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Anul 2018 marchează Centenarul Marii Uniri și a fost declarat oficial de către Guvernul
României ca fiind „An Centenar Aniversar”. Este un an-sărbătoare al tuturor românilor de pe
mapamond. De fapt Centenarul a început chiar de pe data pe 1 Decembrie 2017 (Ziua
Națională a României) și se va incheia la 1 Decembrie 2018. La această înițiativă s-au asociat
câteva instituții majore precum Televiziunea Română (TVR), Teatrul Național București,
Patriarhia Ortodoxă Română, Institutul Cultural Român, Primăriile de județ precum și unele
organizații non-guvernamentale și asociații românești din străinătate....

Festivitățile au fost pornite pe data de 26 noiembrie 2017, cu câteva zile înainte de Ziua
Națională a României, de către Teatrul Național din București care a prezentat un spectacol
extraodinar în cinstea centenarului, sub regia lui Ion Caramitru.

Pe aceeași temă se înscrie și spectacolul de muzică și poezie de la Sydney, spectacol patriotic
bilingv (în limba română și engleză) intitulat „România 100!”, care va avea loc duminică 11
martie a.c. începând cu orele 15:00 în sala de spectacole a Bibliotecii de Stat din Sydney,
Australia, fiind organizat de către Academia Româno-Australiană pentru Cultură, cu susținerea
Ambasadei României la Canberra și a Consulatului General al României de la Sydney.

Evenimentul va deschide o fereastră către sufletul românilor de la Antipozi prin prezentarea
unora din cele mai frumoase piese patriotice (clasice, folk, populare) din muzica românească,
alăturate celor mai reprezentative poeme, rezonante cu Marea Unire, dragostea de țară și neam
românesc.

Printe protagoniști se numără soprana Adriana Paul, cantautorul Daniel Reynaud, actorii Tug
Dubmly și Cătălin Anastase, violonista Aliona Cigulea și fiica acesteia, Maria Cigulea, scriitorii
George Roca și Daniel Ioniță, precum și coregrafa Cristina Iordache și ansamblul „Sydney
Dance Rhythms” - care vor prezenta dansuri românești.
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Excelența Sa, Ambasadoarea României în Australia și Noua Zeelandă, doamna Nineta
Bărbulescu va rosti o prelegere despre semnificația anului 1918 pentru Romania cât și despre
împlinirea a 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Australia.
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