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Adevărată sărbătoare,  zi  de spectacol  autentic ocazionat de lansarea de carte a poetei  DOINA
BÂRCĂ – „POEMELE DORULUI”, apărută sub egida Fundaţiei Literar-Istorice „Stoika”. Au participat
la  această  frumoasă  manifestare  cultural  artistică  nume de  seamă din  sfera  cultural  artistică.
Invitaţii au făcut o frumoasă prezentare a cărţii, precum şi a efortului depus pentru ca volumul să
vadă lumina tiparului.
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Dintre cei care au luat parte la discuţii menţionăm:
• Geo Călugăru – poet, scriitor,
• Victor G. Stan – poet, scriitor, preşedintele secţiunii de literatură pentru copii şi tineret de la U.S.R
• Florian Laurenţiu Stoica – preşedintele fundaţiei
• Marian Dumitru – poet, scriitor
• Floarea Necşoiu – poet, scriitor, profesor, critic
• Romeo Tarhon – prefaţatorul cărţii – jurnalist, poet, scriitor, copatron la ziarul Naţiunea.
• Nicolae Vasile – profesor, doctor, inginer, coordonator cenaclul AGIR, poet şi director revista
„CRONOS”.
• Nicolae Doftoreanu – poetul „Tangourilor”
• Ion Raţiu – poetul „Clipei” şi coordonatorul cenaclului ORFEON.
• Vintilă Anastasescu – poet
• Ioana Stuparu – poet şi scriitor
• Colonel Dan Gîju – poet, scriitor, director adjunct Editura Militară
• Lidia Lazu – actriţă şi poetă,
• actorii Doina Ghiţescu şi Ion Gh. Arcudeanu,
• contratenorul Vladimir Catană de la opera română,
• profesor George Enache.
• Crina Bocşan Decusară – preşedinta Fundaţiei Iulia Hasdeu

O plăcută surpriză a constituit-o faptul că invitaţii poetei, teleormăneni, i-au oferit ziarul „Informaţia
Teleormanului” care apare în oraşul Alexandria, unde dl. Ionel Nuţă a scris un articol cu prilejiul
lansării de carte, chiar în această zi.
Programul artistic a cuprins recitări de poezie pentru copii – respectiv Alexandru Maria – 4 ani,
Nicolae Teodor Gabriel – 11 ani, Cocioran Robert – 5 ani.
Au recitat şi au întreţinut o atmosferă specifică unei manifestări culturale actorii Doina Ghiţescu şi
Ion Gh. Arcudeanu. A cântat la fluier atât melodii de muzică populară cât şi uşoară, dl. profesor
George Enache. În final, dl. Vladimir Catană, contratenor la Opera Română ne-a delectat cu arii şi
melodii din repertoriul internaţional marcate de o intense valoare emoţională.

 

Doina Barca e poezie! Ea degaja in jur armonie… calm, culoare, ritm, toate senine.
Ca reporter am investigat si descoperit aceste calitati citind poemele ei prezentate in cenacluri si
apoi in volumul ei de debut „Scrinul cu sentimente”. Peste toate versurile Doinei am gasit frumusete
si melodie – firicel de cantare – cum firesc era sa le fi zamislit cea cu nume de melos popular: Doina.
Felicitari,

Romanita Maria Stentel
– jurnalist, reporter, scriitor poezii pentru copii –

 

COMANDA aceasta carte.

http://www.elaurent.ro/doina-barca-poemele-dorului/

