Râdeți și cântați cu noi - Spectacol extraordinar pentru românii din Washington, DC
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Românii din zona capitalei americane, Washington, DC sunt invitați duminică, 20 octombrie
începând cu ora 17 la spectacolul extraordinar Râdeți și cântați cu noi care îi va aduce
publicului pe cunoscuții interpreți Romică Țociu și Cornel Palade, Angela Rusu și Ionuț
Dulgeriu, transmite Bogdan banu pentru Romanian Global News.

Aceștia vor delecta publicul din zonă cu un spectacol românesc de zile mari. Evenimentul va
avea loc la Restaurantul Mari Vanna din Washington, DC care se află la 1141 Connecticut Ave,
NW.

Romică Țociu și Cornel Palade formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri de comedie din
România. Ei s-au remarcat în cei peste 25 de ani de activitate atât la TV cât și pe cele mai
faimoase scene din țară și din străinătate. Angela Rusu este o îndrăgită interpretă de muzică
populară cunoscută prin repertoriul ei de melodii populare autentice, mai ales din Ardeal.
Spectacolul îl include și pe Ionuț Dulgheriu, un talentat cântăreț de muzică ușoară,
bine-cunoscut publicului din zona Washington, DC.

Biletele costă $40 și $45 la intrare și în ziua evenimentului. Biletele pentru copii sub 12 ani
costă $20. Locuri limitate! Biletele pot fi procurate on line la https://radeticantati.eventbrite.com
. Restaurantul va servi un meniu românesc. Informații suplimentare la 540.429.5786 sau
202.531.8776.

Evenimentul din Washington, DC, organizat de către Romanians of DC, o organizație
non-guvernamentală care lucrează pentru a reuni românii și moldovenii care locuiesc în zona
Washingtonului, DC și pentru a promova cultura și tradițiile românești pentru un public american
cât mai larg, face parte dintr-un turneu mai amplu al artiștilor coordonat de impresarul Bebe
Mihu și care mai include spectacole în New York, San Francisco, Sacramento, Atlanta, Miami și
Phoenix. Turnel marchiază prezența pentru prima data în SUA a binecunoscutului cuplu
umoristic Romică Țociu și Cornel Palade.
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