Bucureștiul 

meu" susținută de artista Dana Ștefănescu.  

 

„Despre București se spun extrem de multe lucruri. Cele mai multe de rău- că 

este gri, aglomerat, murdar...ca e un haos. Eu iubesc însă Bucureștiul și îl găsesc 

fermecător. Este exact cum spunea Octavian Paler: " doi oameni pot privi același 

lucru si pot vedea diferit." Eu găsesc ceva de admirat la orice pas. Nu o cunoșteam 

pe Dana Ștefănescu înainte de această expoziție, dar când i-am deschis profilul de 

https://www.feedler.ro/feed/7156399--poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu
https://www.feedler.ro/feed/7156399--poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu


Facebook și i-am descoperit fotografiile, mi-am dat seama că ea este unul dintre acei 

oameni care văd ceva frumos pe oriunde trec și că, și pentru ea, Bucureștiul este 

romantic, istoric, captivant. I-am propus să expună în foaierul Teatrului Nottara în 

speranța că, astfel, tot mai mulți dintre noi vor (re)descoperi și îndrăgi acest oraș. " 

a declarant Cristina Sava, director de PR al Teatrului Nottara. 

În calitate de gazdă a expoziției, doamna Marinela Țepuș s-a arătat bucuroasă 

ca Teatrul Nottara să găzduiască o astfel de expoziție, vorbind foarte frumos despre 

fotografie și despre edificiul Teatrului Nottara. Clădirea a fost realizată de arhitectul 

Liviu Ciulley (1891-1947) tatăl cunoscutului regizor și ea îmbogățește patrimoniul 

arhitectural al Bucureștiului. Separat de expoziție, doamna Țepuș a afirmat încă o 

dată că edificiul teatrului Nottara nu reprezintă un risc seismic, arătîndu-și 

preocuparea pentru ca ce se mai poate salva din vechiul București să fie salvat. 

 

 

 

 

 

Sursa: DC NEWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



9. 100 locuri din Bucureşti 
din data de 17 Decembrie 2017 

http://100delocuri.ro/eveniment/vernisaj-expozitie-foto-poveste-de-

iarna-prin-bucurestiul-meu/ 

 

Vernisaj – Expoziție foto Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu 

17/12/2017 orele: 18:30 - 20:30 

 

Cu iubire se scriu poveștile de București!  

 

Și pentru că suntem în luna decembrie, o lună magică, vă invit să vedeți 

Bucureștiul prin ochii mei. Un București romantic, îmbrăcat în haine albe, dar in 

același timp un Bucuresti viu colorat, plin de viață, cu străduțe cu un farmec aparte 

și colțuri încărcate de lumină. 

 

Între 6 și 17 decembrie vă invit la Teatrul Nottara să vedeți o “Poveste de iarnă 

prin Bucureștiul meu” și desigur, pe 17 decembrie vă aștept la Vernisaj. 

 

 

Sursa:  100delocuri.ro 

http://100delocuri.ro/eveniment/vernisaj-expozitie-foto-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu/
http://100delocuri.ro/eveniment/vernisaj-expozitie-foto-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu/


10. Cluburi Bucureşti 
din data de 05 Decembrie 2017, ora 16:45 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Fragil-Concert_63618.html 

 

 

Fragil – Concert 

17 DECEMBRIE 2017, 19;00 / susţinut de TEATRUL NOTTARA   

 

Nicu Al i fantis  & Fragi le  Band„Fragi l ”  a fos t  gândi t  ca  un 

spectacol  p lăpând,  g ingaș ,  f i rav ,  del icat .  Am pus  l aola l tă  

ins t rumentele  v i i ,  acus t ice ,  v ibrând cu  emoț ie ,  a idoma f ibrelo r 

p l ine  de v ia ță  d in  care  au  fos t  zămis l i te ,  cu  poezia  ce  e rupe 

del icat  sau  cu  v igoare  sent imente ,  iubi r i ,  t ră i r i ,  pat imi ,  în tâ ln i r i ,  

despăr ț i r i ,  a idoma exis tenței  noas t re .Ce -a ieș i t  d in  aceas tă 

a lchimie?  O muzică ,  un  e l ix i r  a l  v ie ț i i  care ,  sper  d in  to t  suf le tu l ,  

să  vă  bucure ,  o  spunem noi ,  Mihai  Neni ță ,  Adrian  Flaut is tu ,  Nicu 

Al i fantis ,  Răzvan  Mir ică ,  Lyuben  Gosdievski” ,  mărtur iseș te  

Nicu Al i fant is .Un concer t  sus ț inut  de  Nicu Al i fantis  ș i  de  

Fragi le  Band (Mihai  Neni ță ,  Adrian  Flaut is tu ,  Răzvan Mir ică  ș i  

Lyuben Gosdievski ) .Bi le te  la  Casa de  b i le te  a  teat rulu i ,  deschisă  

zi ln ic ,  

 

Sursa: cluburi-bucuresti.ro 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Fragil-Concert_63618.html
http://cluburibucuresti.ro/?q=Nicu%20Alifantis
http://cluburibucuresti.ro/?q=Nicu%20Alifantis
http://cluburibucuresti.ro/?q=Nicu%20Alifantis
http://cluburibucuresti.ro/?q=Nicu%20Alifantis


11. Click 
din data de 15 Decembrie 2017, ora 12:27 

https://www.click.ro/vedete/romanesti/bravo-nicu-alifantis-bifat-spectacolul-

5000-45-de-ani-pe-scena 

 

Bravo! Nicu Alifantis a bifat spectacolul 5.000, în 45 de ani pe scenă 

45 de ani cu chitara în mână, murmurând și fluierând ușor, cântece pe versuri ale 

poeților români. Nicu Alifantis este inconfundabil. La 63 de ani se consideră un 

om împlinit. ”Dacă nu trebuie să cânt pe undeva, spectacolul se mută acasă și zău, 

că-i tare frumos!”, scrie îndrăgitul interpret. 

Nicu Alifantis este mândru. A petrecut 45 de ani pe scenă și are satisfacția că nu 

a muncit degeaba. Și-a făcut un bilanț pentru anul care se sfârșește și este 

mulțumit. 

”Ce a fost în 2017? Încep cu cel mai important lucru care mi s-a întâmplat, ce-i 

drept extraprofesional, dar extrem de emoționant pentru mine: dublu bunic 

(Alexandra & Thomas).  Profesional, câteva întâmplări frumoase cu care mă 

mândresc și care mi-au dat satisfacția că n-am muncit de pomană. 45 de ani de la 

debutul componistic în muzica de teatru; spectacolul cu numărul 5.000 din 

activitatea concertistică. Discul de Aur pentru albumul ”Madame Mon Amour”. 

14 acțiuni caritabile. 54 de spectacole: în formulă Solo (22), Duo (6), Trio (2), 

Quartet (1), Zan (12), FragileBand (10), SimphoNicu (1).  2 spectacole filmate 

pentru DVD. 8 prezențe TV. 1 film. 2 spectacole de teatru. Prezența în FNT (un 

spectacol și o expoziție). 5 zile stat la stand la Gaudeamus zi lumină. V-am spus 

https://www.click.ro/vedete/romanesti/bravo-nicu-alifantis-bifat-spectacolul-5000-45-de-ani-pe-scena
https://www.click.ro/vedete/romanesti/bravo-nicu-alifantis-bifat-spectacolul-5000-45-de-ani-pe-scena


toate astea nu ca să mă-mbățoșez, ci pentru a vă mulțumi, că toate acestea au fost 

posibile datorită vouă”, scris Nicu Alifantis, pe pagina sa de Internet. 

Muzicianului îi plac cifrele rotunde 

• 40 ani de la prima prezență pe compilația „Folk” editată de Electrecord. 

• 30 ani de la editarea piesei „Invitație la dans” pe compilația „Șlagăre, șlagăre” și 

5 piese pe albumul „Anda Călugăreanu”, ambele editate de Electrecord; de la 

premierele filmelor „Drumețind prin București”, regia Ion Popescu Gopo; „A”, 

regia Constantin Voivozeanu; „O zi la București”, regia Ion Popescu Gopo și „Un 

pumn de stele”, regia Dan Necșulea. 

• 20 ani de la apariția primului volum de versuri „Scrisori nedesfăcute”, Editura 

Nemira; de la turneul național „Craiova Beer Music Tour”, Nicu Alifantis & ZAN 

și de la turneu Nicu Alifantis & Laura Stoica în Israel. 

• 10 ani de la apariția CD-Box-ului „Vinyl Collection” și de la turul Alifantis & 

Zan ”5 Săptămâni în balon - vol. 2” (stagiune teatrală bucureșteană 2006-2007). 

• Când nu cântă și nu compune, Nicu Alifantis se joacă. Este bunic de două ori. 

”Dacă nu trebuie să cânt pe undeva, spectacolul se mută acasă și zău, că-i tare 

frumos! În distribuție Natașa, Thomas, Alexandra, Maria”, spune Alifantis. 

Ce nu știați despre Nicu Alifantis 

La 22 de ani, Casa de discuri Electrecord îi editează primul album 

discografic, ”Cântec de noapte”. 

S-a născut la 31 mai 1954, la Brăila, din părinți greco-macedonieni. 

Debutează pe scenă la 19 ani, în anul 1973. 

La 22 de ani, Casa de discuri Electrecord îi editează primul album discografic, 

”Cântec de noapte”. 

După armată, devine membru al Cenaclului Flacăra, condus de poetul Adrian 

Păunescu. 

Are patru premii pentru muzică de teatru și spectacol. 

În 2004, a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, pentru contribuțiile 

deosebite în activitatea artistică și culturală. 

Începând de duminică, 17 decembrie, ultimele 4 concerte pe anul acesta: 

17.12.2017 – Teatrul Nottara – Alifantis & FragileBand; 

18.12.2017 – Iași, Aula Magna a Universității Al.I.Cuza – Alifantis & Zan; 



19.12.2017 – Espace Minoux – Alifantis & Gordievski; 

23.12.2017 – Suceava, Casa de Cultură a Sindicatelor – Alifantis & Zan. 

 

 

 

de: Marina Dohi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Şapte seri 
din data de 15 Decembrie 2017 

http://sapteseri.ro/evenimente/bucuresti/concerte/fragil-concert 

 

 

Nicu Alifantis & Fragile Band 

 

„Fragil" a fost gândit ca un spectacol plăpând, gingaș, firav, delicat. Am pus 

laolaltă instrumentele vii, acustice, vibrând cu emoție, aidoma fibrelor pline de 

viață din care au fost zămislite, cu poezia ce erupe delicat sau cu vigoare 

sentimente, iubiri, trăiri, patimi, întâlniri, despărțiri, aidoma existenței noastre. 

 

"Ce-a ieșit din această alchimie? O muzică, un elixir al vieții care, sper din tot 

sufletul, să vă bucure, o spunem noi, Mihai Neniță, Adrian Flautistu, Nicu 

Alifantis, Răzvan Mirică, Lyuben Gosdievski", mărturisește Nicu Alifantis. Un 

concert susținut de Nicu Alifantis și de Fragile Band (Mihai Neniță, Adrian 

Flautistu, Răzvan Mirică și Lyuben Gosdievski). 

 

17 decembrie - 17 decembrie 

duminicã la 19:00, până duminicã la 21:00  
 

Teatrul  Nottara  
 

Sursa: Şapte seri 

http://sapteseri.ro/evenimente/bucuresti/concerte/fragil-concert
http://sapteseri.ro/locuri/bucuresti/teatre/teatrul-nottara
http://sapteseri.ro/locuri/bucuresti/teatre/teatrul-nottara


13. Bucharest City App 
din data de 15 Decembrie 2017 

http://bucharestcityapp.com/events/nx0wbdvkzc4sag 

 

 
 

 

17 Decembrie 19:00 - 21:00  

Găzduit de: Teatrul Nottara  

 

Nicu Alifantis & Fragile Band 

 

„Fragil" a fost gândit ca un spectacol plăpând, gingaș, firav, delicat. Am pus 

laolaltă instrumentele vii, acustice, vibrând cu emoție, aidoma fibrelor pline de 

viață din care au fost zămislite, cu poezia ce erupe delicat sau cu vigoare 

http://bucharestcityapp.com/events/nx0wbdvkzc4sag
http://bucharestcityapp.com/places/7xe9ofkj9v_1yg


sentimente, iubiri, trăiri, patimi, întâlniri, despărțiri, aidoma existenței noastre. 

"Ce-a ieșit din această alchimie? O muzică, un elixir al vieții care, sper din tot 

sufletul, să vă bucure, o spunem noi, Mihai Neniță, Adrian Flautistu, Nicu 

Alifantis, Răzvan Mirică, Lyuben Gosdievski", mărturisește Nicu Alifantis.  Un 

concert susținut de Nicu Alifantis și de Fragile Band (Mihai Neniță, Adrian 

Flautistu, Răzvan Mirică și Lyuben Gosdievski). 

 

 

 

 

 

Sursa: Bucharest City App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Şapte seri 
din data de 5 Decembrie 2017 

http://sapteseri.ro/evenimente/bucuresti/expozitii/expozitie-poveste-de-

iarna-prin-bucurestiul-meu 

 

 
 

Expoziţie Poveste de iarnă prin Bucureştiul meu 

 

Fiecare colț din București spune o poveste. Trebuie doar să deschizi ochii si 

sufletul pentru a o vedea. Trecem grăbiți pe străzi, pe lângă clădiri și, de multe 

ori, în goana noastră cotidiană, nu lăsăm ca frumosul din jur să ajungă și la noi. 

Fotografa Dana Stefanescu și-a propus ca în proiectul „Prin Bucureștiul meu” să 

ne amintească faptul că trăim într-un oraș frumos, romantic și plin de istorie.  

 

Fiecare fotografie a sa suprinde o poveste, o amintire în care ne regăsim. Fie că 

este vorba despre Calea Victoriei, Ateneu, biserica Stavropoleos sau Lipscani, 

imaginile suprind un Bucureşti de care pare că am uitat.  

 

Expoziția "Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu" vă provoacă să redescoperiti 

frumusețea Capitalei noastre, îmbracată în haine albe, de iarnă. 

 

Teatrul Nottara găzduiește în perioada 6-17 decembrie 2017, expoziția de 

fotografie "Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu", semnată de Dana Ștefănescu. 

http://sapteseri.ro/evenimente/bucuresti/expozitii/expozitie-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu
http://sapteseri.ro/evenimente/bucuresti/expozitii/expozitie-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu


Expoziția este deschisă zilnic, în intervalul orar 10:00 - 20:00, iar vernisajul va 

avea loc pe 17 decembrie, la ora 18:30.  

 

Intrarea este liberă. 

 

06 decembrie - 17 decembrie  

miercuri la 10:00, până duminicã la 20:00  

 

 

 

Sursa: Şapte seri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Eventer Bee 
din data de 5 Decembrie 2017 

http://sapteseri.ro/evenimente/bucuresti/expozitii/expozitie-poveste-de-

iarna-prin-bucurestiul-meu 

 

 

Expoziție "Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu" 

Fiecare colț din București spune o poveste. Trebuie doar să deschizi ochii si 

sufletul pentru a o vedea. Trecem grăbiți pe străzi, pe lângă clădiri și, de multe 

ori, în goana noastră cotidiană, nu lăsăm ca frumosul din jur să ajungă și la noi. 

Fotografa Dana Stefanescu și-a propus ca în proiectul „Prin Bucureștiul meu” să 

ne amintească faptul că trăim într-un oraș frumos, romantic și plin de istorie. 

Fiecare fotografie a sa suprinde o poveste, o amintire în care ne regăsim. Fie că 

este vorba despre Calea Victoriei, Ateneu, biserica Stavropoleos sau Lipscani, 

imaginile suprind un Bucureşti de care pare că am uitat. Expoziția "Poveste de 

iarnă prin Bucureștiul meu" vă provoacă să redescoperiti frumusețea Capitalei 

noastre, îmbracată în haine albe, de iarnă.  

 

Teatrul Nottara găzduiește în perioada 6-17 decembrie 2017, expoziția de 

fotografie "Poveste de iarnă prin Bucureștiul meu", semnată de Dana Ștefănescu. 

Expoziția este deschisă zilnic, în intervalul orar 10.00-20.00, iar vernisajul va avea 

loc pe 17 decembrie, la ora 18:30. Intrarea este liberă! 

 

Sursa: eventerbee.com  

http://sapteseri.ro/evenimente/bucuresti/expozitii/expozitie-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu
http://sapteseri.ro/evenimente/bucuresti/expozitii/expozitie-poveste-de-iarna-prin-bucurestiul-meu


16. Araratonline.com 
din data de 7 Ianuarie 2018 

http://www.araratonline.com/video-spectacolul-de-craciun-organizat-de-

uniunea-armenilor-la-teatrul-nottara-21-decembrie-2017/comment-page-1/ 

 

 

VIDEO / Spectacolul de Crăciun organizat de Uniunea Armenilor la Teatrul Nottara 

(21 decembrie 2017) 

 

 

de: Mihai Stepan Cazazian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.araratonline.com/video-spectacolul-de-craciun-organizat-de-uniunea-armenilor-la-teatrul-nottara-21-decembrie-2017/comment-page-1/
http://www.araratonline.com/video-spectacolul-de-craciun-organizat-de-uniunea-armenilor-la-teatrul-nottara-21-decembrie-2017/comment-page-1/


17. Eventer Bee 
din data de 21 Decembrie 2017 

http://eventerbee.com/event/spectacol-de-craciun-uniunea-armenilor-din-

romania,1947706645555607 

 

Spectacol de Craciun / Uniunea Armenilor din Romania 

 

Joi, 21 decembrie incepand cu orele 18:00, va asteptam cu drag la Teatrul Nottara 

la spectacolul de Craciun organizat de Uniunea Armenilor din Romania  

. Vom avea dansuri moderne si traditionale armenesti si nu numai, muzica si 

cantece. Intrarea este libera. Va asteptam  

 

 

 

 

Sursa: eventerbee.com 

 

 

 

http://eventerbee.com/event/spectacol-de-craciun-uniunea-armenilor-din-romania,1947706645555607
http://eventerbee.com/event/spectacol-de-craciun-uniunea-armenilor-din-romania,1947706645555607

