
Broadway-ul se muta la Sibiu, de Anul Nou
Borodin, Bernstein, Lehar, Loewe, Marquez, Puccini sau Saint-Saens se vor afla la Sibiu, prin muzica
lor, la cumpana dintre ani. Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania (UCIMR) le-a
pregatit iubitorilor muzicii in serile de 31 decembrie si 1 ianuarie 2011, de la ora 18, Concertul
Traditional de Anul Nou. Cele doua seri muzicale le sunt destinate tuturor celor care doresc sa-si petreaca
ultima zi din acest an si prima seara din 2011 intr-un mod mai sofisticat, evenimentul desfasurandu-se la
Sala Thalia. "Concertul Traditional de Anul Nou reprezinta o alternativa selecta pentru marcarea trecerii
dintre ani, in spiritul marilor orase europene ce sarbatoresc Revelionul cu arii de opera si fragmente
celebre din piese clasice", a spus Sebastian Gheorghiu, presedintele UCIMR. in cadrul evenimentului,
soprana Luiza Fatyol, solista Simona Chirita si tenorul Alexander Voigt din Germania vor urca pe scena
sibiana alaturi de Sibiu Youth Orchestra, condusa de Gabriel Bebeselea. 
  
  Tinerii - publicul tinta al evenimentului
  
  Organizatorii concertului au aratat ca cea de-a doua editie a evenimentului a fost organizata in ciuda
problemelor de ordin material care au afectat cultura romaneasca. "Desi situatia economica este una de
care se plang multi operatori culturali, noi venim cu un proiect care sfideaza toata criza in care se afla
tara", a spus Laurentiu Straut, responsabil promovare proiect. Sibienii care vor alege sa petreaca
Revelionul in compania muzicii se vor delecta, pe langa piesele clasice, omniprezente la un Concert de
Anul Nou si cu secvente sonore din jazz sau pop. "in fiecare an dorim sa aducem altceva (...) dorim sa-i
atragem mai mult pe cei tineri. Venim cu muzica de Broadway", a spus Andrei Marcovici, reponsabil
artistic in cadrul proiectului. El a aratat ca in ciuda crizei se incearca cel putin pastrarea evenimentului la
nivelul calitativ de anul trecut. 
  
  Sibienii care doresc sa ii vada pe cei trei solisti si sa-i asculte pe cei 60 de membri ai orchestrei sunt
asteptati sa-si achizitioneze biletele pentru concert. Acestea costa intre 40-60 de lei si pot fi procurate din
reteaua magazinelor Germanos, Orange, Vodafone si de la Libraria Humanitas. Organizatorii
evenimentului au mai aratat ca, in cazul in care pana in 27 decembrie nu vor fi epuizate biletele de
intrare, acestea vor putea fi cumparate si de la Sala Thalia.
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