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Cititorilor ºi 

colaboratorilor noºtri, 

un cãlduros 

LA MULÞI ANI!

Tudor ARGHEZI

TRÂMBIÞELE DE ARGINT

Thomas KINKADE: “Bucuria Crãciunului” 

Ies cu noaptea, la colind,
Trâmbiþele de argint.
Câte trâmbiþi, câte stele,
Îngânându-se-ntre ele, 
Între graniþele lumii
Trezind viii ºi postumii,
Nou-nãscuþii ºi strãmoºii.
Cântã-n lume toþi cocoºii.
Pare-ntinsã bolta-naltã
Pânã-n lumea cealalaltã.

Decembrie 1966
 (Din volumul Noaptea, 1967)

Ioan Florin STANCIU

                                                                   La început era Cuvântul 
                                                                ºi Cuvântul era cu Dumnezeu 

                                                              ºi Cuvântul era Dumnezeu.   
(Evanghelia lui Ioan)

SEMNELE

Se-aratã pe cer
O stea preacuratã;
Floare de ger
Nevinovatã.

Cuvânt din Cuvânt
Înãlþat în tãrie,
Steaua ce-învie

Dã semn pe pãmânt
Ca sã se ºtie
De Maica Marie 
ªi Pruncul Sãu Sfânt.

Cãtre voi mã închin
Cu iubire de frate,
Sã-aveþi cer senin
ªi-împlinire în toate!
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Este deja o tradiþie ca, în luna decembrie, ansamblul Palas sã se îmbrace de sãrbãtoare ºi sã îºi surprindã 
vizitatorii cu evenimente spectaculoase, care sã le ofere în dar magia Crãciunului. Toþi cei care pãºesc în inima 
oraºului sunt întâmpinaþi cu o agendã bogatã de surprize, într-o combinaþie ademenitoare de lumini, culoare ºi 
energie. Indiferent de vârstã, vizita în ansamblul Palas se tranformã pentru toþi într-o incursiune pe tãrâmuri de 
poveste.

Lumini strãlucitoare, într-un decor de basm

Luna cadourilor este cel mai frumos sezon. Ca în fiecare an, ansamblul Palas le dãruieºte clienþilor un peisaj desprins din 
cãrþile cu poveºti, în care entuziasmul îi cuprinde pe toþi cei care pãstreazã în suflete spiritul de copil. Pentru cã pomul 
împodobit este nelipsitul simbol al sãrbãtorilor, în Atrium strãjuieºte un brad imens, la baza cãruia este reprodusã o masã 
festivã, asemenea celor care aduc familia aproape. Totodatã, prichindeii descoperã trei dintre renii Moºului, care le 
vorbesc, spre amuzamentul acestora. Tot în Atrium este ºi atelierul spiriduºilor, în care se pregãtesc cadourilor pentru cei 
cuminþi. Brazi decorativi, sute de mii de luminiþe, steluþe ºi scenete tematice completeazã decorul de Crãciun.

Bucuria celor mici este mai mare, pentru cã ºi în acest an îi aºteaptã trenuleþul Moºului, gata sã îi poarte într-un traseu cu 
multã luminã ºi veselie. Un alt trenuleþ, cu locomotivã ºi vagoane colorate, gãzduieºte expozanþi cu propuneri de cadouri 
pentru cei mici, dar ºi pentru cei mari. 

LightUp Festival, competiþie internaþionalã de video mapping

Palas Ice ºi Palas Ice Junior - distracþie pe gheaþã

ªi în acest sezon rece, în parcul Palas s-au redeschis patinoarele îndrãgite de iubitorii miºcãrii în aer liber. Palas Ice ºi Palas 
Ice Junior, singurele patinoare din Iaºi, sunt atracþia amatorilor de distracþie pe patine. Zilnic, arenele de gheaþã îi aºteaptã 
pe toþi cei pasionaþi de sportul preferat al iernii pentru a petrece cele mai frumoase clipe în compania prietenilor sau a 
familiei. Palas Ice poate gãzdui pânã la 300 de patinatori simultan ºi beneficiazã de tehnologie performantã, fiind 
funcþional pânã la o temperaturã de maximum 12 grade Celsius. 

Marea surprizã a iernii, oferitã de ansamblul Palas, este organizarea LightUp Festival, o competiþie internaþionalã de video 
mapping, desfãºuratã în premierã în regiune. ªase video artiºti din Europa ºi de peste Ocean au pus în valoare elementele 
din arhitectura Palatului Culturii, prin proiecþii spectaculoase, care îmbinã într-o armonie perfectã sunete, lumini ºi culoare. 
Finaliºtii au venit din Belgia, Italia, Polonia, Mexic ºi România. 

Ansamblul Palas a oferit premii în valoare totalã de 9.000 de euro primilor trei favoriþi ai publicului, desemnaþi în urma 
votãrii prin sms. Cele trei proiecþii câºtigãtoare vor rula pe Palatul Culturii întreaga lunã decembrie, spre încântarea celor 
care admirã formele artelor vizuale. 

În luna decembrie, poveºtile prind viaþã, la Palas
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Evenimente cu tradiþie 

În fiecare an, în luna decembrie, în ansamblul Palas sunt puse în scenã nenumãrate evenimente care poartã magia 
sãrbãtorilor. Concerte ale Filarmonicii de Stat „Moldova” Iaºi, spectacole de colinde ºi datini, serbãri tematice ºi multe alte 
surprize zilnice sunt propunerile care vor face aºteptarea lui Moº Crãciun mai frumoasã.

Palas va continua ºi tradiþia de a aduce feeria târgurilor de cadouri mai aproape de ieºeni. În preajma sãrbãtorilor de iarnã, 
ieºenii gãsesc în ansamblul Palas jucãrii, delicii ºi multe idei inspirate pentru a le oferi fericire celor dragi. 

Palas te trimite acasã la Moº Crãciun, în Laponia

În luna decembrie, toþi cei care cumpãrã cadouri din magazinele Palas au ºansa de a se înscrie la tombola specialã de 
Crãciun. Le sunt oferite mii de cadouri instant, iar cel mai norocos dintre ei va câºtiga, în Ajun de Crãciun, marele premiu: un 
sejur pentru întreaga familie, acasã la Moº Crãciun, în Laponia. Mai mult, pentru cei care vor sã porneascã într-o cãlãtorie 
3D în atelierul Moºului, ansamblul Palas îi invitã sã urce în sãniuþa magicã virtualã, care îi va purta pânã în îndepãrtatul þinut 
al Laponiei. 


