
Craciun in culori, la Targul din Piata Mare
Auriu, rosu, albastru, verde sau argintiu, asa va fi Targul de Craciun din Piata Mare a Sibiului, de la o
saptamana la alta.
  
  Organizatorii evenimentului propun "Culorile Craciunului " ca tema pentru editia de anul acesta, a
anuntat ieri, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Sub semnul auriu va sta week-endul 22-23 noiembrie. in seara zilei de 22 noiembrie, la ora 19 sibienii si
turistii sunt invitati la ceremonia de inaugurare a targului si aprinderea iluminatului festiv in oras, dar si la
un concert extraordinar sustinut de Monica Anghel alaturi de formatia lui Andrei Tudor si de orchestra
simfonica din Sibiu condusa de dirijorul Ionel Tudor. in seara zilei de 23 noiembrie, la ora 19, iubitorii
genului gospel vor avea ocazia sa vada un proiect muzical unic initiat de Brad V. Johnson (n.r fost
membru Boney M.) impreuna cu Andrei Tudor Band, in colaborare cu Paula Seling si grupul vocal
"Acapella". Rosu va fi week-endul 30 noiembrie - 1 decembrie. in data de 30 noiembrie, va avea loc"
Festivalul de datini si obiceiuri ", un spectacol folcloric cu muzica si dansuri traditionale, realizat in
parteneriat cu Complexul National Muzeal ASTRA., iar in 1 decembrie, de Ziua Romaniei, Camelia
Cosma Stoita, Traian Stoita si Ioana Brad vor colinda romaneste.
  
  Albastrul, pentru week-endul 7-8 decembrie este cea de-a treia culoare. Va aduce pe scena colinde si
cantece de Craciun din repertoriul international - muzica vieneza din creatiile lui Johann Strauss si piese
jazzy care vor fi readuse in prim-plan de orchestra Formuzica si de sibienii de la Guilty Lemon.
  
  Verdele va domina finalul de saptamana 14-15 decembrie, care este dedicat muzicii rock ‘n roll, adusa
pe scena de catre artistii din Electric Band si Joy Band. Argintiul este culoarea in care se va imbraca
Targul de Craciun in week-end-ul 21-22 decembrie. Grupul vocal "Acapella", condus de George Miron,
care abordeaza atat muzica pop si cross-over cat si muzica clasica si sacra va incheia seria " Colors of
Christmas " cu un concert in ultimul weekend inaintea Craciunului.
  
  
  
  Comert in centrul orasului
  
  
  
  Primaria Sibiu va emite si anul acesta avize pentru comercializarea produselor specifice sarbatorilor de
iarna pe domeniul public. Serviciul de Administrare a Domeniului Public, cu sediul in Piata Mica, nr. 22,
se va ingriji de emiterea acestor avize si ordonarea acestui tip de comert.
  
  Pentru sarbatoarea Sfantului Nicolae, avizele pentru ocuparea domeniului public cu scopul de
comercializare a acestor produse vor fi emise pentru perioada 29 noiembrie - 6 decembrie pentru
urmatoarele zone: bulevardul Nicolae Balcescu (zona Farmaciei 24), in fata magazinului Dumbrava si in
zona de cartiere.
  
  Pentru sarbatoarea Craciunului avizele vor fi emise pentru perioada 16-27 decembrie, pentru aceleasi
zone. 
  
  Taxa de ocupare a domeniului public este de 2 lei/mp/zi pentru persoane juridice si 1 leu/mp/zi pentru
persoane fizice. Programul de registratura si casierie al serviciului este de luni pana joi intre orele 9 si 15,
iar vineri intre orele 9 -12.30.
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