
De la Tribuna - cantece pentru prieteni

   Primul weekend din iulie a transformat Piata Mare in "casa" TRIBUNA, primul si cel mai longeviv
cotidian al Sibiului, care si-a sarbatorit cititorii la "Festivalul Tau". Vineri, 4 iulie, si sambata, 5 iulie,
Tribuna a daruit Sibiului si sibienilor, doua mega-concerte la aniversarea a 130 de ani de la aparitia
primului numar al cotidianului.  Sibienii au venit in Piata Mare inca de la orele pranzului, cand pe scena
au urcat artistii pentru ultimele probe de sunet. Şi nu au plecat cu mana goala. Toti artistii au acceptat cu
drag sa le dea autografe si sa faca poze cu fanii lor.
  
  Moderatorul evenimentului nostru a fost Iuliana Tudor, cunoscuta prezentatoare a Televiziunii Romane.
  
  Folclorul a facut legea
  
  "Festivalului Tau" a inceput vineri, cand startul l-au dat Junii Sibiului. Ansamblul, coordonat de Silvia
Macrea, a strans in Piata Mare inca de la primele jocuri si strigaturi aplauzele numerosului public. Pe
scena au urcat si interpretii iubiti de publicul sibian: Alina Bica, Viorica Telcean, Daniel Rosalim, Robert
Tarnaveanu, Nelu Albu, Adrian Neamtu, Marcel Parau, Razvan Nastasescu, Anca Marginean, Codruta
Rodean, Camelia Cosma Stoita si Traian Stoita.
  
  

   Alaturi de cei 130 de ani ai TRIBUNEI, au fost asezati si cei 70 de ani ai Ansamblului "Cindrelul -
Junii Sibiului", adunand, impreuna, nu mai putin de doua secole a doua branduri ce fac istorie in Ardeal,
dar si in intreaga tara. Seara folclorului romanesc s-a incheiat cu recitalul lui Nicolae Furdui-Iancu, cel
care, cu vocea sa puternica, a reusit sa ii faca pe spectatori sa cante impreuna cu el melodii precum "Asa-i
romanul", "Noi suntem romani" si "Nu uita ca esti roman!". Acesta a fost insotit de Ansamblul "Crai
Nou".  Rock pe scena Festivalului Tau
  
  

   Daca prima seara a fost destinata iubitorilor de muzica populara, cea de-a doua s-a adresat unui alt
public: cel iubitor de pop-rock si rock. inca de la repetitii, Antract, trupa care a deschis seara de sambata,
a adunat zeci de spectatori, atrasi de melodiile si genul pe care il abordeaza. Nu putini au fost cei care au
venit la cortul din spatele scenei pentru a cere autografe si pentru a face poze cu membrii formatiei.  Pe
scena, baeitii au facut furori. Antract a amintit si despre faptul ca aici, in fosta Capitala Culturala
Europeana, s-a nascut si "Carciumareasa", o melodie pe care fanii o adora si pe care au cantat-o in acelasi
timp cu Paul, solistul trupei.
  
  A urmat recitalul celebrei trupe Compact, care a spus publicului de cum a urcat pe scena ca "Suntem
Compact datorita voua". Paul Ciuci, solistul trupei, a urat, de pe scena "Festivalului Tau", "La multi ani,
TRIBUNA!". Printre piesele cantate alaturi de sibieni s-au numarat "Fata din vis", "Cantec pentru
prieteni", "Esti totul pentru mine" si "Zambetul din ochii tai", piesa cantata in premiera, la Sibiu.
  
  Seara s-a incheiat cu spectacolul Elenei Gheorghe, artista care a facut un adevarat show cu trupa si cele
trei dansatoare ale sale. "De neinlocuit", "Ecou", "Te ador" si "Mamma mia" au fost printre melodiile pe
care miile de spectatori le-au cantat alãturi de Elena. Dupa concert, artista a dat autografe fanilor si s-a
fotografiat cu acestia minute in sir.
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   Festivalul Tau a fost posibil, in primul rand, datorita cititorilor nostri, multumita carora am ajuns sa
aniversam 130 de ani, pentru ca suntem "impreuna din 1884".  Primarul Sibiului, invitat de onoare la
"Festivalul Tau"
  "este darul pe care cotidianul TRIBUNA il ofera sibienilor la aniversarea a 130 de ani de la aparitia
primului numar. Ne-am dorit ca, pe langa articolele cu care venim zilnic pentru a intampina nevoia de
informatie a sibienilor, sa organizam si un eveniment de amploare, de care sa se bucure intreaga
comunitate. Festivalul Tau este modul nostru de a multumi Sibiului si sibienilor, datorita carora avem
posibilitatea sa spunem <>", le-a spus Mircea Bitu, directorul general al Casei de Presa si Editura Tribuna
miilor de spectatori din Piata Mare in cele doua seri ale Festivalului Tau.
  
  Primarul municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, a fost invitatul de onoare al Tribunei in cea de-a doua seara
de festival. Iohannis a urat "La multi ani" Tribunei. "Cotidianul sibian Tribuna implineste anul acesta 130
de ani de la prima aparitie, fiind cel mai longeviv ziar din Sibiu. Le urez "La multi ani!" si mult succes si
de aici inainte", a spus Klaus Iohannis, primarul municipiului Sibiu.
  
  "Festivalul Tau" este un eveniment din cadrul proiectului "impreuna in 1884", o actiune cofinantata de
Primaria Municipiului Sibiu, prin Agenda Culturala 2014.
  
  Partenerii nostri in acest proiect sunt Jidvei, Atlassib, BRD Groupe Societe Generale, Meridiana
Transfer de Bani, Transcar, Transmixt, Clinica Polisano, Buonavista Catering&Banqueting, Agro-Crint,
Sevis, si Bricomat.
  
  ***
  
  Nu ratati urmatoarele editii ale ziarului TRIBUNA, unde va vom prezenta interviuri cu artistii care au
urcat pe scena "Festivalului Tau"!
  

Cuvinte cheie: piata mare  poze  concert  concerte  atlassib  capitala culturala  populara  cindrel  sibiul
robert tarnaveanu  mircea  jocuri  junii sibiului  muzica  clinica polisano  despre  capitala culturala
europeana  transmixt  cultura  crint  primarul sibiului  catering  muzica populara  polisano  fiat  gheorghe
zambet  informatie  primaria municipiului sibiu  chei  folclor  cotidianul tribuna  junii sibiu  klaus
iohannis  sibienii  banqueting  fotograf  &lt;/strong  daniel rosalim  viorica telcean  atl  traian stoita
interpreti  silvia macrea  la multi ani  brd groupe societe generale  fotografi  bran
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