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Iașul va fi gazda Galei Premiilor UNITER
Președintele Consiliului Județean Iași, dl. Cristian ADOMNIȚEI, a
anunțat astăzi că ediția din acest an a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din
România (UNITER) va avea loc la Iași. Decizia a fost luată în urma unei
discuții avute astăzi cu dl. Ion CARAMITRU, Directorul UNITER. „La
sfârșitul săptămânii trecute Consiliul Județean a organizat spectacolul
<<Trecut-au anii>>, prin care l-am omagiat pe marele nostru poet Mihai
EMINESCU. Atunci invitatul de marcă a fost maestrul Ion CARAMITRU,
Directorul Teatrului Național din București și totodată fost Ministru al
Culturii. Domnia sa s-a întors la Iași, dar, de data aceasta, în calitate de
Președinte al UNITER. În urma discuțiilor purtate astăzi dimineață, cu
bucurie și cu recunoștință față de această instituție, vă anunț că cea de-a
XXI-a ediție a Galei Premiilor UNITER, Oscarurile românești, se va
desfășura la Iași. Evenimentul va avea loc la Teatrul Național, în data de 13
mai. Vom avea circa 200 invitați, atât din țară, cât și din străinătate”, a
declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI.
Dl. Ion CARAMITRU a lăudat inițiativa Președintelui Consiliului
Județean de a sprijini organizarea unui astfel de eveniment la Iași. Domnia
sa a adăugat că, exceptând anul 2007, când evenimentul a fost organizat la
Sibiu, este pentru prima dată când Gala Premiilor UNITER se va desfășura
în afara Capitalei. „Ideea de a organiza Gala UNITER la Iași am avut-o mai
demult. Cunosc foarte bine istoria Iașului, în mod special istoria sa
contemporană. Iașul are mulți oameni și locuri de valoare. În prezent, nu
cred că există un spațiu mai generos, mai frumos și mai plin de istorie
pentru Gala noastră decât Teatrul Național din Iași. Cred că venirea Galei

aici are toate datele unui succes. Mă bucur că am găsit în domnul
Președinte ADOMNIȚEI nu numai un partener, cât și un entuziast susținător
al culturii ieșene. Cred că acest lucru este un noroc pentru Iași”, a afirmat
dl. Ion CARAMITRU.
Gala UNITER va fi transmisă în direct de TVR1, TVR Internațional și
pe internet. Bugetul integral al Galei UNITER este de 911.000 lei,
contribuția financiară a Consiliului Județean Iași și a altor autorități și firme
ieșene urmând a fi de maxim 180.000 lei. Din partea Consiliului Județean,
managerul de proiect va fi dl. Dan LUNGU, Directorul Muzeului Literaturii
Române Iași.

