
Actrița Dorina Lazăr va primi Premiul de Excelență al Galei Premiilor Radio România Cultural

Radio România Cultural readuce singura gală care premiază toate domeniile culturii din România

pe scena Teatrului Odeon din București. La evenimentul care va avea loc pe data de 3 aprilie, de la

ora 19,00, vor fi acordate două premii speciale și un premiu de excelență care vor recunoaște

reușite și evenimente extraordinare.

Premiul de Excelență al Galei Premiilor Radio România Cultural va fi înmânat actriței Dorina Lazăr, o

artistă iubită și respectată în egală măsură de public și de breaslă, care și-a legat destinul de scena

Teatrului Odeon. Zecile de roluri memorabile realizate în teatru și film, în cei aproape 55 de ani de

carieră, personalitatea puternică, curajul, determinarea, onoarea, farmecul, dragostea și respectul pentru

colegi și meserie, dorința de a forma și promova noi generații sunt atributele unei cariere de domeniul

excelenței.

Premiul special “RRC Responsabil” va fi primit de Mihaela Chiper, fondatoarea Asociației pentru

Victimele Infracțiunilor Sexuale. Mihaela Chiper dă ”o voce” celor mai vulnerabili dintre noi, prin

eforturile de a aduce în spațiul public discuția despre abuzurile sexuale asupra copiilor, prin încurajarea

raportării abuzurilor asupra minorilor și prin eforturile de a convinge statul să se implice mai mult în

combaterea și prevenirea acestui teribil fenomen în România, țara în care discuția publică despre

abuzurile sexuale rămâne încă un tabu, iar abuzul sexual asupra copilului reprezintă cel mai subraportat

fenomen social negativ.

Premiul special “Jazz Made in Romania” îi va fi acordat muzicianului și promotorului muzical

Florian Lungu. Muzicolog, compozitor, pedagog și aranjor, membru al Uniunii Compozitorilor și

Muzicologilor din România, onorat în 2003 cu Ordinul ”Meritul Cultural în rang de Cavaler”, Florian

Lungu este una dintre personalitățile centrale ale jazz-ului românesc, autor a peste 7000 de emisiuni de

radio și televiziune, prezentator și susținător al celor mai importante festivaluri de gen din țară (Sibiu,

Costinești, București sau Gărâna). Mentoratul lui a fost foarte apreciat la Universitatea Națională de

Muzică din București, la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj sau la Facultatea de Muzică

„Richard Oschanitzky” a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. Florian Lungu este cofondator al

Asociației Române de Jazz alături de Mircea Tiberian și regretații Johnny Răducanu și Dan Mândrilă.



Cea de-a XXII-a ediție a Galei Premiilor Radio România Cultural va avea loc pe scena Teatrului

Odeon, luni, 3 aprilie 2023, de la ora 19.00, și va fi transmisă în direct de Radio România Cultural.

Accesul la eveniment se va face pe bază de invitații care pot fi solicitate la numărul de telefon 021 303

1515, de luni până vineri, între orele 9.00 și 14.00, sau la adresa de email: cultural@rornet.ro.

Producător: Radio România Cultural
Partener: Teatrul Odeon
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