
CCE 2007: Inceputul sfarsitului
Municipalitatea sibiana a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru finalul Capitalei Culturale.
Autoritatea Nationala pentru Meteorologie a venit ieri si cu o veste buna, anuntand ca de revelion vom
avea zapada. Sarbatoarea va incepe duminica aceasta cand se va inaugura oficial iluminatul special de
sarbatori, dupa care compania Cie Carabosse "da foc" centrului istoric. Spectacolul stradal aflat in
pregatiri de compania franceza va include bulevardul Nicolae Balcescu, strada Samuel von Brukenthal si,
cum era de asteptat, Piata Mare. Aceasta va fi incercuita de vase aprinse si trei bile de foc, cu diametru de
patru metri, o vor strajui. Mai mult decat atat, la intrarea dinspre Piata Mare spre Piata Mica instalatiile de
focurile vor fi sustinute de o macara. Cie Carabosse si-a programat intregul spectacol inflacarat chiar in
Ajun si in ziua de Craciun. 
  REVELIONUL inchiderii Capitalei Culturale va incepe cinci zile mai tarziu, in 30 decembrie. Distractia
va fi deschisa de concertul Loredanei Groza si prietenii ei. Loredana va fi urmata in aceasi seara de una
dintre cele mai mari trupe de dans din lume, cunoscuta si sub numele de " vrajitorii lui Mustafa Erdogan
", producatorul lor. Fire of Anatolia este cunoscuta in primul rand pentru modul in care zecile de
dansatori reusesc sa imbine dansul cu istoria, civilizatia si cultura. Abia dupa spectacolul " Fire of
Anatolia ", in Piata Mare se va dezlantui iadul. Seara de 30 este programata sa se incheie cu The Prodigy
pe scena, in lumina focurilor de artificii. 
  ULTIMA zi a Sibiului ca si Capitala Culturala Europeana incepe cu una dintre cele mai in voga trupe
ale momentului in intreaga lume. Reamonn sunt programati sa deschida seara de 31 decembrie cu
baladele lor " Supergirl " si " Tonight " si sa povesteasca sibienilor cum au ajuns ei sa se indragosteasca
de Romania, solistul trupei, Reamonn Garvey fiind insurat cu o romanca originara din Cluj-Napoca.
Atmosfera romantica va fi completata de francezii de la Group F, care la fel ca si la deschiderea Capitalei
Culturale, pregatesc lansarea a sute de rachete si artificii pe cerul Sibiului, intr-un mod cum numai ei stiu
sa faca. Cum probabil se astepta toata lumea imediat dupa anuntarea numelui ultimei trupe invitate sa
cante la Sibiu, numaratoarea finala va fi tinuta din Piata Mare de Europe si hitul lor " The final
countdown ".
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