
Canicula + cultura = week-end incendiar
Sfarsitul acesta de saptamana se anunta unul incendiar in Capitala Culturala. Şi nu este vorba doar despre
canicula, ci de penuria de evenimente culturale, cu teatru, opera, work-shop-uri si concerte in aer liber. 
  
  Fanii muzicii vechi s-au racorit ieri seara in Sala Oglinzilor a FDGR cu cel de-al doilea concert din seria
adusa la Sibiu de Ambasada Frantei prin Festivalul de Muzica Baroca. A fost " Beata Sirena " si urmeaza
duminica, in ultima zi de festival, un spectacol de muzica baroca. Astazi, incepe Festivalul International
de Teatru Liber, care, potrivit organizatorilor, ofera tuturor celor implicati " posibilitatea de a experimenta
teatrul contemporan ca o noua modalitate de exprimare artistica ". Programul Festivalului cuprinde si
ateliere de teatru, in care participanti vor fi ajutati de Ludmila Patlanjoglu, Dan Puric si Mads Schaltz sa
inteleaga de ce teatrul trebuie sa fie liber. Astazi de la ora 19:00 este programat si primul spectacol al
festivalului, " Visul ", de Dan Puric, la Teatrul Gong. Tot la Teatrul Gong se va desfasura maine si cel
de-al doilea spectacol din cadrul Festivalului, de la orele 19:00. Este vorba despre Trilogia din Belgrad "
adusa de Teatrului National din Tg. Mures. Tot mainde, de la ora 20:00, la Casa de Cultura a
Sindicatelor, va avea loc un spectacol marca Radu Ghorghe, intitulat " Ludwig Nicolo & Jo ". 
  
  Opera si arta lirica
  
  Dupa succesul urias inregistrat de opera " Carmen " de G. Bizet, in regia lui Ion Caramitru, arta lirica
este din nou pe primul plan in Sibiu odata deschiderea celei de-a sasea editii a Festivalului International
al Artei Lirice. Prima zi de festival anunta, astazi, si cel mai important eveniment: spectacolul " Gran
Antologia de la Zarzuela Espanola ". Un gen artistic foarte apreciat in Spania care se joaca pentru prima
oara in tara noastra. Din distributie fac parte peste 150 de artisti, atat de la noi din tara cat si din
strainatate. Tot azi, de la ora 20:00, vor urca pe scena Pavilionului 2007 cantareti si dansatori ai
companiei „Jose Maria Damunt Ferre " din Barcelona si ai Baletului spaniol " Danza Larriba ", impreuna
cu Orchestra simfonica a Filarmonicii de Stat Sibiu si Corul Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca.
Duminica seara este programata Opera Comica pentru Copii, cu un spectacol ce o are in rol principal pe
marea actrita Stela Popescu. Festivalul mai ofera o premiera in Piata Mare cu Christian Polus, Johannes
Gros si Luis del Rio, trei dintre cei mai cunoscuti tenori din Europa la ora actuala. 
  
  Nedeia de Sfantul Ilie 
  
  Amatorii muzicii si traditiilor populare se vor simti ca acasa duminica, in muzeul in aer liber din
Dumbrava Sibiului. Aici, Complexul National Muzeal Astra are planificata mare sarbatoare mare cu
ocazia Nedeii de Sfantul Ilie, eveniment programat in cadrul Festivalul National al Datinilor si
Obiceiurilor. Pentru cei care inca nu stiu, nedeia este un „vechi obicei pastoral, specific unei regiuni
muntoase, de intalnire, petrecere si targ la date fixe legate de calendarul vietii pastorale ".
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