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Eveniment: Festivalul este o manifestare culturală, artistică şi religioasă a comunităţii ortodoxe franco-române 

din Paris şi Franţa ce prezintă opere artistice impregnate de o căutare asiduă a divinului, revelând în 

frumusețea lor un ecou al Frumuseții divine. 

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale este o entitate ecleziastică dinamică din 

punct de vedere religios, social şi cultural, prezidată de Înaltpreasfinţitul Iosif. 

Biserica ortodoxă, aflată în slujba a tot ce este frumos şi bun în societate, susține toate formele de expresie 

artistică ale căror ecouri metafizice sunt apte a înălța spiritul spre o realitate mai globală decât cea vizibilă, mai 

ales grație frumuseții exprimate prin sunetele, imaginile și cuvintele lor. 

Relaţiile dintre biserica românească - reprezentată de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi 

Meridionale – şi societatea occidentală sunt importante. Cetăţeni activi, membrii săi doresc să aducă, prin 

valorile ortodoxiei, o abordare creatoare a provocărilor contemporane. Cultivând arta și frumosul, aceasta 

propune un efort de ascuțire a sensibilității până la a deveni organ de cunoaștere, facilitându-ne apropierea de 

Dumnezeu, Creatorul şi Izvorul frumuseţii. 

Din program (traducere simultană în franceză asigurată de organizatori): 

Joi 16 mai – Ambasada României din Paris (Hôtel de Béhague, 123, rue Saint-Dominique, 75007 Paris) 19.00 – 

          împlinire. One Man Show cu Muzici străvechi - Grigore Leşe 

Vineri 17 mai – Ambasada României din Paris: 19.00 Deschiderea Serii de gală - Î.P.S. Iosif;  19.15 Recital 

muzică clasică  - Jean-Claude Pennetier (pian) și Ami Flammer (vioară). 

Sâmbătă 18 mai – Parohia Sf. Parascheva şi Sf. Genoveva (biserica Saint-Sulpice, 33-35, rue Saint-Sulpice, 

75006 Paris) : 9.00-16:00 conferinţe şi expoziţii antropologice; Invitați Sanda Golopentia, Costion Nicolescu; 

expoziția "Puterea Crucii" - In memoriam Horia Bernea. 

Duminică 19 mai – Reședința mitropolitană din Limours (1, bd. du G-ral Leclerc, 91470 Limours) : 9.30 : 

Dumnezeiasca Liturghie Arhierească ; 11.30 : Concert Grigore Leșe și grup Bixad, cântări religioase şi 

tradiţionale ; serbare câmpenească cu bucătărie românească. 

Luni 20 mai – Parohia Sf. Parascheva şi Sf. Genoveva : 11:00 "Despre martiri" - conferință Dan Puric; 14:00 

Concert de muzică sacră, Claude Delangle (saxofon) și invitații săi; Ambasada României din Paris: 19:00 

Conferințe P.S. Marc și Acad. Răzvan Theodorescu 

Marți 21 mai – Biserica Saint Leu și Saint Gilles (92 rue Saint Denis, 75001 Paris): 14:30 Conferință P.S. Ignatie. 

 

Contact Presă : Emilian Marinescu – consilier cultural 

Informații și rezervări : Telefon: +33 (0)6 49 24 02 86 

E-mail : festival@mitropolia.eu  /  www.mitropolia.eu 

(Program, Afiș, Dosar de presă festival)  
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