FITS a vandut bilete de peste 150.000 lei

Festivalul International de Te&nbsp;atru de la Sibiu a tras cortina duminica, iar acum trage linie si face
calcule. in cifre, cea de-a XVIII-a editie a festivalului arata astfel: peste 2000 de artisti si invitati speciali
din 70 de tari, peste 4000 de innoptari, peste 6000 de afise, cataloage si brosuri, peste 300 mp de
bannere si mashuri, peste 2500 de ecusoane si 5,8 milioane euro buget de festival.
Pentru publicul larg, cifrele se traduc in 350 de evenimente organizate in 60 de spatii de joc si in
bilete achizitionate in valoare de peste 150.000 lei. "Cele mai bine vandute spectacole din acest an la FITS
au fost Faust si D'ale carnavalului, in regia lui Silviu Purcarete, Furtuna, in regia lui Victor Ioan Frunza,
Cui i-e frica de Virginia Woolf, in regia lui Gelu Colceag, Pe repede inainte si Perla, ale companiei de
dans Inbal Pinto & Avshalom Pollak si Duel, al trupei Braf. Dupa primele estimari suma incasata in
urma vanzarii de bilete se ridica la peste 150.000 lei. Vanzarile online au cunoscut o crestere de 26% fata
de anul 2010, cele mai multe bilete online fiind achizitionate international din Japonia si Ungaria, iar de
la noi din tara din Bucuresti", se arata intr-un comunicat de presa al organizatorilor FITS.
Şi tot la capitolul cifre, trebuie mentionate si cele care tin de Bursa de spectacole: aceasta a reunit 44 de
companii,dintre care 12 cu prezentari la standurile ridicate in foaierul Casei de Cultura a Sindicatelor.
Castigatorul editiei din acest an al Bursei este Katona József Theatre din Ungaria, compania fiind
invitata sa prezinte un spectacol in cadrul editiei urmatoare a Festivalului International de Teatru de la
Sibiu.
Festivalul International de Teatru de la Sibiu este cel mai important festival de artele spectacolului din
Romania si al treilea ca amploare si importanta din lume. La Gala de Excelenta a Forumului Hotel
Tourism & Leisure, FITS a fost desemnat cel mai bun eveniment al anului.
Cuvinte cheie: romania forum bucuresti ungaria bannere festivalul international de teatru teatru
international hotel faust silviu purcarete japonia festivalul international de teatru de la sibiu fits
brosuri cort theatre
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