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Mulțumiri părinților clasei, doamnei 

diriginte și familiei Ifrim! 

 



Muzică și iubire dincolo de vârstă… 

 

Celine Dion și René Angélil au avut parte de un mariaj ca-n filme, care a durat 

mai mult de două decenii. Prima lor întâlnire a avut loc pe când cântăreața avea doar 12 ani, 

atunci când managerul René (în vârstă de 38 de ani la acea vreme), a surprins-o cântând și a 

fost impresionat de vocea ei. „Am cântat în biroul lui, pe când aveam doar 12 ani, iar de-atunci 

lucrăm împreună”, a declarat artista într-un interviu acordat în anul 1995. 

Impresionat de vocea lui Céline Dion, René Angélil (care la rândul lui a fost 

cântăreț în anii '60) şi-a ipotecat casa pentru a scoate primul 

album al artistei, "La voix du bon Dieu", devenind impresarul și 

mentorul lui Céline Dion.  

Deși diferența de 26 de ani dintre ei nu a fost chiar 

pe placul familiei lui Céline Dion, aceștia s-au căsătorit in anul 

1994 si au făcut o ceremonie somptuoasă, la Basilica Notre-

Dame, în Montreal (Quebec). Céline Dion l-a numit 

întotdeauna pe René Angélil sufletul ei pereche, spunând că 

au aceleași aspirații și dorințe.  

Viața lor însă avea să fie zdruncinată de un 

diagnostic sever, în anul 1999, când René a aflat că are cancer la gât. După această veste, 

Céline Dion a făcut o pauză de doi ani și și-a dedicat tot timpul soțului ei. Un an mai târziu, 

artista a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil.  Rene-Charles  a venit pe lume iar in 

anul  2010, a avut loc un alt eveniment important din viața celor doi soți: venirea pe lume a 

celor doi gemeni, Eddy și Nelson. 

                 În 2014, artista s-a hotărât să pună muzica pe al doilea loc. A vrut să-și dedice toată 

energia soțului și copiilor ei, așa că a renunțat pentru o vreme la scenă…  

René Angélil s-a stins din viață, la vârsta de 73 de ani, la casa lui din Las Vegas, în 

ianuarie 2016,  înconjurat de familie şi în braţele femeii pe care a iubit-o mai mult decât orice 

pe lume, minunata Celine. 

 

Ilie Alexandru, clasa a V-a C  

Sursa: www.click.ro 



Cleopatra și Marc Antoniu –  

cea mai impresionantă poveste de dragoste din istorie 
 

Istoria Cleopatrei și a lui Marc Antoniu a captivat 

imaginația oamenilor de-a lungul a sute de ani. 

Povestea de dragoste dintre o regină inteligentă și 

frumoasă a Egiptului Antic și un puternic general al 

Imperiului Roman este plină de emoții intense.  

Cleopatra s-a născut în anul 69 IdC în 

Alexandria, Egipt, în familia dinastică a Ptolemeilor 

care a condus țara o perioadă lungă. Ea a a ajuns 

să conducă Egiptul și s-a aliat cu Imperiul Roman, 

devenind iubita lui Iulius Caesar cu care a avut un 

fiu.  Marc Antoniu, născut în jur de 87 IdC, era un 

general puternic în lumea politică a Imperiului 

Roman și un aliat apropiat al lui Caesar. În anul 49 

IdC, după moartea unui prieten de-al său, el se căsătoreșe cu soția acestuia, Fulvia.  

După asasinarea lui Iulius Caesar, Marc Antoniu a devenit unul dintre cei trei 

conducători ai Romei. Pentru a se asigura de loialitatea Egiptului față de Roma, el își 

trimite oamenii să o aducă pe Cleopatra pentru a discuta împreună alianța lor politică. 

Ea îl refuză de două ori, dar când, în cele din urmă acceptă să se întâlnească cu el, îl 

cucerește cu farmecul ei.  

Așa a început relația lor, iar mai târziu s-au mutat în Egipt unde s-au căsătorit.  

Prima soție a lui Antoniu, Fulvia, se răzbună organizând un atac asupra împaratului 

Octavian și pretinzând că acționează în numele lui Antoniu. Antoniu încearcă să repare 

situația, întorcându-se la prima soție, care în scurt timp moare, iar apoi, căsătorindu-

se cu sora împăratului pentru a reuni cele două familii. Cleopatra află de infidelitatea 

lui chiar inainte de a naste gemenii lui Antoniu. Totuși, ea continuă să îl sprijine pe 

Antoniu în plan politic iar acesta, începând să se îndoiască de loialitatea împăratului, își 

părăsește soția și se întoarce la Cleopatra. Furios, împăratul Octavian lansează o 

ofensivă militară iar Antoniu își declară oficial susținerea față de Cleopatra. În timp ce 

împăratul câștigă lupta, Antoniu se sinucide crezând în zvonurile cu privire la moartea 

Cleopatrei (care doar se ascunsese în monumentul său funerar). Aflând de moartea lui 

Antoniu și nedorind să devină prizoniera împăratului, Cleopatra se sinucide la rândul ei.  

Intensitatea neobișnuită a acestor evenimente a înflăcărat oamenii de-a lungul 

timpului și, nu este de mirare, că asemenea lupte puternice și schimbări de alianțe, 

atât în dragoste cât și în război, continuă să ne uimească și astăzi.  

 

Teodor Chiriac, cls. a V- a C 

Sursa: ttps://ro.wikipedia.org/wiki/ 



Un cuplu regal - Lady Diana și Printul Charles    

 

Prințul  Charles o cunoștea pe 

Diana de câțiva ani, dar s-a interesat 

în mod serios de ea ca posibilă mireasă 

în vara anului 1980, când au fost 

invitați amândoi într-un sfârșit de 

săptămână la țară.  

Relația lor a început să se 

dezvolte atunci când el a invitat-o să 

navigheze pe iahtul Britannia. Dupa 

aceea a invitat-o la Castelul Balmoral, reședința scoțiana a 

familiei Windsor, pentru a-I cunoaște familia. Diana a fost 

primita bine la Balmoral de Regina Elisabeta a II-a, de Filip 

Duce de Edinburgh și de Regina Mama. Apoi cuplul a ieșit de mai 

multe ori în Londra. Prințul a cerut-o în casatorie în 6 

februarie 1981 iar Diana a acceptat, însă logodna lor a fost 

ținută secret și a devenit oficială peste câteva săptămâni, când 

moștenitorul tronului i-a dat viitoarei prințese un inel în 

valoare de 30.000 de lire, constituit din 14 diamante 

înconjurând un safir. Diana a acceptat cererea imediat.  

 Astfel, tânăra de 20 de ani a devenit Prințesă de Wales 

când s-a căsătorit cu Prințul Charles în Catedrala St. Paul, pe 

29 iulie, într-o așa-numită ‘nunta de basm’, urmărită la 

televizor de 750 de milioane de oameni. Diana a purtat o rochie 

în valoare de 9.000 de lire, cu o trenă lungă de 8 metri, cusută 

cu cele mai frumoase broderii.     

Nunta Prințesei Diana cu Prințul Charles va rămâne în 

istorie drept una dintre cele mai fastuoase văzute vreodată. 

 

Popescu Adriana, clasa a V-a C  

SURSA: http://ro.wikipedia.org                                                                                              



Povestea împărătesei Sissy şi a împăratului Franz Joseph 
 
 

Geneva. Printre barăci de circ, tonete de vată de zahăr şi îngheţată, o statuie 

răspândeşte parfum din trecut... O reprezintă pe Elisabeta, împărăteasa Austro -

Ungariei, asasinată acolo. Era în 1898, 10 septembrie. Episodul 

a avut un uriaş răsunet. Împărăteasa, numită de toată lumea cu 

tandreţe Sissy, era ultima persoană care ar fi putut stârni în 

cineva dorinţa de a o ucide.  

Era blândă, nu era implicată în politică, se ţinea departe de 

Curtea de la Viena. Era una din marile frumuseţi ale Europei. 

Părul ei bogat, ochii, talia, ţinuta, eleganţa mişcărilor 

impresionau pe oricine o întâlnea. Ducea  o viaţă discretă, departe 

de tumultul capitalelor europene. Călătorea, adesea incognito (ca şi 

la Geneva), voiajele fiind marea ei plăcere. Părea că se ascunde de 

lume. Era o persoană singuratică, o cititoare împătimită. Era însă... împărăteasă, soţia lui 

Franz Joseph al Austriei! 

Împărat al Austriei, rege al Ungariei, Boemiei şi Croaţiei, Franz a fost crescut de către 

mama sa într-un spirit competitiv cu accent pe devotament, responsabilitate şi sârguinţă .  

Devenise un adult rigid, educat să conducă, necomunicativ şi arogant. Nu era 

niciodată îmbrăcat civil. Pe viitoarea sa soţie, pe atunci micuţa 

Elisabeta a întâlnit-o pe când aceasta  avea  doar 10 ani şi a fost 

cucerit de nonconformismul ei adolescentin. Avea să devină 

împărateasă peste 6 ani, însă delicata Sissy şi prea obtuzul Franz 

nu aveau sa fie fericiţi. Ea... diafană, prietenoasă dar selectivă şi  

discretă cu anturajul, el educat să stăpânească, protocolar, rece şi 

distant. Sissy s-a simţit mereu sufocată de rigurozitatea imperială 

şi a început să se refugieze în călătorii, restricţiile curţii au făcut ca 

încet încet să se îndepărteze de soţul său. 

Mariajul lor a fost un eşec în ciuda celor 4 copii pe care 

cuplul i-a avut şi în ciuda profundei iubiri pe care împăratul a simţit-o la începutul căsniciei. 

Povestea lor de dragoste este în esenţa una tristă, punctualitatea, meticulozitatea  lui 

Franz sufocând originalitea şi excentrităţile tinerei împărătese. 

 

Dicu Mara, clasa V-a C 

Sursa: www.stelian-tanase.ro; Wikipedia; Historia. ro  

 

http://www.stelian-tanase.ro/
http://www.stelian-tanase.ro/imparateasa-sissy-si-imparatul-franz-josef/sissy-4/
http://www.stelian-tanase.ro/imparateasa-sissy-si-imparatul-franz-josef/sissy-2/


Povestea de dragoste pe aripi de vânt 

 
 

 Una dintre cele mai tumultoase povești de dragoste de la Hollywood a fost între Vivien Leigh și 

Laurence Olivier. Ea, cunoscută pentru rolul Scarlett O’Hara din “Pe aripile vântului”, el – pentru 

Hamlet.  

Vivien Leigh (pe numele ei real Vivien Mary Hartley) s-a născut în 5 noiembrie 1913, la 

Darjeeling, în India, dintr-un tată englez şi mamă irlandeză. Cu un 

ten ca al magnoliei roz, doi ochi verzi mari, un surâs ce-i ridica 

uşor colţurile buzelor și un nas uşor impertinent, actriţa era 

comparată cu o pisică siameză. 

Într-o zi merge la teatru cu o prietenă, îl vede pe Laurence 

Olivier jucând în spectacolul cu piesa „Romeo şi Julieta” şi-l 

declară “omul vieţii sale”. Şi se pare că aşa a fost.  

Laurence Olivier s-a născut în 22 mai 1907 într-o familie de 

preoţi.A jucat teatru încă din copilărie, în special roluri din piesele 

scrise de W. Shakespeare. În timp, devine unul dintre cei mai mari 

interpreţi shakespearieni din lume. Devine cunoscut, în 1937 când 

este distribuit în „Flăcări deasupra Angliei”, film în care joacă și Vivien Leigh, cea care timp de două 

decenii, îi va deveni parteneră în viaţă şi film. 

 Vivien l-a cucerit pe Laurence cu ochii ei mari si sprâncenele frumos arcuite, cu zâmbetul ei de 

pisică si cu gropiţele din obraji. Şi-au ascuns iubirea dar şi-au scris mult despre pasiunea mistuitoare: 

300 dintre aceste scrisori de dragoste sunt expuse acum la Victoria and Albert Museum din Londra. 

"Eşti în mod constant in gândurile mele. Nu am trăit până când nu te-am cunoscut pe tine", îi marturisea 

Laurence Olivier intr-una din scrisorile sale iar Vivien îi răspundea pe măsură: "Dragul meu, iubirea 

mea te însoţeşte in fiecare clipă şi ştiu ca seara aceasta va fi triumfătoare pentru tine. Adorata ta, 

Vivien". 

 În 1940, Vivien Leigh şi Laurence Olivier s-au căsătorit oficial la Santa Barbara, lângă 

Hollywood. 

 
 

Cristea Bianca Elena, clasa a V-a C    
 

 Sursa: http://familie-relatii.acasa.ro, ziarulmetropolis.ro  

http://familie-relatii.acasa.ro/

