
\&quot;Raluca si Razvan\&quot; - din 6 februarie in fiecare seara la Eveniment Tv
Emisiunea "Raluca si Razvan" revine pe micile ecrane pe 6 februarie la ora 21.30, la Eveniment Tv.
Plecarea lui lui Razvan Marcu de la Antena 1 Sibiu s-a intamplat acum doua luni, iar dupa cateva
saptamani cei de la Eveniment Tv au anuntat ca acesta va lucra pentru ei si ca va face, de fapt, cam
acelasi lucru ca si la cealalta televiziune.
  
  - S-a comentat mult despartirea ta de Antena 1 Sibiu. E ceva de adaugat la anuntul de atunci al plecarii
tale?
  
  - Nu, nu este nimic de adaugat. Am citit si eu cum surse "bine informate" si, evident, anonime, sustin ca
am fost dat afara, ca m-am certat cu patronul francizei si altele asemenea. A fost exact cum am spus
atunci: am cazut de acord sa ne despartim.
  
  - Motivul?
  
  - Propunerea Antenei 1 Sibiu nu mi-a convenit. Ne-am strans mainile si ne vedem fiecare de drum.
Antena 1 Sibiu nu sta in Razvan Marcu si nici invers.
  
  - Te-au deranjat speculatiile?
  
  - Nu ma mai afecteaza demult! Nu o sa vedeti papagal vorbitor care sa isi tina gura, iar daca are si acces
la net comentariile sunt inevitabile.
  
  - Cati ani au fost?
  
  - Multi... din 2004. Multi si frumosi!
  
  - Grei?
  
  - Uneori a fost greu, insa nu am fost singur nici atunci, cum nu sunt nici acum. Am avut si am cu cine sa
impart greutatile. O emisiune zilnica pe un canal local de televiziune nu este un lucru simplu.
  
  - Erai in emisie de luni pana vineri si duminica. De acum inainte cum o sa fie?
  
  - De acum inainte, de fapt din 6 februarie inainte, o sa fie la fel: de luni pana vineri si duminica. Difera
orele de difuzare. De luni pana vineri la 21.30, iar duminica de la 11.30.
  
  - Cati dusmani ti-ai facut? 
  
  - Cred ca mi-am facut prieteni multi si am avut confirmarea prieteniilor adevarate in aceste doua luni in
care nu am aparut la televizor. 
  
  - Ma gandeam la celebrul pamflet...
  
  - Pamfletul a creat suparari si apoi impacari...
  
  - intotdeauna si impacari?
  
  - Nu. Dar nici chiar dusmani nu cred ca mi-a creat. Poate de acum incolo...
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  - Ce inseamna "productie independenta"?
  
  - inseamna ca totul se realizeaza independent de televiziunea la care se difuzeaza. in cazul acesta in
studioul unei firme de productie, cu echipamentele si oamenii sai. Se cuvine, insa, sa spun ca aportul
celor de la Eveniment Tv este considerabil. Şi-au aratat disponibilitatea completa pentru ca aceasta
emisiune sa fie una de calitate si le multumesc pentru asta.
  
  - Ce vom vedea din 6 februarie?
  
  - Emisiunea va contine aproximativ tot ceea ce continea in trecut. Va avea public in studio, un band, va
avea momente comice si, desigur, invitatii pe care ii vor cere telespectatorii. Au sa fie, de asemenea,
premii atat pentru cei care ne urmaresc pe tv sau pe www.ralucasirazvan.tv cat si pentru cei care
comunica prin facebook cu noi (facebook/ralucasirazvan).
  
  - Ceva despre prima editie?
  
  - Peste cateva zile, promit! Cu poze!

Cuvinte cheie: poze  antena 1  antena 1 sibiu  televiziune  raluca si razvan  razvan marcu  eveniment tv
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/poze
https://www.sibiul.ro/cauta/1/antena+1
https://www.sibiul.ro/cauta/1/antena+1+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/televiziune
https://www.sibiul.ro/cauta/1/raluca+si+razvan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/razvan+marcu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/eveniment+tv

