
\&quot;Cantecele Muntilor\&quot; au facut din Sibiu, capitala folclorului international
Parada portului popular, urmata de dans si muzica 
  
  Festivitatea in orasul de pe Cibin a debutat inca de vineri. Strada " Nicolae Balcescu " a prins viata
incepand cu ora 18.30, cand ansamblurile participante la festival au luat startul paradei portului popular.
Reprezentantii fiecarei trupe si-au etalat cu fala costumele populare specifice zonei din care provin, fiind
urmariti de sutele de sibieni si turisti. Printre primele formatii, am remarcat Ansamblul de Calusari "
Colelia " din Slatina. Oltenii se bucura de o ceata care numara aproximativ 50 de calusari, dar mai au o
mandrie - trei generatii activeaza in cadrul ansamblului, intrucat cel mai tanar reprezentant are doar sapte
ani, iar varstnicul formatiei a ajuns deja la 65 de primaveri. Oltenii au scos la vedere costumele populare
ce dateaza de zeci de ani, fiind mostenite de la parinti sau bunici. Despre tinuta ne-a povestit Constantin,
unul dintre veteranii trupei. "Pietonala " a fost toata plina de traditie si cultura, reprezentate de straiele
populare specifice zonei de provenienta a fiecarui grup participant. Trupa din Brazilia a oferit una dintre
cele mai spectaculoase demonstratii de dans. Brazilienii s-au miscat pe ritmul celebrei melodii ce vine
tocmai de pe meleagurile lor "Ai se eu te pego ", dansul starnind ropote de aplauze. Urmand traseul, si
celelalte ansambluri si-au facut cunoscute traditiile in centrul orasului. Bihorenii, semeti si ei, si-au
reprezentat cu drag datina prin jocul vesel si chiuiturile ce nu mai conteneau. Fruntas au avut un tanar ce
flutura voios un steag specific zonei, lucrat din prosoape cusute si ciucuri ce imbinau mai multe culori.
Jocul plin de vioiciune al dansatorilor isi gasea suflu in ritmul purtat de orchestra din urma, unde un tanar
vesel batea de zor toba, altul manuia o vioara, iar acordeonul si saxofonul acompaniau si ele ambianta
muzicala. O aparitie spectaculoasa a avut si grupul folcloric din Mexic. Magnet al privirilor au fost
palariile de marimea unor roti pe care mexicanii le-au expus. Costumele colorate si zambetele largi au
intregit povestea pe care trupa de dincolo de ocean a venit sa o arate la Sibiu. in timp ce restul
ansamblurilor continuau parada, in Piata Mare, "Ceata Junilor " s-a prins intr-o hora care a adunat un
public numeros. Acompaniati de opt saxofonisti, dansatorii si-au continuat jocul spre scena. in urma, si
celelalte grupuri si-au facut aparitia, intrucat a urmat desfasurarea spectacolului pe scena. 
  
  Spectacol pe scena din Piata Mare
  
  Distractia s-a mutat cu pasi reprezi pe scena din Piata Mare, transformand-o intr-un loc ce a reunit
laolalta o multitudine de obiceiuri, povesti si traditii. Deschiderea evenimentului a fost rezervata
Ansamblului Folcloric Profesionist "Cindrelul - Junii Sibiului " impreuna cu Ansamblul Folcloric "Ceata
Junilor " din Sibiu. "Ăsta-i jocul junilor, mai! Jocul sibienilor, mai " si " Azi e mare sarbatoare, ca Sibiul
in Piata Mare! ", au fost primele strigaturi ale dansatorilor sibieni. intre timp, Piata Mare s-a umplut de
oameni. Pe scena, asa cum e traditia de cativa ani, si-a facut aparitia Iuliana Tudor, care a prezentat cele
trei zile de spectacoI. I s-a alaturat si Silvia Macrea, directorul festivalului. "Dansul reprezinta un limbaj
unic, legat de traditii, legat de popoare. Acest lucru ni-l dorim noi prin organizarea acestui festival. Ca
dumneavoastra, sibienii, sa traiti momente minunate alaturi de aceste minunate ansambluri invitate la
editia cu numarul 38 ", spune Silvia Macrea, multumind, totodata, celor care au facut posibila
continuitatea festivalului. Scena a devenit loc de joc pentru fiecare ansamblu in parte. Mai intai, cativa
reprezentanti ai delegatiilor au fost poftiti pe scena pentru a fi prezentati publicului larg. Au parasit scena
pe acordurile muzicale ale artistului Gabriel Popescu, dupa care, rand pe rand, au urcat din nou, pentru
programe artistice de cate cinci minute. Unicitatea si diversitatea costumelor au intregit povestea fiecarui
dans. Iuliana Tudor a aratat inca o data de ce este indragita de publicul sibian, intervenind intre
programele artistice cu momente extrem de gustate atat de participantii festivalului, cat si de spectatori. A
cerut sa fie invatata sa danseze ca brazilienii, si-a indeplinit sarcina, dupa care i-a indemnat pe
reprezentantii catorva delegatii sa execute dansuri din repertoriul colegilor participanti, fiind ajutati de
acestia. 
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  Seara a fost plina de surprize care au tinut publicul aproape de scena pe toata durata demonstratiilor. Un
moment artistic impresionant a fost oferit de ansamblurile sibiene, care asa cum e obiceiul, au aprins
"focul viu ". Pentru a completa cutuma, au adus pe scena si bunatati traditionale, savurand bulz si diferite
preparate din carne. Presedintele Consiliului Judetean, Ioan Cindrea, a calcat si el scena din Piata Mare,
pentru a inmana doua titluri de cetateni de onoare celor care i-au facut cinste Sibiului, gratie talentului si
carierelor prodigioase. "Doamna muntilor ", Lucretia Ciobanu, a fost omagiata in fata unui public care a
aplaudat-o ani la rand. "V-am cantat peste 50 de ani pentru ca v-am iubit mai mult ca orice ", a spus
solista. Cel de-al doilea omagiat al serii a fost artistul Ion Besoiu. in continuare, scena a vuit de veselie
sub acordurile muzicale ale Lucretiei Ciobanu. Spectacolul a tinut publicul in priza pana dupa miezul
noptii, pe scena evoluand cunoscuti artisti romani, printre care Maria Ciobanu si Ionut Dolanescu,
Gabriela Tuta, Ramona si Petrica Vita. 
  
  Spectacole in aer liber si in weekend 
  
  Daca prima zi a spectacolului a incantat publicul, nici cea de-a doua nu s-a lasat mai prejos. Programul
artistic de sambata a fost deschis de Ansamblul folcloric "Marginimea ", care a oferit si un mic spectacol
de orchestra. Au urmat programe artistice extinse ale fiecarei formatii. Ansamblul "Florile Bihorului " din
Oradea a venit cu jocuri specifice ca luncanul, salajanul, dar si dansuri de pe Crisul Negru. Grupul "Ljubo
Bozanovic " din Muntenegru a fost predecesor pe scena, aducand jocuri dintre cele mai vechi. Armonia
de pe scena a fost un motiv in plus pentru unul dintre calusari sa petreaca o zi minunata, intrucat cel mai
varstnic dintre ei si-a sarbatorit ziua de nastere, primind o sampanie de la Silvia Macrea. Seara a
continuat cu evolutiile celorlalte ansambluri. 
  
  Cea de-a 38-a editie a Festivalului International de Folcor " Cantecele Muntilor " s-a incheiat ieri.
Ultima zi de spectacol s-a bucurat si ea de un program artistic care a numarat demonstratii de dans si
muzica ale ansamblurilor folclorice de peste hotare impreuna cu cele romanesti. Publicul a fost animat in
continuare de solisti ca Alina Pinca, Marcel Parau, Nelu Albu `i Benone Sinulescu. 
  
  in weekend s-au putut savura si bunatati specifice bucatariilor de peste hotar. Sambata, restaurantul
Hermania a gazduit seara traditionala germana, pe cand la restaurantul Select s-au putut degusta preparate
traditionale din Serbia. Duminica a fost randul Belarusului sa-i imbie pe sibieni cu arta culinara specifica
zonei, tot la restaurantul Select. 
  
  in cele trei zile de program artistic ale festivalului, varietatea de costume populare, jocuri si povesti
interpretate prin dans si muzica au transformat Sibiul intr-o capitala a folclorului international.

Cuvinte cheie: piata mare  romanesti  oradea  cindrel  gabriela tuta  sibiul  cibin  constantin  ioan  centrul
ioan cindrea  arad  serbia  jocuri  junii sibiului  muntenegru  consiliului judetean  slatina  salaj  brazilia
cusut  muzica  despre  ion  lulu  restaurant  nicolae balcescu  ans  dansuri  programul  itm  consiliului
consiliul  arb  cantecele muntilor  parada portului popular  pal  bucatar  prima  lucretia ciobanu  zambet
uta  folclor  parada  junii sibiu  progra  mag  traditii  bucatarii  bulz  sibienii  mexic  cani  traditionala
vechi  ceata junilor  silvia macrea  orl  petrica  art  emo
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