
Bucataria si jocul popular s-au mutat pe platoul de la Tocile
Editia de toamna a Zilelor Culturale ale Judetului Sibiu a inceput. Daca weekendul trecut Ţara Oltului a
rasunat de ritmurile populare oferite de ansamblurile folclorice din zona, a venit randul ca, sambata si
duminica, pe 28 si 29 septembrie, Marginimea Sibiului sa fie in sarbatoare. Capitala a fost, de aceasta
data, Sadu, localitatea care a adunat sute de margineni in acest weekend, gata sa isi prezinte zona si
datinile mostenite de-a lungul timpului. 
  
  350 de mici cinefili, la Sadu
  
  Ultimul weekend al lunii septembrie la Sadu a inceput la Caminul Cultural. Aici, sambata, de la ora 10,
circa 350 de copii s-au adunat, potrivit reprezentantilor Primariei Sadu, sa cunoasca tainele
cinematografului si sa faca o scurta escapada in lumea povestilor animate. "Astra" a dus in fata elevilor si
tinerilor interesati sa patrunda intr-o incursiune de... dimineata, trei proiectii de film pentru copii. Din
spectatori intr-un cinematograf, copiii s-au transformat, apoi, in spectatori ai piesei de Teatru "Jocurile
copilariei". Astfel, nu au parasit lumea infantila pana la ora 12, cand cu totii au devenit mai maturi - daca
se poate spune astfel - si au luat parte la proiectia spectacolului "M-o luat neamtu' catana", o reprezentatie
ce a ilustrat obiceiul traditional la plecarea in catanie. Ziua a continuat pana la ora 15 cu prezentarea
muzeului, "Cu masina timpului", pentru ca, intre timp, incepand cu ora 11, sa se desfasoare la biblioteca
din Sadu biblioatelierul de creatie literara pentru copii, "Spune-mi o poveste despre satul tau". Micutii
rasfatati au participat la activitati diverse, organizatorii provocandu-i sa dea frau liber imaginatiei.
Dupa-amiaza, de la ora 16, platoul de la Tocile a fost gazda Zilelor Culturale ale Judetului Sibiu. Aici,
folclorul 
  
  s-a imbinat cu folk-ul si rock-ul. Astfel, au evoluat pe scena Formatia de Fluierasi din Poiana Sibiului,
Ansamblul Folcloric "Valea Sadului", solistii Ramona Fabian, Alina Pinca, Ilie Medrea si Ionela
Morutan, formatia Pro Folk si Riff. Seara s-a incheiat la Sadu cu un foc de artificii, in jurul orei 20.30. 
  
  Dar nu numai Sadu a imbracat straie de sarbatoare sambata. Ci si Rau Sadului, unde la ora 11 au inceput
sa se deruleze un cerc de actorie si o expozitie de pictura, si la Gura Riului, care, la Centrul Cultural "Ioan
Macrea", a inaugurat biblioteca. 
  
  Dupa rugaciune, muzica!
  
  Duminica, marginenii au mers la biserica. S-au rugat Domnului, au cerut sanatate si o zi frumoasa, cu
soare. "Am mers sa cerem o zi in care sa nu ploua, ca vrem sa ne simtim bine", marturiseste tanti Floarea,
femeia care ne intampina la intrarea in Caminul Cultural din Sadu in jurul orei 12. "La noi aici e bine si
frumos. Nicaieri nu mai e asa, ca la noi", mai adauga zambind. Şi intru. in fata caminului, fanfara
"Muzicienii Sibiului" isi desfasoara programul. Rand pe rand, localnicii se aduna sa dea start inca unei
zile de petrecere. "Am venit la Sadu, la Zilele Culturale ale Judetului Sibiu, atat de numerosi, nu ca sa ne
vedeti, ci in semn de apreciere. Meritati si dumneavoastra cel putin o data pe an artistii care evolueaza la
diferitele institutii din Sibiu", spune Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean Sibiu si initiatorul
proiectului. La cuvant, i-a urmat Ovidiu Sitterli, prefectul judetului Sibiu, care, la randul sau, a subliniat
ca nu degeaba Sibiului i se atribuie ideea ca respira prin cultura, deoarece pune accent pe traditie si pe
respectarea valorilor, asigurand, in acest fel, un viitor prosper tinerilor. La evenimentul de deschidere au
fost prezenti si Ioan Banciu si Marcel Luca, vicepresedintii Consiliului Judetean Sibiu, senatorul Nicolae
Neagu, deputatii Ioan Axente, Gheorghe Fraticiu si Mircea Cazan, primari si preoti din Marginimea
Sibiului. 
  
  De la filme si piese de teatru, la cantec si dans
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  Dupa discursurile oficialitatilor, scena caminului a fost ocupata de Ansamblul Folcloric "Valea
Sadului", care a ridicat publicul in picioare si i-a starnit aplauzele. Apoi, oamenii au fost invitati, ca si in
ziua precedenta, pe platoul de la Tocile, unde folclorul si-a spus, din nou, povestea. Alaturi de "Valea
Sadului", grup coordonat de cativa ani de Ovidiu Zei, membru al Ansamblului Folcloric Profesionist
"Cindrelul-Junii Sibiului", protagonistii Zilelor Culturale ale Judetului Sibiu la Tocile au fost elevii Şcolii
Populare de Arte si Meserii "Ilie Micu" Sibiu, precum si alte grupuri folclorice din zona. De altfel, nu au
lipsit nici "Junii", care au prezentat neobositele piruete si batai in cisma. Nelu Albu, Viorica Telcean,
Traian Stoita, Camelia Cosma Stoita, Marcel Parau, Ciprian Istrate, Veta Biris si Ovidiu Rusu au
completat programul artistic. "Am avut o varietate de evenimente culturale. Am avut muzica, teatru,
proiectii de film, de toate pentru toti", a spus Silvia Macrea, directorul Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale "Cindrelul-Junii" si unul dintre organizatorii
evenimentului. Publicul s-a aratat incantat de jocurile propuse si s-a ridicat la dans, desi vremea nu era
tocmai buna. Daca nu au dansat, oamenii au ocupat unul dintre locurile teraselor special amenajate,
gustand piept de porc, tocanita de miel, pulpe, aripi, mici sau cartofi prajiti. La capitolul "desert", au
putut alege intre vata de zahar, cu trei lei, popcorn, intre doi si sapte lei. Au putut lua la pachet telemea de
vaca, branza de oaie, must sau alte delicatese specifice zonei. "inca nu am avut asa multi cumparatori.
Speram in dupa-amiaza aceasta", a spus, ieri, in jurul orei 14, Dan Bleahu. in bucatarie, de pe platou,
distingem si telemeaua veche. "E din primavara, maturata, de la butoi", ne explica Delia Foficas din
Sadu, care cere, in schimbul unui kilogram de telemea veche, 22 de lei. Şi daca nu sunt cumparatori,
oamenii sunt... spectatori. Unii danseaza, altii numai dau din cap, stau si asculta versurile sau privesc
dansurile celor de pe scena. Asta face Ştefan Constantin. Nu poate merge, dar aplauda. Cu greu. Vine din
Cisnadie si din anul 2002 scaunul cu rotile i-a devenit prieten de suferinta. Ma apropii de el. "Eu cos
goblenuri. Nu ma credeti, dar asta fac", imi spune incet barbatul. Şi aplauda.
  
  Tot in cadrul manifestarii Zilelor Culturale ale Judetului Sibiu, duminica, de la ora 17, a batut gongul
"Festivalului Corurilor Traditionale", la Saliste, in Caminul Cultural.

Cuvinte cheie: cisnadie  sadu  artificii  saliste  tocile  gura riului  poiana sibiului  marginimea sibiului
cindrel  teatru  sanatate  sibiul  valea  biserica  constantin  mircea  vremea  ioan cindrea  nicolae neagu
consiliului judetean sibiu  jocuri  junii sibiului  consiliului judetean  poiana  muzica  pictura  despre
muzeu  filme  prefectul judetului sibiu  dansuri  ioan banciu  itm  terase  consiliului  sna  rau sadului
presedintele consiliului judetean sibiu  mircea cazan  petrecere  calnic  bucatar  gheorghe  opc  institutii
din sibiu  presedintele  riff  folclor  evenimente culturale  ilie medrea  expozitie de pictura  junii sibiu
ioan axente  telemea  teraselor  viorica telcean  silvia macrea  localitatea  iris  valea sadului  traian stoita
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