
JOI, 19 NOIEMBRIE
ARCUB – HANUL GABROVENI

13 ore de dezbateri radio în direct

Timp de 25 de ani RFI România a fost un martor implicat al 
schimbårilor prin care a trecut Æara çi  continuå så relateze 
imparÆial despre schimbårile care se petrec acum.  Ca urmare,  
pe 19 noiembrie RFI România va fi în direct timp de 13 ore, cu 
jurnale çi emisiuni transmise de la Hanul Gabroveni, sediul de 
o zi al radioului.
În cele 13 ore de program vor fi abordate multe dintre teme-
le actualitåÆii româneçti, europene çi internaÆionale. Un spaÆiu 
larg va fi dedicat consecinÆelor tragediei din Clubul Colectiv, 
o tragedie dupå care råmân semne de întrebare, începând 
cu responsabilitatea autoritåÆilor çi terminand cu responsabi-
litatea individualå, a fiecårui român. Jurnaliçtii RFI România çi 
invitaÆii lor vor încerca så råspundå la întrebarea:  în ce måsurå 
un eveniment dramatic influenÆeazå destinul unei naÆiuni?

De la migraÆie la politicå externå
Cele 13 ore de program în direct se vor concentra çi pe alte 
teme importante.  Problema migraÆiei  e una dintre ele  pentru 
cå Europa se confruntå cu cel mai mare numår de migranÆi 
dupå cel de-al doilea råzboi mondial, iar întrebarea este dacå 
va ieçi slåbitå sau mai întåritå din aceastå încercare.  O altå 
crizå, cea economicå,  a zguduit Uniunea Europeanå în ultimii 
opt ani iar specialiçtii invitaÆi în studioul RFI vor spune dacå 
criza a trecut, dacå moneda Euro råmâne çi în cât timp pot 
dispårea decalajele majore din România. În fine, ce tip de po-
liticå externå pentru România – va fi una dintre întrebårile unei 
dezbateri axate pe diplomaÆia româneascå. Care este liber-
tatea de miçcare în relaÆiile externe pentru o Æarå membrå a 
NATO çi a UE, ce tip de abordare pentru Republica Moldova?

Tineri, egalitate de çanse, viitorul planetei
Trei dezbateri pe trei teme mari. 23% dintre tinerii români nu au 
un loc de muncå çi mulÆi vor så plece din Æarå. La ce societate 
viseazå, ce tip de societate le oferå România?  România se 
aflå pe ultimul loc în UE când vine vorba despre egalitatea între 
femei çi bårbaÆi. Ce e de fåcut?  La sfârçitul lui noiembrie înce-
pe la Paris o conferinÆå crucialå pentru climat. Miile de partici-
panÆi – responsabili din aproape toate Æårile lumii – vor încerca 
så ajungå la un acord global prin care temperatura mondialå 
så nu creascå cu mai mult de 2 grade Celsius în urmåtoarele 
decenii. Vor reuçi?  

Culturå, muzicå, francofonie
Trei componente esenÆiale ale programelor RFI România.  Între 
Est çi Vest, care e identitatea culturalå comunå a Europei ? e 
una dintre întrebårile pe care le vom pune invitaÆilor noçtri.  Çi, 
într-o altå dezbatere, vom discuta despre relaÆia dintre FranÆa 
çi România, o relaÆie bogatå, sensibilå, complexå. De la FranÆa 
la francofonie e doar un pas, pe care îl vom face cu ajutorul 
muzicii çi al emisiunilor în care ne întrebåm despre identitatea 
francofoniei în Europa centralå çi de est.  

ToÆi jurnaliçtii RFI România se mobilizeazå pentru aceastå zi 
specialå. Emisiunile vor fi punctate cu jurnalele de actualitate, 
în direct. La fiecare orå, câte zece minute de informaÆii proas-
pete dintr-o zi  care va fi, cu siguranÆå, dinamicå.
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DE 25 DE ANI TRÅIM EMOæIILE ÎMPREUNÅ

* Echipa RFI România



Succesul RFI România este o mare mândrie pentru Radio France 
Internationale. A 25-a aniversare a postului nostru românesc este astfel o 
ocazie de a ne mobiliza la înålÆimea evenimentului. Ascultåtorii vor putea 
urmåri 13 ore excepÆionale de dezbateri, reportaje çi interviuri care exploreazå 
România de aståzi, locul såu în Europa çi legåturile sale cu FranÆa.
RFI România este çi radioul unde, de 25 de ani, cultura îçi are locul såu. La 
ARCUB, o locaÆie istoricå a Bucureçtiului, pubicul se va putea bucura de 
lucrårile a numeroçi artiçti muzicieni, fotografi, dramaturgi, care au acceptat 
cu toÆii så ne încredinÆeze operele, ca un dar de preÆ.
Çi, sårbåtorind aceastå aniversare împreunå cu confraÆii çi prietenii noçtri 
din Bucureçti, aducem cu noi çi emisiunile în limba francezå: „La Danse des 
mots” çi „Carrefour de l’Europe” vin la ARCUB. Çi nu din întâmplare, vom 
vorbi, bineînÆeles, despre limba francezå çi despre Europa.

Cécile Mégie
Director RFI

Este o mare bucurie pentru mine så fiu la Bucureçti, alåturi de 
dumneavoastrå çi de întreaga echipå RFI România, pentru a sårbåtori 
împreunå cei 25 de ani ai postului nostru de radio în România. RelaÆiile 
strânse dintre FranÆa çi România au fost mereu susÆinute de istorie, 
prin francofonie sau Europa, dar çi prin bogåÆia patrimoniului cultural 
care ne leagå. Ionesco, Cioran, Cosma, Mihåileanu… De la literaturå 
la cinema, trecând prin muzicå, România este sinonimå cu nume cu o 
puternicå rezonanÆå în inima francezilor çi în întreaga francofonie. Iatå 
sentimentele pe care emisiunile noastre speciale çi festivitåÆile de aståzi 
încearcå så le transmitå, în prezenÆa partenerilor noçtri fideli, francezi 
çi francofoni, instalaÆi aici. Succesul RFI România, care difuzeazå 
programe în românå çi francezå, este pe måsura acestor legåturi 
care unesc cele douå Æåri. La mulÆi ani întregii echipe talentate care 
însufleÆeçte,  zi de zi, cu pasiune, acest radio, între Bucureçti çi Paris.

Marie-Christine Saragosse
Preçedinte Director General France Médias Monde
(RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya)

Terenul de joacå – ExpoziÆie foto Felicia Simion
„Am început så fotografiez la 13 ani, când am primit primul meu aparat de fotografiat. 
Am participat de atunci la numeroase concursuri, iar printre cele la care am fost premiatå se 
numårå: International Photography Awards (IPA), Paris Prix de la Photographie, Sony World 
Photography Awards, Travel Photographer of the Year, The Irish Times Photography Awards, 
Moscow International Photo Awards, PDN Faces.”

EmoÆii în Jazz – ExpoziÆie Misha Diaconu
„Eu urmåresc så redau partea caldå a metalului, el pårând tåios, rece, agresiv. Vreau ca piesa så te 

invite så participi la poveste. Instrumentele muzicale vin din trårile mele, sunt forme calde, pentru cå am 
cåutat så redau contrastul între formå çi material.”

11.00 – MasterClass Pian – E.S. François Saint-Paul
Masterclass-ul asigurat de François Saint-Paul, Ambasadorul FranÆei în România, propune 

participanÆilor så plece de la una sau douå teme simple çi så explice concret cum pot fi abordate ritmic 
çi mai ales din punct de vedere armonic. Sub îndrumarea domnului François Saint-Paul, participanÆii 

vor fi invitaÆi så cânte separat sau împreunå. Nivelul instrumental cerut nu este în mod obligatoriu 
ridicat. Jazz-ul nu este o chestiune de tehnicå, ci una de libertate çi sensibilitate.

18.00 – Eu, cuvântul – Teatru de Matei Viçniec
Acest spectacol este un pariu original al lui Matei Viçniec, care povesteçte aventurile cuvintelor sale 
preferate. Ca çi cum ar fi adevårate personaje, aceste cuvinte sunt, rând pe rând, tandre, violente, 
burleçti. Ele antreneazå spectatorul în secretele limbii, în sfera poeziei, a puterilor de seducÆie çi de 
manipulare ale limbii.
Spectacolul a fost prezentat în aprilie/mai 2014 la Teatrul Guichet Montparnasse la Paris, precum çi 
la Festivalul de la Avignon (off) în 2014 çi 2015. 

21.00 – Zoli TOTH Project
Genul clasic este combinat cu cel pop, rock sau electro çi acompaniat de proiecÆii video.
Formula de concert cu doi percuÆioniçti, un violonist, un violoncelist çi „banda magneticå” 

este unicå în lume.
Instrumentele folosite in concert de cei doi percuÆioniçti, set de tobe, butoaie electronice, efecte 

speciale, vibrafonul çi marimba fac ca acest proiect så iaså din tipare încå de la primele note cântate.
Muzica este compuså de Adrian Enescu.
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Cum se construieçte o lume în schimbare? CRH, lider în producÆia de materiale de construcÆie din România 
çi numårul trei la nivel mondial, spune cå lumea se schimbå, printre altele, odatå cu reinventarea spaÆiului 
urban çi a infrastructurii, utilizarea de noi tehnologii, restaurarea patrimoniului istoric într-o formå care in-
tegreazå çi un model economic modern. ProiecÆiile multi-media One CRH - Building a Changing World 
(Flashbacks & Fastforwards) aratå acest model de acÆiune. Grupul CRH a preluat în întregime compania 
Lafarge România, prezentå pe piaÆa româneascå a materialelor de construcÆii din 1997.


