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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
27 sept. 2018 – 03 oct. 2018

Evenimentele principale ale
săptămânii sunt legate de

casă, familie şi mentalul profund. Se
concturează reconfigurarea relaţiilor
cu familia şi cu neamurile. Sunt
posibile despărţiri de unele persoane
care până nu demult îţi erau apropiate
şi confidente, însă te poţi alătura altor
personaje mult mai folositoare vieţii
tale actuale. Sunt momente excelente
pentru curăţenii generale, reparaţii de
anvergură.

Începutul săptămânii îţi poate
aduce o călătorie importantă

vizavi de domeniul profesional, de
cel al studiilor sau la o rudă apropiată.
Vei avea imboldul de a pune la punct
pe cineva din anturajul apropiat, care
în ultimul timp ţia cam pus beţe în
roatele destinului. Se recomandă
prudenţă, întrucât se pot strica
definitiv relaţii importante. Pe de altă
parte, bine ar fi să faci o curăţenie
drastică printre oamenii apropiaţi. În
familie este nevoie de sprijinul tău.

Săptămâna aceasta sunt
momente excelente de aţi

remodela personalitatea şi modul de
relaţionare cu tot ce este în jurul tău.
Mergi la un salon de cosmetică sau de
întreţinere corporală, îmbunătăţeşteţi
garderoba sau stai de vorbă cu
specialişti în dezvoltare personală.
Bine ar fi să fii prudent la proiectele
şi colaborările în care eşti implicat,
deoarece pe de o parte vin lucruri
bune, însă pe de alta există şi multe
neînţelegeri. Sunt posibile cheltuieli
sau cumprături importante ce î�i vor fi
utile pe termen lung. 

Capitolul financiar va
cunoaşte revigorări. Ori

primeşti un cadou important sau o
sumă de bani consistentă, ori vin veşti
mult aşteptate legate de condiţiile de
muncă. De fapt, provocarea
momentului constă în aţi muta
atenţia de la aspectele materiale ale
vieţii şi a te orienta mai mult către
cele spirituale. Divinitatea are în
permaneţă grijă să ai toate cele
necesare atât trupului, cât şi sufletu
lui.

Debutul săptămânii îţi aduce
schimbări profunde în

gândire. Stările tale de spirit vor fluc
tua destul de mult, de aceea fii cât
mai retras şi discret. Sănătatea este
vizată de astre pe segmentele
aparatului digestiv şi osos. Nivelul
energetic îţi este la cote joase, aşa
încât dozeazăţi eforturile şi ocupăte
doar de treburi uşoare. Nu se
recomandă consultaţii, analize
medicale şi intervenţii chirurgicale în
prima parte a săptămânii.Evită
implicarea în treburile celorlal�i. 

Relaţiile de prietenie sunt un
capitol important al acestei

săptămâni. Te poţi despărţi uşor de
vechile cunoştinţe, însă se face loc în
viaţa ta pentru alte personaje mult
mai interesante şi de folos. Un protec
tor important se va retrage din
preajma ta. Relaţiile sentimentale
sunt dinamice, iar în funcţie de caz,
copiii roiesc în jurul tău şi cu bune şi
cu altele mai puţin. Datorită forfotei
sociale în care ești implicat, acum ai
nevoie de detașare, odihnă, momente
de singurătate și de dialog interior.

FESTIVALUL UMORULUI…
Nu este al meu, nu e al mărimilor actuale, nici nu e al acelor care participă la această edi�ie, ci al vasluienilor prezen�i,

al celor care vin, și al urmașilor noștri, în vecii vecilor.
Acum, la edi�ia nr. 25, când au trecut 48 de ani și 2 luni de când transpiram pentru prima edi�ie, acum când dintre

întemeietori și participan�i mai există doar 2, subliniez, două, persoane, Marin și Stoian, putem constata că munca noastră de
atunci stă la baza men�inerii rezultatelor de azi. Tot acum, se găsesc mâncători de… murdării care să atace autoritatea morală
și jurnalistică a noastră, tocmai ei niște bie�i nenoroci�i care „numai banul îl vânează și câștigul fără muncă” (Eminescu), care
de fapt, întăresc aura noastră de învingători întro via�ă plină și de folos comunită�ii vasluiene.

Tot acum, felicitări celor care men�in viu Festivalul: Buzatu, Onciu, Bichine�, Ramona Mocanu. Nu e deloc ușor.
Tot acum Marin și Stoian, întro fră�ie care nu exista în 1970, vă transmitem tuturor urarea noastră de mult mai bine

și, vorba lui Valentin Silvestru: să nu uita�i să fi�i veseli…

Reporter: Stau de vorbă cu
directorul Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vaslui, Lucian Onciu,
cel care este principalul organizator
al Festivalului Umorului „Constantin
Tănase”. Cât a fost de greu să
organiza�i festivalul anul acesta?

Director: În mod direct,
de organizarea acestui festival mă
ocup din anul 2010. Începând cu
acea edi�ie miam asumat
responsabilitatea selec�iei specta
colelor. Eu lucrez la Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Vaslui din anul 2003. Am pus
umărul, miam exprimat o opinie
dar din 2010, de la acea edi�ie când
nu am putut organiza decât patru
zile de festival pentru că era
imediat după criza economică. Din
2012 am trecut la varianta de opt
zile, așa cum este și astăzi. Sunt opt
zile de festival cu spectacole în sala
mare a Casei de Cultură, în spa�iul
pe care lam organizat la Sala
Studio „Valentin Silvestru”, la
Casa de Cultură de la Bârlad, de la
Teatrul V.I. Popa. Eu naș spune că
sunt directorul festivalului pentru
că numi asum decât Gala
Teatrelor de Comedie, concursul
de interpretare și, să spunem,
sec�iunea de film. Organizatorii,
cei care finan�ează evenimentul,
sunt Consiliul Jude�ean prin cele
trei institu�ii de cultură, în afara
Centrului, Biblioteca și Muzeul
Jude�ean iar pe de altă parte
Primăria Vaslui care oferă 50%
din bugetul necesar acestui
festival. Se adaugă din vânzarea
abonamentelor și biletelor, în jur
de 120 de mii de lei. Cu aceste
sume, puse cap la cap, sper să
oferim un produs care să fie pe
placul spectatorilor.

R: Dacă nu sunt bani nu ai
cu ce să faci. Dar, dea lungul celor
25 de edi�ii a fost uneori și lipsă de
artiști, de bază de selec�ie. Teai lovit
acum de o asemenea situa�ie? 

D: Asumarea selec�iei
spectacolelor nu este deloc un fapt
simplu. Trebuie să �inem cont de
gusturile spectatorilor dar nu
numai asta. Trebuie să avem grijă
ca spectacolelel să fie de calitate.
Nu este de ajuns ca pe scenă să fie
un actor cunoscut, este necesar ca
interpretarea să fie de bună cali
tate. Am avut destule cazuri de
actori care în func�ie de regia
propusă reușeau sau nu. Timp de
un an de zile am călătorit prin
�ară, preponderent la București,
dar am fost și la Sibiu, la Botoșani,
la Piatra Neam�, la Cluj, am fost și
la Chișinău și am văzut spectacole.
Am reușit să readucem lumea în
sală pentru că am �inut cont de cei
cărora ne adresăm și cred eu că am
ales ce este mai potrivit.  

R: Câte spectacole sunt în
acest an?

D: La Sala Studio sunt
șase spectacole, la Sala mare sunt
18 spectacole. Mai avem
spectacolele de la Bârlad. Așadar
sunt peste 20 de produc�ii care pot
fi urmărite în Festival. 

R: Cum rezolva�i problema
cu masa și cazarea?

D: E mai pu�in greu să
rezolvăm asta la Festivalul
Umorului pentru că trupele vin și
pleacă. Mai degrabă întâmpinăm
dificultă�i cu festivalul Hora din
străbuni pentru că ansamblurile
prezente stau pe toată perioada
festivalului.

R: Ce noută�i ave�i în acest
an?

D: Prezen�a Teatrului
„Radu Stanca” este o premieră.
Am reușit săi aducem gra�ie unui
turneu pe care aceștia îl realizează
în zona Moldovei.

R: Interna�ionalizarea este
su�inută?

D: Interna�ionalizarea
este sus�inută la capitolul teatrelor
de prezen�a teatrului din Chișinău
și de prezen�a teatrului din
Ucraina.

R: Cum sta�i cu
optimismul?

D: Când organizăm astfel
de evenimente ne hrănim și cu
entuziasm. Am energie alături de
colegii mei de la centru, alături de
colegii mei de la Primăria Vaslui și
le mul�umesc pe această cale
tuturor. Cu o lună înainte de
începerea festivalului, și trebuie să
spunem asta, energiile sunt conju
gate. 

R: Mult succes. 
D: Mul�umesc.

Material realizat de Prof.Dr. Dumitru V. MARIN

Reporter: Stau de vorbă cu
directorul Bibliotecii Jude�ene
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui,
domnul Gelu Bichine�. Cât de
implicat sunte�i în Festivalul
Umorului?

Director: Implicarea
Bibliotecii Jude�ene este pe partea
de literatură satiricoumoristică.
După cum probabil ști�i, fiecare
institu�ie a avut sarcini foarte clare
iar Biblioteca Jude�eană se ocupă
de concursul de literatură
„Conferin�e, întâlniri, mese
rotunde”. Edi�ia XXV înseamnă
un plus pe partea de literatură
satiricoumoristică, în sensul că cei
care doar încearcă să creeze astfel
de literatură șiau dat seama că nu
au ce căuta la un astfel de
eveniment. Mă refer la cei care
încearcă promovarea unui umor
periferic, suburban. Mă refer la cei
care încearcă să scoată poante din
vulgaritate. Umorul inteligent,
umorul fin, umorul care are dea
face cu partea superioară a
anatomiei umane presupune și
talent. Mul�i dintre scriitorii
obișnui�i cu șușe și cu făcături au
renun�at astfel să mai trimită
materiale la acest concurs.

R: Câ�i sau înscris anul
acesta?

D: Sunt 118 participan�i la
cele două subsec�iuni: la carte și la
manuscris.

R: Au venit și din afara
�ării?

D: Avem din Republica
Moldova, avem și de la Cernău�i.
Din păcate din Republica Moldova
avem doar un premiant în acest an.

R: Îmi spui și numele?
D: Este vorba despre

Gheorghe Bâlici, un epigramist de
excep�ie

R: Ne spui și ceilal�i
câștigători?

D: La carte a rămas în
top, așa cum neam obișnuit la
multe edi�ii, George Petrone de la
Iași. La partea de manuscris
Nicușor Constantinescu de la
București, un om trecut bine de 80
de ani dar care, iată, are încă
tinere�e în condei. Mai avem un

premiu deosebit pentru George
Zarafu care a scos o Antologie a
epigramei românești și pe care am
premiato nu ca făcând parte din
concurs, la carte de umor, ci la
antologii. 

R: Și tineretul?
D: Avem tineri.

Îmbucurător este altceva, avem și
un tânăr din Vaslui care se numără
printre laurea�i. Este vorba de
Vlad Poiană, un tânăr care este
membru și la Cenaclul
„ProLITERA”. Și mai avem încă
un Vasluian printre laurea�i, este
vorba despre prietenul și
colaboratorul nostru, Petruș
Andrei.

R: Premiile sunt cât de cât
substan�iale? Mă refer la bani.

D: La un concurs de genul
acesta, și la un festival de talia
Festivalului „Constantin Tănase”,
să ști�i că nu banii sunt foarte
importan�i ci gloria. Noi în regula
mentul pe care lam trimis în teri
toriu chiar spuneam îndemnul lui
Caragiale: „La muncă fra�ilor,
premiile nu sunt mari, dar nici
gloria nui mică”  

R: Și totuși cam cât este un
premiu?

D: De la 150 până la
maxim 400 de lei. Atât ne
permitem. Juriul a decis, pentru că
sunt scoruri foarte strânse, ca la a
XXVa edi�ie să avem 25 de
premian�i. Premian�i vor fi cei care
sau clasat peste o anumită limită,
oameni care chiar știu ce înseamnă
să scrii o carte.

R: Cine a jurizat.
D: Am avut două jurii: la

salonul de carte – Cornel Udrea,
Teodor Pracsiu și cu George
Stoian; iar la partea de manuscris
George Corbu, domnul Tudorache
și cu Gruia Novac.

R: Domnia ta ești satisfăcut
de contribu�ia la festival a ta și a
Bibliotecii?

D: Noi suntem implica�i în
activită�ile care au dea face cu
„Cartea, conferin�e și mese
rotunde”, și ca atare pot să mă
declar foarte mul�umit, mai ales că
pe lângă ceea ce facem la salonul
de carte am reușit să conving un
grafician de excep�ie, pe Marian
Avramescu, să vină cu o expozi�ie
care mie mia făcut o impresie
extraordinar de bună „Laurea�i ai
Premiului Nobel Pentru
Literatură”, această expozi�ie va fi
o avampremieră la premierea la
salonul de carte și literatură. 

R: Să ave�i succes.
D: Mul�umesc.




