Serata Interbelica cu Silviu Biris
Locul desfasurarii: Restaurant Elisabeta
Organizator: Restaurant Elisabeta

Vineri, 20 Noiembrie de la ora 20:30, va invitam
la o calatorie in timp in perioada interbelica pe
acordurile celebrelor melodii : Zaraza, Cel mai
frumos tango din lume, Co?arul, Fetite dulci
ca-n Bucuresti. Pe parcursul calatoriei, muzica
si voia buna vor fi asezonate cu preparate
culinare de epoca gandite special pentru acest
eveniment de Chef-ul Restaurantului Elisabeta.
Silviu Biris este un artist multivalent care va va
delecta cu un spectacol interactiv in care
foloseste un arsenal variat de mijloace artistice:
voce, actorie, step si dans. Pe parcursul
programului artistic, artistul va canta atat pe
scena, cat si din mijlocul celor prezenti,
invitandu-i permanent la dans. Repertoriul lui
Silviu Biris cuprinde melodii celebre (asa-zisele
ever-green-uri romanesti) reorchestrate si
adaptate unui stil "miscat" de dans, in ritmuri de
swing, samba sau cha-cha, dar si un colaj de
tango-uri.
Pe langa celebrele melodii "Zaraza", "Uite-asa as vrea sa mor", "Casuta noastra" sau
"Cel mai frumos tango din lume", spectatorii pot auzi si ritmurile unor melodii indragite cum
ar fi "Cosarul" sau "Fetite dulci ca-n Bucuresti". Rez&Info: 0727.703.703 Couvert: 35 lei
www.RestaurantElisabeta.ro

Despre ASOCIATIA CULTURALA TEATRUL INDEPENDENT ELISABETA
Teatrul Elisabeta este un loc special în care se îmbin? actul artistic, cu divertismentul ?i
socializarea. Este un loc în care arta nu este o experie?? pasiv?, în care spectatorul este
participant, vrea s? se implice ?i s? împ?rt??easc? cu cei din jur ceea ce tr?ie?te ?i simte.
Este un loc în care se formeaza ?i se consolideaz? o comunitate – comunitatea celor care
vor s? experimenteze arta ?i divertismentul de calitate.
Confirmare pana la data: 11 noiembrie 2015
Participare: Taxa de participare

Otilia Fotache - PR Manager
otilia.fotache@teatrul-elisabeta.ro
0733104178
ASOCIATIA CULTURALA TEATRUL INDEPENDENT ELISABETA

Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Restaurant Elisabeta Bulevard Regina Elisabeta 45

