
Concert electro la Castelul Peleș
Oxia invitat al Cercle

Oxia DJ set inedit luni, 22 aprilie, ora 19.00                                                                                 
la Castelul Peleș, din Sinaia, România

Un concert organizat și transmis în direct de Cercle                                                                  
în cadrul Sezonului România – Franța 2019, în parteneriat cu festivalul UNTOLD

Cercle, canal media ce produce și transmite în direct concerte de 
muzică electronică din locuri de prestigiu

COMMUNIQUE DE PRESSEMUSIQUE / PATRIMOINE
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Cercle este un canal media cultural, dedicat promovării artiștilor și locurilor de prestigiu, ce
are ca obiectiv crearea unei experiențe sonore și vizuale de excepție, dar și sensibilizarea
publicului în ceea ce privește patrimoniul, arta și cultura franceză. O dată la două
săptămâni, într-o zi de luni, timp de o oră, un loc surpriză găzduiește un artist celebru.
Concertul este urmat de un interviu live pe Facebook. Cercle a organizat deja astfel de
evenimente în numeroase locuri surprinzătoare din jurul lumii Château de Fontainebleau,
în mijlocul Pacificului, în Tahiti, la Teatrul Antic d’Orange sau în turnul Eiffel.

lnk.to/cercle/

CONTACT PRESSE : POL SOUCHIER . 06 14 95 34 56 . POL@CERCLEMUSIC.COM

OXIA este unul dintre cei mai respectați DJ și producători
francezi, cu o carieră de peste 20 de ani și turnee pe toate
continentele. Cu o listă impresionantă de remix-uri ale unor
label-uri celebre (8bit, Hot Creations, Saved, Knee Deep in
Sound...), el conduce în același timp propriul label,
Diversions Music și a colaborat cu artiști de renume precum
Agoria sau Miss Kittin.

În 2017, a sărbătorit 10 ani de la apariția celebrului
„Domino”, unul dintre titlurile cele mai cunoscute ale scenei
tehno, ocazie cu care piesa a fost pentru prima dată
remixată, de către Agoria.

Artistul va fi filmat în timpul transmisiunii, din toate
unghiurile, de mai multe camere, iar materialul
video. Programul va fi transmis în direct, grație unei
conexiuni Orange, pe pagina de Facebook Cercle.
Transmisiunea va fi urmată de un interviu cu artistul,
căruia internauții îi vor putea transmite întrebări.

Oxia, producător al unora dintre cele mai cunoscute titluri ale scenei tehno

Manifestare organizată în cadrul Sezonului România – Franța 2019

facebook.com/OXIA.official/

saisonfranceroumanie.com/

Concertul, organizat la inițiativa Institutului Cultural
Român, va avea loc la Castelul Peleș, din Sinaia,
unde un artist francez va fi invitatul de onoare. Fostă
reședință de vară a regilor României, Castelul a fost
construit din dorința regelui Carol I al României, între
anii 1873 – 1883.
Stilul arhitectural particular, asemănător castelelor
din Germania, aparține epocii neo-renascentiste,
ușor de recunoscut prin numeroasele turnuri ascuțite
și fațade îmbrăcate în lemn sculptat și fresce
delicate.
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Sezonul România-Franța 2019 este organizat și implementat de către următoarele instituții:
Din partea României: Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului,
Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Turismului,
Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Educației, Ministerul Economiei, Ambasada
României în Franța și Institutul Cultural Român.
Comisar general : Andrei Țărnea

Din partea Franței: Institutul Francez cu sprijinul Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe,
Ministerului Culturii, Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Educației Naționale,
Ministerului pentru Învățământ Superior, Cercetare și Inovare, Ministerului Tranziției
Ecologice și Solidarității, Ministerului Sportului, al Ambasadei Franței în România, al rețelei
filialelor Institutului Francez din România și al Alianțelor franceze.
Comisar general : Jean-Jacques Garnier

Festivalul UNTOLD

UNTOLD este o experiență intensă și magică, ce are loc în fiecare an în România, în inima
orașului Cluj-Napoca, în Transilvania.
UNTOLD nu a încetat să crească în circuitul internațional al festivalurilor, atrăgând în
fiecare an din ce în ce mai mulți vizitatori și artiști.
Cu un număr considerabil de artiști cap de afiș, o producție impresionantă, împarțită pe
nouă scene și o mulțime extraordinar de energică, festivalul românesc ce durează 4 zile și
a atras la ultima ediție 350 000 de persoane, sărbătorește cel de-al cincilea capitol în
această vară (1-4 august 2019).

Mai multe informații pe site-ul www.untold.com


