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O parte din picturile religioase care îi
completează spiritul artistic. Elena
Moșuc, retrasă în Alpii Elvețieni

D’ale vedetelor
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Aflată la vârful carierei sale, soprana de origine ieșeană Elena Moșuc urma să susțină

un concert aniversar în urmă cu o lună, pe 27 martie, cu ocazia împlinirii a 30 de ani

de carieră artistică. Starea de urgență a dus la anularea reprezentației de la

București, Elena Moșuc fiind nevoită să rămână în țara cantoanelor, acolo încearcă să

se adapteze condițiilor de izolare în casă. Cu toate acestea, gândul ieșencei s-a

îndreptat tot către români, ea susținând câteva cântări religioase de Paști în biserica

din localitatea elvețiană Gross, la care a adăugat un mic reportaj filmat și difuzat pe

Facebook de către soțul său, Christoph Hebeisen, în casa aflată în aceeași splendidă

așezare de la poalele Alpilor. Pasionată și de pictura icoanelor, Elena Moșuc nu a

scăpat ocazia de a-și prezenta câteva dintre lucrări, demonstrând că gama
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Anamaria Prodan a profitat de filmări ca să-și viziteze cei 120 de fini!

Ce a vorbit Minodora cu Denisa, cu puţin timp în urmă. Acestea sunt mesajele
schimbate de ele. Cum se simte Manelista!

Doliu în muzică! A luptat cu boala grea, dar a pierdut!

exprimărilor sale artistice este una extinsă.
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