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Doliu la Muzeul Județean! A murit omul
care a realizat mare parte din arhiva
foto a instutuției
Cristi Gorgan, omul de al cărui nume se leagă o bună
parte din arhiva foto a Muzeului Județean și
rezultatele remarcabile din domeniul cercetării arheologice, a decedat,
aseară. Vestea tristă a fost aunțată… [citeste mai departe]
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ﬁ noul director
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ULTIMA ORĂ! A murit Părintele
Protosinghel Cleopa Nechita, Starețul
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1/6

26/01/2021

Proiectul Artisti Romani in prim-plan dechide editia a patra a Bienalei Art Encounters/FOTO

Stiri
-59%

-55%

Stiri-70%
Locale

Revista Presei

Fundația
Encounters din
Info Utile Art Contact
Timișoara va lansa cea de-a
patra
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ediție

a

Bienalei

Encounters

prin

proiectului

”Artiști

Art

intermediul
romani

in

prim-plan”. Acesta se va desfașura in perioada
25-30 ianuarie, online pe Facebook și pe
website-ul Art Encounters. Publicul ii va putea

Descoperă Ofertele!
eMAG®

cunoaște pe curatorii acestei ediții, Mihnea
Mircan și Kasia Redzisz, dar și pe ... The post
Proiectul Artiști Romani in prim-plan dechide

ediția a patra a Bienalei Art Encounters/FOTO appeared ﬁrst on deBanat.ro - spune realitatea! .
Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro
Covid 19 status live

Bebe oficial

Corona plus

Stiri pe aceeasi tema
Ce varianta a gasit Moșiu pentru liderul USR Timiș ca sa se inchida negocierile cu
PNL
acum o luna - Intr-o postare de astazi pe pagina sa de Facebook, consilierul municipal Simion Moșiu de la PNL
se intreaba retoric daca se apropie ,,pacea de la Timișoara”. Liberalul atrage atenția ca dupa trei luni de la
alegerile locale nu a fost terminata negocierea posturilor intre PNL și USR PLUS. „Cu toate astea,…

Un deputat PNL are Covid-19. In ultimele zile a fost prezent mai mereu in sediul
central al partidului, din Aleea Modrogan
acum 2 luni - „Dragi prieteni, am fost conﬁrmat + cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Ultimele saptamani au fost
mai intense din prisma activitații mele parlamentare și politice (emisiuni TV, intalniri). Deși am incercat sa respect
cu sﬁnțenie regulile de protecție, din pacate, virusul nu iarta. In urma expunerii din…

Dominic Fritz anunta victoria USR PLUS in Timis si Timisoara
https://www.ziarelive.ro/stiri/proiectul-artisti-romani-in-prim-plan-dechide-editia-a-patra-a-bienalei-art-encountersfoto.html
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Tânăr rănit grav,
după ce a fost
proiectat în afara
mașinii cu care
intrase în copacii
...

Crimă teribilă în
Gorj. Femeie,
găsită moartă întro baltă de sânge
alături de soț. Cine
este criminalul

Grav accident pe
Calea Unirii din
Suceava. Un
pieton a fost rănit
iar șoferul a făcut
stop cardiorespirator
A murit Bebe
Brumaru, fost
oﬁțer de poliție și
unul dintre cei mai
cunoscuți oameni
de fotbal din Alba

VIDEO | Trei morți
la Iași, în mașina
condusă de o
șoferiță de 18 ani
care n-a acordat
prioritate unui…

Autobuzele unice în România unde
blatiştii şi hoţii sunt depistaţi imediat
FOTO VIDEO
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acum 2 luni - Primarul Dominic Fritz a anuntat, printr-un
Stiri
Stiri Locale
Revista Presei
„live” pe pagina sa de Facebook ca USR PLUS a
castigat alegerile nu doar in Timisoara, ci si la nivelul
judetului Timis. Fritz ii inivita pe liberali sa inchida
negocierile demarate cu mai mult timp in urma pentru
formarea unor majoritati administrative in…
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1 Decembrie, la Timișoara, cu muzica de
fanfara și fara parada militara
acum 2 luni - Anul acesta, din cauza pandemiei de
Covid-19, la Timișoara, la manifestarile de Ziua
Nationala a Romaniei, a fost doar un scurt moment al
muzicii de fanfara, iar deﬁlarea a lipsit. Au fost depuse
coroane de ﬂori la Monumentul Ostașului Necunoscut
din Parcul Central. Nu sunt programate concerte și…

Rapid va veni la Timișoara fara
antrenorul principal. Motivul este lesne de ințeles in aceste vremuri
acum 2 luni - Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucuresti, Mihai Iosif, a fost testat pozitiv la COVID-19, luni, a
anuntat clubul de liga secunda pe pagina sa de Facebook. ”Din pacate, Mihai Iosif, antrenorul nostru, a fost
depistat pozitiv cu COVID-19, dupa ce s-a testat in aceasta dimineata. Mita a prezentat aseara…

Universitatea de Vest Timișoara este a patra din Romania, in Metarankingul
universitar 2020
acum 2 luni - Universitatea de Vest din Timișoara iși menține poziția in Metaranking-ul Universitar ediția 2020,
reușind sa se claseze pe poziția a patra la nivel național, cu un punctaj de 12 puncte, obținut in urma procesului
de evaluare (cu 2 puncte suplimentare comparativ cu ediția 2019). Metaranking-ul Universitar…

Anunțul lui Dominic Fritz: Probabil de luni Timișoara intra in carantina. Se
pregatește o testare masiva in oraș

Cauta

Horoscop 24
ianuarie 2021.
Zodia care, în
sfârșit, obține
ceea ce și-a dorit

I-a furat maşina şi
şi-a uitat portofelul
în autoturism

Procurorii DIICOT
Braşov fac
percheziţii la
presupuşi
traﬁcanţi de
droguri

Părinții unor elevi
de la Colegiul
Vianu au dat în
judecată liceul
pentru nereguli la
școala online

O ambulanţă
trimisă la un
accident grav,
implicată şi ea întrun eveniment
VIDEO

Accident rutier mortal la Dâmbovița: un
autocamion și trei autovehicule
implicate în coliziune
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5 Straturi, o valvă, un ltru
cu carbon activat si
rămâneți ferit de
pericolele din aer!

VIDEO | Doi tineri
fură de la locul
unui accident
telefonul victimei,
în Teleorman. Doi
frați și iubitele…

AirShield
acum 3 luni - La scurt timp de la anunțul noilor masuri decise de Comitetul pentru Situații de Urgența la nivel
național, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost live pe Facebook și a anunțat o serie de masuri pe care
municipalitatea orașului le pregatește, in perspectiva carantinarii orașului. Fan declarat al…

Ediția a XV-a a Festivalului Internațional de Muzica de Camera SoNoRo incepe
sambata, online
acum 3 luni - Ediția a XV-a a Festivalului Internațional de Muzica de Camera SoNoRo incepe sambata, cu mai
multe concerte transmise live din salile de concerte din Brașov, Bușteni, Sibiu și București. Publicul va putea
accesa in timp real, online și in mod gratuit, prima parte a Festivalului „Pasarea Maiastra”,…
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Îmi place

50 K de persoane
apreciază asta. Înscrie-te

Adaugă un comentariu...
CĂUTĂRI SPONSORIZATE

Covid 19 status live
Coronavirus virginia

Pluginul de comentarii Facebook
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Vremea
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Curs Valutar

Prognoza meteo pentru azi 26 ianuarie 2021

Bucuresti

0°C | 4°C

Iasi

-1°C | 5°C

Cursul valutar din 26 ianuarie 2021

Detalii castiguri la 6/49 din 24.01.2021

CAT.

Cluj-Napoca

-2°C | 4°C

Timisoara

-4°C | 4°C

Constanta

0°C | 11°C

I (6/6)
II
(5/6)
III

Brasov

-3°C | 1°C

(4/6)

Baia Mare

-4°C | 3°C

IV
(3/6)

alte orase..

Horoscop Zilnic

Numar

Valoare

castiguri

castig

REPORT

Report

419.586,00 6.727.300,08

33

4.238,24

-

1.027

136,18

-

13.926

30,00

-

Fond total de castiguri: 7.424.804,08
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