GRILA PROGRAME 2014-2015
Ora
Program
7,00

LUNI

MIERCURI

MARTI

JOI

VINERI

MUSICA VIVA matinal, magazin, totalitatea genurilor muzicale difuzate
rubrici:
Concurs, Meteo, rubrică iniţiere/educaţie muzicală, promovare emisiuni, Interviul zilei (*ora 9.50 Promo)

9,55

SAMBATA

DUMINICA

Allegro…de weekend (ora 9.50 Promo)
matinal eminamente clasic cu lucrări
integrale
9.55 Info buletin muzical (4 min) + Promo RRM
(1 min )

Info buletin muzical - ştiri muzicale (4 min) + Promo RRM (1 min.)

10,00

ARPEGGIO lucrări integrale, baroc, clasic, romantic, modern
rubrici: Compozitorul
săptămânii, Opera și vedetele ei/Opera news, Interpretul zilei, Fila de calendar, Review - noi apariţii
discografice (*ora 12.55 Promo, ora 12.59 Promo RRM)

Publicitate
Luni - Sambata Vineri Duminica

9:50

9:50

Portret
10.00 În căutarea
nonconformist răspunsului potrivit artişti noi sau
emisiune concurs
consacraţi, activitatea
recentă
Poveştile de succes
10.30 Bucurestiul muzical
ale muzicii - interviuri
de altădată - istoria
cu muzicieni
muzicală a capitalei
importanţi străini
11.00 Grădina de…sunete - lucrări integrale
cunoscute din stilurile baroc-modern
12.30 Jazz à la carte - artişti de jazz, mai
ales din sec. XX

13,00
13,10

Info buletin muzical
POLIFONII

12:55

Info buletin muzical (4 min)+ Promo RRM (1 min)

include: lucrări integrale în diverse stiluri, creatii corale, muzică românească (*ora 15.25 13.05 Dincolo de culise
®
Promo , ora 15.29 Promo RRM)

13.05 MUSIC BOX®

ora 14.05 Concerte pe mapamond (*ora
15.59 Promo RRM)concerte primite prin
UER, mai ales sfera spaţiul extra-european

15,30

SCENA EUROPEANĂ- Concerte de 5 stele: cele mai interesante concerte primite prin UER

17.00

Info buletin muzical (4 min) + Promo RRM (1 min)

16.00 In universul
Cutia cu amintiri
muzicii (17.25
(17.25 promo) promo) - interviuri cu
inregistrări din arhiva
personalităţi culturale,
Radio România
nemuzicieni
17.30 Tango, film @ more

15:25

17.30 Suflet de chitară

17,05
17:25

PERPETUUM MOBILE - magazin drivetime, totalitatea genurilor muzicale

rubrici:
Concurs, rubrică iniţiere/educaţie muzicală, promovare emisiuni, materiale de actualitate (interviuri, reportaje)
*ora 18.55 Promo

18,00 Planeta jazz (*ora 18.55 Promo; ora
18.59 Promo RRM) - artişti recenţi, dar şi de
sec.XX, români şi străini

18:55

19,00

20,00

21,00

23,30
0,00
0,54

Music box actualitate
discografică

Vitralii - istoria
culturilor muzicale
europene

Ora melomanului preferinţe muzicale
ale ascultătorilor

19, 30 Salonul de muzica program cu muzica de
camera / Concertele RRM concerte
inregistrate /Interviurile
RRM - cu invitat live

Jazzy hour actualitate
discografica
jazzistica

Stagiunea
muzicală Radio concerte ale
Dincolo de culise Orchestrei de
interviuri cu
Camera Radio
personalităţi
muzicale din
România

Stagiunea
muzicală
Radio concerte ale
Orchestrei
Naţionale
Radio

SCENA EUROPEANĂ - concerte transmise în direct sau înregistrate primite prin UER
11 decenii de muzică
nouă - muzica anilor 19002010

Sunete contemporane - creaţii contemporane româneşti

Adagietto - program nocturn cu piese lente
I M N U L

D E

Legendă (conform cu chestionarul CNA)
albastru - emisiuni divertisment
roşu - emisiuni informative
galben - emisiuni educative
verde - emisiuni culturale

22.00 Armonii
preclasice - lucrări
baroce

19.30 Opera in
interpretări de
referinţă spectacole din
fonoteca şi
discoteca Radio
România

22.30 Grădina de …sunete ®
Nocturn jazz - jazz lent de noapte

S T A T

N O T T U R N O - program preluat de la BBC prin UER

1.00-7.00

19.00 Seară de
operă - spectacole
în direct şi
înregistrate primite
de la UER

19.00 Muzici
tradiționale prezentare a muzicii
tradiţionale româneşti
autentice

18:55

