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Târgul Internaţional GAUDEAMUS 

 Ediţia cu num rul 24 a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de 

înv ţ tur , va avea loc în perioada 22 – 26 noiembrie ac., în Pavilionul Central  

Romexpo. Evenimentul este organizat de Radio România. 

 Invitatul de onoare al ediţiei cu num rul 24 este UNIUNEA EUROPEAN , 

prezent  la târg cu un stand generos şi cu un program de evenimente bogat şi variat, 

adresat deopotriv  profesioniştilor din industria de editare şi publicului larg, de toate 

vârstele.  

 Preşedintele de onoare al Târgului GAUDEAMUS 2017 va fi binecunoscutul 

dramaturg şi jurnalist Matei Vişniec.   

 Organizat de Radio România – singurul post de radio din lume care şi-a 

asumat acest rol - Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de înv ţ tur  este de 

foarte mulţi ani un reper, atât pentru specialiştii din branş  cât şi pentru publicul 

larg. Cel mai important şi mai longeviv eveniment expoziţional dedicat c rţii, din 

România, are  un loc bine definit în calendarul cultural şi în conştiinţa publicului, 

dovad  stând cei peste 100.000 de vizitatori care îi trec pragul în fiecare an.   

 În toamna fiec rui an, Târgul Internaţional GAUDEAMUS devine centrul pieţei 

editoriale şi al vieţii culturale din România. Deopotriv  târg de carte de carte şi 

cafenea literar , GAUDEAMUS propune în acest an un maraton de peste 800 de even-

imente culturale, într-o atmosfer  prietenoas  şi destins .  
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EVENIMENTE 

Livada de vi ini (Bucure ti, TNB) 

08.12.2017 

„Livada de vi ini” este, înainte de orice, o cronică de familie, al cărei umor îți frânge inima. Ultima piesă a 

lui Anton Pavlovici Cehov a avut premiera la Teatrul de Art  din Moscova în 1904, cu doar câteva luni 

înainte de moartea autorului, i a fost scris  pentru a celebra viaţa. „Este, desigur, o viaţ  trist , 

burghez , dar nicidecum o viaţ  ap s toare, smiorc it ”, spunea dramaturgul rus despre universul per-

sonajelor sale. Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/livada-de-visini- 

tefan Bănică (Bucure ti, Sala Palatului) 

15.12.2017 

De 16 ani, spectatorii de toate vârstele aleg s  intre în atmosfera s rb torilor 

de iarn  în pa i de rock’n’roll, împreun  cu unul dintre cei mai iubiți i re-

spectați arti ti din România, tefan B nic .  

Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/stefan-banica-concert-sala-

palatului-2017/ 

Concert Tradițional de Anul Nou (Bucure ti, Sala Palatului) 

30.12.2017 

Orchestra Simfonic  Bucure ti, împreun  cu regizorul artistic Alice Barb, v  

invit  s  luați parte la o sear  memorabil  în care veți avea ocazia s  as-

cultați muzic  clasic  de bun  calitate, al turi de multe alte surprize. Pro-

gramul cuprinde o selecție special  de piese celebre din muzica clasic  i 

muzica de film. Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/

concert-traditional-de-anul-nou-sala-palatului-2017/ 

Străini în noapte (Bucure ti, TNB) 

18.12.2017 

În piesa Str ini în noapte, Florin Piersic joac  rolul lui Pierre, un b rbat în floarea vârstei care dup  o  
noapte petrecut  într-un bar este condus acas  de Julietta (Medeea Marinescu), o femeie frumoas  i 
tân r . Ea tie cine este el i tocmai de aceea i-a propus s -l însoțeasc  în apartamentul lui, iar el este cel 
care afl  în acea sear  un lucru care îi va schimba viața.   
 
Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/straini-in-noapte-1 
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