
Aprilie aduce copilaria si benzile desenate
A mai ramas putin timp in care tinerii cu varste cuprinse intre 11 si 18 ani se pot inscrie cu lucrari la
Festivalul International de Benzi Desenate de la Sibiu, avand in vedere tema concursului, respectiv orasul
Sibiu. Ei pot participa la una dintre cele doua categorii, realizand o banda desenata in limba franceza sau
romana, pe o plansa in format A3, unde sa prezinte orasul de pe Cibin, unul dintre obiectivele turistice ale
sale sau ceva specific de aici. Astfel, doritorii mai au ocazia sa se inscrie pana pe 24 martie, depunandu-si
lucrarile la sediul Asociatiei de Prietenie "Ille et Vilaine" Sibiu sau trimitandu-le prin posta, cu mentiunea
"Pentru Concursul de Benzi Desenate". 
  
  Un weekend al copilariei
  
  Timp de trei zile, publicul sibian se va putea intalni cu autori ai benzilor desenate si vor putea sta de
vorba cu acestia. Festivalul International de Benzi Desenate isi va deschide portile vineri, 4 aprilie, la ora
18, in sala CIT a Primariei Sibiului, din Piata Mare, cand va avea loc o prezentare generala a autorilor
invitati. A doua zi, agenda aduce sapte ore in acest univers al copilariei. intre orele 10 - 17, evenimentul
aduce expozitii, vanzare de carte cu dedicatii din partea autorilor, lansari de carte, workshop-uri,
conferinte si meciuri de benzi desenate, cu performante artistice in direct, unde autorii profesionisti vor
lansa provocari pe hartie. Duminica, ultima zi a festivalului, intre orele 10-14, va aduce juriul ce va
inmana premiile castigatorilor concursului de benzi desenate "Orasul Sibiu". 
  
  Semnatarii editiei din acest an a evenimentului sunt trei francezi si cinci romani, adica Nylso, Martin
Robic, Aubry Poitrin, Şerban Andreescu, Alex Talamba, Octav Ungureanu, Dodo Nita si Vlad Forsea. 
  
  Fiecare desenator isi va prezenta operele si vor fi propuse trei expozitii in Sibiu, pe durata festivalului:
"Spirou Héros 5 étoiles", "Vendetta" si "Ils revent le monde". Intrarea la festival este gratuita, iar in
primul weekend al lunii aprilie vizitatorii vor putea sa cumpere cartile de benzi desenate ale autorilor
prezenti.
  
  Desi pe 6 aprilie, oficial, cea de-a doua editie a festivalului este inchisa, ea va continua. Asta pentru ca in
Saptamana Altfel, "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", din 7 - 11 aprilie, va prezenta ateliere de benzi
desenate pentru elevii din scolile si liceele din Sibiu si judet.
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