
Ce ne rezerv�ast�i Capitala Cultural�
Expozitie " Tezaure Umane Vii" , Complexul National Muzeal Astra, Casa Hermes, Piata Mica,
ora 10:00
  
  Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului aduna in fiecare an mari mesteri populari din cele mai izolate
regiuni ale Romaniei, dar in care traditia inca se mai pastreaza. Scopul este ca acestia sa predea
invataturile lor stramosesti ucenicilor. Expozitia " Tezaure Umane Vii"  prezinta munca unor mesteri
populari adunati la Sibiu din toata tara, precum si dialogul lor cu generatiile viitoare transmitand traditiile
pe care doar ei le cunosc.
  
  Expozitie " Sibiu, oras european" , Muzeul de Istorie, sala 12, ora: 10:00
  
  Expozitia " Sibiu, oras european"  gazduita de Muzeul de Istorie trece in revista momentele istorice care
au facut din Sibiu un oras de importanta nationala si europeana de-a lungul celor opt secole de existenta.
  
  Expozitie " Baronul Brukenthal, Homo Europaeus" , Muzeul National Brukenthal, etaj I, salile 8,
9, ora: 10:00 
  
  Expozitia gazduita de Muzeul National Brukenthal in acesta perioada omagiaza personalitatea baronului
Samuel von Brukenthal si modul in care acesta a inteles valoarea culturii in epoca sa. Expozitia este
strans legata de cealalta expozitie aflata in acesta perioada in galeriile Muzeului National Brukenthal, "
Baronul Brukenthal - Modell Aufklarung" .
  
  Decernarea premiului  "Sf. Walpurga" , Biserica Evanghelica din Cisnadie, ora: 10:00                   
                                                                                                             
  Comunitatea Evanghelica din Cisnadie acorda in fiecare an premiul " Sf. Walpurga"  dupa numele
sfantului care da hramul bisericii din Cisnadie. Acest premiu se acorda unei personalitati care in anul
precedent s-a remarcat prin merite deosebite in folosul comunitatii, iar cel care va fi distins maine este
domnul Peter Handel din Germania.
  
  Expozitie " Baronul Brukenthal - Model Aufklarung" , Muzeul National Brukenthal, Palatul
Brukenthal, Etaj I, ora:11:30 
  
  Expozitie dedicata presonalitatii marcante pentru epoca sa a Baronului Samul von Brukenthal si
importantei pe care a acordat-o acesta culturii in epoca Luminilor. Tezaurul dedicat acestei epoci si strans
de baron la Sibiu a fost pastrat si imbogatit in timp de urmasii sai.
  
  " Dilema lui Duka" , film realizat de Jean Lydall, Germania, 87 de minute, Studioul Astra Film,
Piata Huet, ora 14:00
  
  Asa cum ne-a obisnuit de mai bine de o luna, Studioul Astra Film prezinta in fiecare zi un film
documentar din cele care au facut programul Festivalului de Film Documentar Astra Film Fest in trecut,
promovand astfel antropologia si regizori din toata lumea. Intrarea la film costa 3 lei noi, respectiv 2 lei
pentru elevi si studenti.
  
  " Piano Bar"  cu Cipi Oancea, Imperium Pub, Strada Nicolae Balcescu, ora: 20:30
  
  Cipi Oancea si muzica jazz au devenit deja cuvinte la ordinea zilei in Imperium. De altfel, muzica jazz
si muzica buna se simt ca acasa in barul sibian, aceasta fiind si ideea organizatorilor acestor seri pentru
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intregul program al Capitalei Culturale. Nu vor lipsi nici marii artsti si surprizele in acest sens se vor tine
lant in Imperium. 
  Sapte Seri va indeamna sa mergeti astazi in Capitala Culturala la Cisnadie unde domnul Peter Handel va
primi din partea Comunitatii Evanghelice premiul pentru merite deosebite in folosul comunitatii. Care
sunt acele merite aflati chiar de la Peter Handel sau de la reprezentantii Bisericii Evanghelice daca
participati la eveniment. 
  Stefan DOBRE
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