
<b>770.000 de euro pentru cortul cultural </b>
<i>Primaria Municipiului Sibiu a semnat, intr-un final, contractul de inchiriere pentru cortul necesar
Programului Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007. Cortul a fost inchiriat pana in octombrie pentru
773.500 de euro.</i><br />  <br />  Reprezentantii municipalitatii spun ca firma Bento�s Event Tent din
Germania a castigat licitatia organizata de Primaria Sibiu in luna decembrie a anului trecut, iar conform
contractului, pavilionul va ramane la Cazarma  �90 pana la sfarsitul lunii octombrie. Valoarea
contractului de inchiriere pe toata aceasta perioada este de aproximativ 650.000 de euro, fara TVA.
Cortul din Piata Unirii va gazdui aproximativ 60 de evenimente in cadrul cadrul Programului Sibiu
Capitala Culturala Europeana 2007, manifestari de la Festivalul de Jazz, Festivalul International de
Teatru, Festivalul European de Animatie si din cadrul Adunarii Ecumenice Europene.<br />  In forma sa
finala, cortul va avea o suprafata de 3.000 de metri patrati. " In cazul unor manifestari de mare amploare,
de tip concert, unde nu se impune montarea unor gradene sau scaune,  spatiul din interior va permite
gazduirea a aproximativ 3.000 de persoane. In restul cazurilor, respectand toate normele de securitate
impuse, capacitatea pavilionului va fi de aproximativ 850 de persoane. Prin contractul semnat, firma din
Germania se obliga  sa monteze pavilionul si podeaua din interior, sa furnizeze dispozitivele de incalzire
si climatizare, sase toalete ecologice, o casa de bilete, un spatiu special amenajat pentru garderoba si  un
spatiu pentru un bar de dimensiuni reduse" , se arata intr-un comunicat al administratiei locale.<br />  <br
/>  <b>Cortul este in intarziere</b><br />  <br />  In zilele urmatoare vor fi aduse si montate si restul
componentelor care vor finisa lucrarea. Dat fiind faptul ca ridicarea si montarea pavilionului a inceput cu
intarziere, organizatorii Capitalei Culturale Europene au fost nevoiti sa caute alte locatii. Oana Ionita,
ofiter de presa in cadrul Biroului de Coordonare Sibiu 2007, ne-a informat ca primul eveniment dat ca
sigur in aceasta locatie va avea loc in data de 11 aprilie. Este vorba despre evenimentul Asociatiei
Romane a Femeilor in Arta, din care fac parte si sotiile ministrilor Adrian Iorgulescu si Varujan
Vosganian.  "La Roumanie des Contes Bleus"  este un spectacol de teatru realizat in parteneriat cu
Teatrul Bulandra din Bucuresti, spectacol in care coregrafia este realizata de catre Liliana Iorgulescu in
timp ce muzica de compozitoarea Mihaela Vosganian. <br />  Siberfest, festivalul muzicii electronice
care va debuta astazi la Sibiu a fost anuntat initial ca avand drept loc de desfasurare cortul
multifunctional. Ulterior a fost mutat in Sala Thalia.  "Primele doua concerte nu vor avea loc in Pavilion
pentru ca acesta nu este gata" , a declarat ieri Ana Maria Avram, presedinta Comunitatii din Romania a
Electroacusticii si a Muzicii Asistate de Computer, organizatorul evenimentului. Siberfest este un festival
care va aduce la Sibiu in premiera muzica electronica si mai multe curente din diverse zone ale muzicii
electronice, inclusiv muzica de cercetare.  <br />  <br />  <b>Istorie de doua milioane</b><br />  <br /> 
Decizia de a folosi un cort pentru adapostirea unor evenimente culturale din acest an a prins contur exact
acum un an. La inceputul lui martie 2006, primarul Klaus Johannis anunta decizia de a cumpara un cort in
valoare de peste doua milioane de euro.  "Daca vrem sa avem nu doar un cort, ci ceva mai elegant,
incalzit iarna, racit vara, cu toaleta s-ar putea sa ne apropiem de 72 de miliarde" , declara Johannis la acea
data. Planurile primarului erau marete -  "cortul multidunctional Capitala Culturala a Europei 2007" ,
dupa cum era denumit, era descris ca fiind o structura  "alcatuita din grinzi si stalpi de metal, structura
care va sustine un sistem de elemente de intindere format din cabluri metalice ce vor sustine invelitoarea
cortului. Aceasta va fi facuta din fibra de sticla si teflon. Peretii cortului vor fi realizati din panourile
prefabricate cu plasa  "rabitz" . Geamurile vor fi exident din lemn stratificat si geam termopan. Cortul va
avea o sala de spectacole de 2720 de metri patrati si un spatiu de 800 de metri patrati in care vor fi 22 de
module ce vor adaposti diferite anexe pentru cort" . In cele din urma, dupa patru licitatii la care nu s-a
prezentat nici un participant, administratia locala a decis sa inchirieze acest cort. Klaus Johannis a
anuntat saptamana trecuta  "reusita"  inchirierii, insa s-a ferit sa faca publica suma cheltuita in acest
scop.<br />  <br />  <b>Siberfest, cel care a ratat cortul</b><br />  <br />  Siberfest reprezinta o premiera
pentru Sibiu, fiind pentru prima oara cand muzica realizata pe computer si arta digitala iese in afara
Bucurestiului.  "In Romania, pana foarte de curand nu a existat muzica de acest gen, desi compozitori de
succes am avut" , a mai declarat Ana Maria Avram. Scena Salii Thalia va gazdui in primele doua concerte
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atat muzica electronica cat si combinatii de muzica pe calculator cu instrumente acustice sau proiectii
video. In cele opt concerte cate vor fi in total, la Sibiu vor poposi 75 de compozitori ai acestui gen din
tari precum Franta, Anglia, Germania, SUA, Japonia, Austria, Turcia, Argentina sau Israel. In plus,
acestia vor prezenta peste 100 de lucrari, zeci dintre ele in prima auditie. Acestea vor fi imbinate cu
instalatii, computer video art si filme muzicale. Prima serie de concerte va avea loc astazi, 20 martie si
maine, 21 martie, de la ora 19:00. Intrarea este libera.<br />  <br />  Magda CACE<br />  Stefan DOBRE
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