
<b>"Noapte de iarn� cu Tudor Gheorghe</b>
<i>In aceasta seara, pe scena Salii Thalia, Tudor Gheorghe va sustine concertul  "Noapte de iarna" ,
alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii de Stat Sibiu si de Corul Facultatii de Teologie  "Andrei
saguna"  . Costul unei invitatii este de 500.000 de lei</i><br />  <br />  In aceasta seara, la Sala Thalia,
incepand cu ora 19, Tudor Gheorghe intra in dialog muzical cu anotimpul iernii, alaturi de orchestra
Filarmonicii sibiene si de Corul Facultatii de Teologie  "Andrei saguna" .<br />  Tudor Gheorghe are
multi fani la Sibiu, judecand dupa publicul numeros care a cautat cu disperare bilete la Agentia Teatrala,
asa cum era indicat pe afis, sau la Sala Thalia. Cei mai norocosi au aflat un raspuns la nr. 0742/258.345,
trecut tot pe afis, dar la care de cele mai multe ori intra robotul. Invitatiile inca se mai pot procura de la
reprezentantii firmelor si societatilor mentionate pe afis, contra sumei de o jumatate de milion de lei
pentru o persoana.<br />  <br />  <b>Olteanul poeziei si cantecului romanesc</b><br />  Tudor 
Gheorghe s-a nascut la 1 august 1945, in comuna Podari, judetul Dolj.<br />  A urmat Institutul de Teatru
din Bucuresti, iar din 1966 s-a angajat la Teatrul National Craiova, devenind la 21 de ani, unul dintre cei
mai tineri actori din tara. <br />  In 1969, dupa trei ani de studiu asiduu, iese la rampa cu primul sau
recital –  "Menestrel la curtile dorului" . Succesul a fost nemasurat, pentru prima data in Romania un om,
o chitara, farmecul si poezia tintuind in sala sute de spectatori, pentru un timp record: peste doua ore fara
pauza.<br />  Dupa alti doi ani de studii aprofundate, facute la Institul de Folclor din Bucuresti, urmeaza
al doilea recital:  "sapte balade" .<br />  Din 1969, anul primului recital si pana in 1996, Tudor Gheorghe
a realizat nu mai putin de 22 de spectacole-recital de muzica si poezie.<br />  Incepand cu 1996 a lansat
un adevarat program cultural, intitulat   "Tudore, deschide poarta!" , care contine sapte noi recitaluri.
Primul dintre acestea,  "Reintoarcerea" , a fost inregistrat in vederea realizarii primului CD Tudor
Gheorghe, aparut la 1 iunie 1999.<br />  Succesul, cariera si evolutia lui Tudor Gheorghe pot parea 
"venite de la sine" , dar, in spatele uriasului succes se gasesc ani de munca inversunata, de studiu intens si
de multe oprelisti si nevoi. Avand nenumarate probleme, adevarate ciocniri, cu organele de represiune din
perioada comunista, lui Tudor Gheorghe i s-a interzis aparitia in public pentru aproape zece ani, pana la
Revolutia din ’89. I-au fost cenzurate, totodata, spectacolele, represiunea culminand in anul 1979, cand
spectacolul  "Pe-un franc, poet"  pe versuri de I. L. Caragiale a fost oprit imediat dupa premiera. <br /> 
Astazi, Tudor Gheorghe sustine in continuare recitaluri in tara si strainatate si interpreteaza roluri dintre
cele mai diverse pe scena Nationalului craiovean.<br />  <br />  Ioana C��IN�
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