Expozitia de fotografie "Himalaya - oameni si munti" la Iasi
Locul desfasurarii: Centrul Cultural Francez
Organizator: Centrul Cultural Francez din Iasi si fotograful brasovean Mihai Moiceanu

Vineri, 16 ianuarie 2009, fotograful Mihai Moiceanu va invita sa luati parte la cea
de-a sasea vernisare a expozitiei de fotografie "Himalaya - oameni si munti",
care va avea loc la Iasi. La invitatia Centrului Cultural Francez, in perioada
16-31 ianuarie 2009, expozitia se va afla la Iasi, oferind celor interesati
posibilitatea de a admira frumusetea "acoperisului lumii". Vernisajul va avea loc
vineri, 16 ianuarie 2009, incepand cu orele 18.00 in incinta Centrului Cultural
Francez. Autorul va fi acolo si va vorbi despre expozitie dar si despre cele mai
noi proiecte ale sale. Compusa din 50 de imagini atent selectionate, expozitia
prezinta decorul si oamenii Nepalului si isi propune sa poarte vizitatorii intr-o
calatorie subiectiva in cei mai inalti munti ai lumii.
Cei prezenti la Centrul Cultural Francez in seara vernisajului, vor descoperi o lume
exotica, complet diferita de cea occidentala, vizionand proiectia "Himalaya in sase feluri",
care contine 380 de imagini insotite de muzica si comentarii. Vernisajul va fi urmat, in data
de 17 ianuarie 2009, de un atelier de fotografie condus de fotograful Mihai Moiceanu.
Expozitia va ramane deschisa publicului pana la 31 ianuarie 2009, cu program de vizitare
9h-21h de luni pina vineri si simbata 9h-14h. Maria Bularca responsabil PR Camera mm publicitate si creatie publicitara

Despre S.C. Camera MM S.R.L.
PhotoTOUR este singura agentie de turism din Romania dedicata fotografilor. Suntem o
agentie touroperatoare ce dezvolta programe proprii adresate iubitorilor de fotografie:
workshopuri, phototour-uri cu destinatii in tara si in lume, incepand cu anul 2005. Agentia
Phototour este membra a Asociatiei de Ecoturism din Romania, a Societatii Internationale
de Ecoturism, avand programe certificate ECO-Romania. detalii despre activitatea agentiei
PhotoTOUR gasiti pe site-ul http://phototour.ro/.
Participare: Intrare libera
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