
Capitala Sibiu 2007, � direct la TVR 1
Televiziunea nationala a decis sa acorde mai multa atentie Sibiului in cursul anului 2007. Pe langa
transmiterea mai multor manifestari din cadrul Capitalei Culturale, TVR 1 va difuza de trei ori pe zi
spotul de promovare al Sibiului.
  
  TVR va reflecta, in cadrul parteneriatului de promovare a orasului  "Sibiu - capitala culturala
europeana" , cateva dintre evenimentele culturale cheie ale anului 2007: Gala premiilor UNITER, Sibiu
Jazz Festival, Festivalul International de Film  "Transilvania" , Festivalul de Film Astra. In calitate de
partener media al programului  "Sibiu - capitala culturala europeana 2007" , conform protocolului semnat
intre TVR, Ministerul Culturii si Cultelor si Asociatia Sibiu 2007 CCE, Televiziunea Romana va
promova programul pe toate cele patru posturi ale sale - TVR 1, TVR 2, TVR Cultural si TVR
International. 
   "O mai mare vizibilitate a parteneriatului cu Sibiul CCE va avea loc incepand cu luna mai 2007, odata
cu relansarea programului, cand majoritatea evenimentelor propuse va iesi din spatiile inchise in strada,
iar TVR, prin studioul permanent de la Sibiu, va reflecta punctele forte ale fiecarei saptamani in Agenda
Sibiu 2007" , a declarat Christel Ungar Topescu, coordonator proiect Sibiu 2007 din partea TVR. 
  
  Studio permanent 
  
  In perioada mai-octombrie 2007, in care vor avea loc peste 200 de evenimente, TVR isi va instala un
studio permanent la Sibiu, de unde se vor transmite stiri, reportaje, interviuri, talk-show-uri etc. Agenda
Sibiu 2007 din cadrul Jurnalului TVR de week-end va tine telespectatorii TVR 1 informati despre
evenimentele de la Sibiu. TVR va mai prelua integrale de teatru si recitaluri sustinute pe scenele de la
Sibiu, va transmite in direct evenimentele cheie ale proiectului pe cele patru posturi ale sale in functie de
specificul fiecaruia. Echipa Jurnalului Cultural va pregati zilnic stiri, reportaje despre expozitii,
happeninguri, cluburi, concerte, spectacole etc. 
  caseta
  Pentru cresterea vizibilitatii unui astfel de eveniment de importanta nationala si internationala,
Televiziunea Romana si-a propus pentru anul 2007 o campanie de promovare sustinuta, care presupune o
medie de trei difuzari pe zi pe fiecare canal a spotului evenimentului, pe tot parcursul anului.
  
  Emisiune dedicata lui Mot
  
  Televiziunea nationala programeaza pentru mijlocul saptamanii viitoare o emisiune dedicata cazului
actorului sibian Ovidiu Mot. Actor al Teatrului National  "Radu Stanca"  din Sibiu, Ovidiu Mot se afla si
acum in coma la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures, in urma unui accident care a pus pe jar Politia
Municipiului Sibiu, Spitalul Clinic Sibiu si Teatrul National  "Radu Stanca" . Emisiunea de saptamana
viitoare va aduce in platourile TVR reprezentanti ai tuturor institutiilor mentionate mai sus.
  
  Stefan DOBRE
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