
Centrul Sibiului infloreste in weekend
gradina imensa va "rasari" incepand de maine in Piata Mare. Centrul Sibiului va inflori, la propriu, timp
de trei zile, in perioada 4-6 mai, la prima editie a Festivalului Gradinilor, care vine in sprijinul tuturor
gradinarilor - amatori, profesionisti sau doar cu sufletul - care pot vizita si achizitiona tot ceea ce au
nevoie pentru a amenaja o gradina completa. Mobilierul, arbustii, florile, semintele si toate cele necesare
gradinaritului vor da viata pietrei cubice din inima orasului, de la eveniment nelipsind workshop-urile,
prezentarile pe teme de gradinarit si chiar ateliere destinate copiilor.
  
  O gradina de 33 de ore
  
  Centrul Sibiului va ramane inverzit timp de 33 de ore in toate cele trei zile, festivalul fiind deschis
vineri, sambata si duminica, intre orele 10-21. Ora 10 este si cea la care iau startul, in zilele de sambata, 5
mai si duminica, 6 mai, atelierele de creatie artistico-plastica destinate copiilor de varsta prescolara si din
ciclurile primare, care dureaza pana la ora 18. Micutii vor fi provocati sa dea frau liber imaginatiei si sa
realizeze, sub indrumarea cadrelor didactice, lucrari practice si artistico-plastice cu tema "Festivalul
gradinilor" , prin intermediul picturii si lacuirii florilor din gips; decuparea/lipirea de ornamente florale;
origami - flori multicolore; a desenului, aranjamentelor florale, decoratiunilor; tablourilor florale realizate
prin tehnica servetelului si a buchetelelor de flori din hartie creponata. 
  
  Copiii nu sunt singurii care se vor bucura de atentie in cadrul Festivalului Gradinilor, pentru ca pentru
adulti organizatorii au pregatit seminarii, workshop-uri si prezentari pe teme de gradinarit. Prezentarile
vor fi sustinute de arhitecti de la Facultatea de Arhitectura " Ion Mincu" din Bucuresti, care vin la Sibiu
special pentru acest eveniment, dupa cum precizeaza organizatorii. 
  
  Mai multe despre amenajarea spatiilor verzi
  
  Arbustii, florile si toate celelalte elemente care constituie gradina nu sunt singurele cu care se vor intalni
sibienii in acest sfarsit de saptamana, pentru ca ei se vor bucura si de prezentari practice sustinute de
specialisti si firme din domeniu. Mai mult, ei vor afla mai multe despre amenajarea teraselor si peretilor
verzi, a rocariilor si gradinilor alpine, a iazurilor si a gradinilor acvatice, a iluminatului si a parfumurilor
din gradin[, a istoriei evolutiei curtilor interioare si a buzunarelor verzi din Municipiul Sibiu, a perceptiei
si comportamentului in peisajul urban, pentru ca duminica, 6 mai, sa participe la sesiuni practice de tip
workshop, privind taierile la trandafiri si vita de vie, stabilizarea si ingrijirea solului prin principiile
permaculturii, pentru gradinile de legume de dimensiuni mici, fara aratura, pesticide, plivit si
ingrasaminte chimice.
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