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Comunicat de presă 

 

Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti organizează, în 

perioada 28 martie – 2 aprilie 2017, cu ocazia Festivalului Internaţional de Poezie “Nichita 

Stănescu”, ediţia a XXIX-a, mai multe acţiuni culturale dedicate celui care a fost supranumit 

Poetul Necuvintelor. Târgul de carte “Nichita Stănescu”, ajuns la cea de-a VII-a ediţie, va 

oferi ploieştenilor prilejul de a cunoaşte personalităţi ale lumii culturale româneşti. De asemenea, 

elevii care iubesc poemele Îngerului Blond pot participa la cea de-a X-a ediţie a Concursului 

interjudețean de recitări pentru elevi „Sub aripa lui Nichita”.  

 

Iată care este programul acţiunilor organizate de Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a 

Municipiului Ploieşti, dedicate poetului Nichita Stănescu: 

 Marţi, 28 martie 2017 

 

         Muzeul Județean de Artă Prahova “Ion Ionescu-Quintus 

13.30 - Concursul interjudețean de recitări “Sub Aripa lui Nichita”, ediția a X-a 

17.00 - Serata Atitudini dedicată poetului Nichita Stănescu:  

                   - prelegeri susţinute de prof. Gelu Nicolae Ionescu şi prof. Mădălina Ştefan 

despre lirica lui Nichita Stănescu; 

                   - prelegere susţinută de prof. Rodica Georgescu – „Vocea umană”; 

                   - recitaluri muzicale susţinute de elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” 

Ploieşti. 

 

 Miercuri, 29 martie 2017 

Parcul “Nichita Stănescu” Ploieşti – 10.00-18.00 – Târg de carte 

 

11.00 - Deschiderea celei de a VII-a ediţii a Târgului de Carte „Nichita Stănescu” - 

Moment muzical susţinut de Fanfara Consiliului Judeţean Prahova; 

           - Prezentarea numărului special al revistei ” Atitudini ” dedicat operei și  

personalității lui Nichita Stănescu; 

12.00 - Prelegerea „Nichita Stănescu – poet al iubirii” susţinută de scriitorul şi criticul 

literar Alex. Ştefănescu - Prezentare de carte; 

          - Moment muzical susţinut de elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti. 

 

Centrul Judeţean de Cultură Prahova va fi prezent la Târgul de carte cu un stand unde îşi 

va prezenta oferta editorială. 

 

 Joi, 30 martie 2017 

Parcul “Nichita Stănescu” Ploieşti – 10.00-18.00 – Târg de carte 

 

12.00 - Actorul Zoltan Butuc va lansa albumul „Frunză verde de albastru”, care conţine 

13 poeme ale lui Nichita Stănescu, două poeme ale lui Vasko Popa traduse de Nichita şi 
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două poeme semnate de Zoltan Butuc împreună cu Rodica Miulescu, respectiv Marius 

Lăzărescu; 

           - Moment muzical susţinut de elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti. 

 

Centrul Judeţean de Cultură Prahova va fi prezent la Târgul de carte cu un stand unde îşi 

va prezenta oferta editorială. 

 

 Vineri, 31  martie 2017 

Parcul “Nichita Stănescu” Ploieşti – 10.00-18.00 – Târg de carte 

 

12.00 - Îndrăgitul cantautor, actor şi scriitor Nicu Alifantis îşi va lansa audiobook-ul 

„Scrisori nedesfăcute”. 

          - Moment muzical susţinut de elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti. 

  

 9.00-12.00, 14.00-17.00 – Proiectul educaţional ”APROAPE DE NICHITA” - se va 

desfășura în școlile din Ploiești, județul Prahova si alte județe din țară. Vor fi alocate cel 

puţin 15 minute, astfel încât elevii să citească la clasă câteva versuri la alegere din opera 

marelui poet, să fie organizate dezbateri sau alte activităţi ce au legătură cu viaţa şi opera 

poetului. 

 

 Sâmbătă, 1 aprilie 2017 

Parcul “Nichita Stănescu” Ploieşti – 10.00-18.00 – Târg de carte 

 

12.00 - Poetul Nicolae Băciuţ va prezenta două dintre volumele sale: „La taclale cu 

Dumnezeu”, Editura Vatra veche, 2016 şi “N. Steinhardt. Între lumi - dialoguri cu Nicolae 

Băciuţ”, Editura Libris, 2016.  

       - Moment muzical susţinut de elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti. 

    

 

 Duminică, 2 aprilie 2017 

 

 Parcul “Nichita Stănescu” Ploieşti – 10.00-18.00 – Târg de carte 

12.00 - Prezentarea ofertei editoriale a UNATC „I.L. Caragiale” București de către prof. 

Bogdana Darie. 

           - Moment muzical susţinut de elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti. 

           

În caz de vreme nefavorabilă, prelegerile, prezentările şi lansările de carte sau de 

album vor avea loc în foaierul Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti, partener în cadrul 

acestui proiect. 

 

 

                                                                                       Director, 

                                                                                Luminiţa Avram 


