
Festivalul” Vara Magică” continuă în această vară seria evenimentelor culturale deja cunoscute și
apreciate pe plan național și internațional.
Ediția a-X-a, ”Marea Muzică a lumii la București”, cuprine 11 concerte extraordinare care vor avea loc
în perioada 7 iulie- 19 august la Sala Mare a Ateneului Român.
Pe scena Festivalului din acest an vor urca orchestre consacrate precum Romanian Chamber
Orchestra dirijată de Cristian Măcelaru, Orchestra Română de Tineret dirijată de Cristian Mandeal,
solist pianistul Daniel Ciobanu, Romanian Sinfonietta Orchestra – dirijor și solist Alexander Sitkovetsky,
Wave Quartet,și Ansamblul PlaCello.
Lucrări aparținând patrimoniului universal vor fi interpretate în recitaluri susținute de artiști renumiți
pe scena muzicii clasice- Elena Mosuc acompaniată de chitaristul Bogdan Mihăilescu și pianista
Vasilica Stoiciu Frunză, Elisabeth Leonskaja, Alexandru Tomesu alături de harpista Miruna Vidican,
Sînziana Mircea și Mădălina Pașol, violonistul David Lefèvre, împreună cu violonceliștul Edouard Sapey
Triomphe,și pianistul Andrey Yaroshinsky.
Așadar, 11 concerte de cel mai înalt nivel vor reprezenta atracțiile acestui an la Festivalul
Internațional ”Vara Magică” din 7 iulie până pe 19 august, la Ateneul Român.

Bilete disponibile pe www.lanto.ro, www.bilete.ro și la casa de bilete a festivalului deschisă la Ateneul
Român, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni până joi, între orele 14 și 19.

Programul integral pe www.lanto.ro.

Accesul publicului la toate evenimentele organizate în cadrul Festivalului Vara Magică 2021 se va face
cu respectarea strictă a următoarelor reguli:

o Accesul publicului se va face exclusiv pe baza biletului achizitionat;
o Accesul minorilor cu vârsta mai mica de 7 ani este interzis;
o Accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/non-medicală)
pe toată durata evenimentului (de la intrarea în foaier, până la părăsirea clădirii). Pentru a oferi o
protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
o Personalul organizatorului își rezervă dreptul de a efectua un triaj observațional la intrare și
de a nu permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree) și temperatură mai mare de 37,3°C. Termoscanarea se va face de către personalul
organizatorului. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în instituție;
o Spectatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la
dispoziție la intrare si vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în
clădire;
o Spectatorii sunt rugați să mențină distanța fizică între persoane de 1.5 m, în zonele de acces,
la toalete și la ieșirea din sală;
o Spectatorii sunt obligați să respecte locul inscripționat pe biletul de intrare la concert;
o Pentru a evita aglomerarea zonelor de acces, spectatorii sunt rugați să ajungă mai devreme,
accesul fiind permis cu 60 de minute înainte de începerea concertelor
o Intrarea și ieșirea publicului din locație se va efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu
se creeze aglomerație
o Accesul în sala de concerte se va face în ordinea venirii spectatorilor, fără a staționa în foaier.
o Toate spectacolele se vor desfășura cu o pauză de 10 minute, spectatorii neavând voie sa își
părăseasca locul, pentru a se evita aglomerarea spațiilor din foaier;
o Ieșirea din sală se va efectua gradual, începănd cu rândurile cele mai apropiate de ușile de
evacuarei; purtarea măștii este obligatorie până la părăsirea curții instituției;
o Se interzice spectatorilor consumul de alimente și băuturi în incinta sălii de concerte, cu
excepția lichidelor ambalate individual.


