
\&quot;Ceata Junilor\&quot;, in Cipru
A devenit traditie de cativa ani ca un ansamblu folcloric din Sibiu sa reprezinte Romania la un schimb
cultural organizat in Cipru. Anul acesta, Romania a fost reprezentata de Ansamblul "Ceata Junilor", iar
evenimentul 
  
  s-.a desfasurat sub genericul "Let's dance! Poverty and Social Exclusion". Centrul Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale "Cindrelul - Junii " Sibiu, alaturi de Casa de Cultura a
Municipiului Sibiu, prin reprezentanti ai junilor tineri a fost partener in acest proiectul initiat de Asociatia
Culturala din Ormidia, Cipru. 
  
  impreuna cu tineri din Lituania, Grecia, Malta, Ungaria si Cipru, sibieni au abordat problema saraciei, a
luptei impotriva rasismului, a diversitatii culturale si a excluderii sociale, prin intermediul artelor. "Echipa
a carei tema a fost axata pe discutarea problemelor de rasism existente in Europa si a situatiei
minoritatilor a exprimat prin dans, prin miscare corelata cu muzica, viziunea comuna asupra acestui
subiect. Tot printr-o coregrafie realizata de tineri din echipele multinationale s-a reflectat ideea de
diversitate culturala in Europa. Arta plastica a fost forma de exprimare a ideilor pe tema saraciei si,
de-asemenea, a barierelor culturale. Cu ajutorul unor materiale reciclabile si a altor obiecte
neconventionale, tinerii au reflectat intr-o maniera creativa temele atribuite. Schimbul de idei pe tema
excluderii sociale si a saraciei a prins contur in forma unor versuri care, alaturate muzicii, au constituit
imnul acestui proiect. Cantecul despre saracie si excluderea sociala a fost inregistrat intr-un studio si
prezentat, in diverse ocazii, in fata publicului", se arata intr-un comunicat de presa al CJCPCT
Cindrelul-Junii Sibiu. 
  
  Seminariile si atelierele au fost completate de spectacole folclorice in diverse locaalitati cipriote; iar "la
fiecare dintre aceste reprezentatii, programul delegatiei din Romania a fost ovationat, iar cetatenii de
origine romana prezenti printre spectatori au fost vizibil emotionati", mentioneaza reprezentantii
institutiei de cultura. Prezentarea Romaniei s-a facut, de asemenea, prin intermediul unor materiale
promotionale si prin seri traditionale, cand membri celorlalte ansambluri au fost intampinati de romani cu
paine si sare. Nu au lipsit nici provocarile, asa ca partenerii din proiect au invatat hora si perinita.
Dimensiunea interculturala a proiectului a fost punctata si prin montarea unui dans european, ce a constat
dintr-un colaj de momente muzical- coregrafice din folclorul fiecarei tari participante. 
  
  Schimbul cultural din Cipru a fost finantat si de Comisia Europeana, fiind derulat in cadrul programului
Uniunii Europene "Tineret in Actiune". 
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