
\&quot;Florile Oltului\&quot; s-au deschis la Avrig
Oltul a inflorit in acest weekend prin tinerii care au urcat pe scena Festivalului Folcloric din Piata
"Gheorghe Lazar", in centrul orasului Avrig. Cu mic, cu mare, s-au strans aproximativ 3000 de oameni
din toate partile, atat din judet, cat si din tara si strainatate, sa vada traditiile, porturile si datinile populare
ce sunt ilustrate de 42 de ani in cadrul evenimentului "Florile Oltului". Pe langa spectatori la recitalurile
si dansurile populare prezentate, ei au putut fi si invitati la un rasfat culinar, intrucat nici tarabele si
ceaunele cu diferite mancaruri nu au lipsit.
  
  La doi ani, dansul ii e tovaras de viata
  
  E sambata. Ora 18 aduce in mijlocul orasului forfota, oameni care asteapta sa inceapa manifestarea care
e, de fapt, o zestre pe care au mostenit-o de la parinti si bunici, menita sa duca mai departe folclorul
autentic, care sa starneasca interes mai ales din partea tinerilor. Diferite formatii de dansuri si cantec au
urcat pe scena, purtand martorii prin diferite zone ale tarii, pe ritmurile specifice. Moderat de Mihaela si
Catalin, evenimentul a debutat prin dansurile Ansamblului "Caluseii" din Rasinari. Desi are in
componenta sa circa o suta de membri, trupa s-a prezentat la festival cu "cei mai buni", dupa cum spun
organizatorii. Au dansat, au strigat si au adunat aplauzele mult meritate. Atractia grupului de dans a fost
un baietel care, odata urcat pe scena, cu greu mai putea fi dat jos. "Ce dragalas!", se aude o voce din
stanga mea. Cand ma intorc, vad o doamna care isi leaga iute replica de un zambet si o bataie din palme.
Prichindelul nu se lasa mai prejos si a dansat alaturi de colegii sai mai mari in tot acest timp. Bate din
palme, din cizma, murmura cate ceva si sare. Coregrafia ii seamana cu a intregului ansamblu. Curioasa sa
vad cine se "ascunde" in spatele palariei, merg in culise. Aici, mama ii scotea hainele populare si da sa il
imbrace in camasa. Un adevarat domn avea sa arate. Numai ca il opresc si il provoc la vorba. "Cum te
cheama?", il intreb. "Berindei", imi raspunde scurt, vrand sa isi scoata de pe cap caciula. "Şi mai cum?",
continui eu. "George", imi desluseste el. Dupa ce am facut cunostinta, mai aflu ca are numai doi ani si
deocamdata nu merge la gradinita, dar asteapta cu nerabdare sa isi faca noi prieteni de joaca. Spune ca ii
plac dansul si straiele populare. "Caciula, camasa, serpar, pieptar, tricolor si zanganele", mai rupe cateva
cuvinte pentru a-si descrie vestimentatia de asta seara, cu ajutorul mamei, a carei mana nicio clipa nu o
lasa. Pasiunea lui pentru joc isi are radacinile in cea a bunicii sale, care este instructor de dansuri. "Şi
tatal mamei a fost dansator. Deci din generatie in generatie", povesteste Anamaria, mama lui George.
Alaturi de ei, si Andra, o fetita nu departe de varsta flacaului nostru, timida, asculta cu atentie dialogul. Şi
atat. Pentru ca nu vrea sa comunice, deocamdata, fiind emotionata ca urma sa intre pe scena, in fata
sutelor de spectatori.
  
  Dansuri si joc pe inserate
  
  Daca in culise emotiile si nerabdarea sunt mari, nici in public lucrurile nu stau altfel. Parinti, bunici,
rude sau simpli oameni urmaresc cu atentie fiecare numar al fiecarui ansamblu ori solist. Pe rand, au
urcat pe scena, dupa Ansamblul "Caluseii" din Rasinari, Ansamblul Turnu Rosu, Ansamblul de copii din
Scoreiu, Grupul vocal al Liceului "Gheorghe Lazar" Avrig, Ansamblul "Purtata Avrigului - juniori",
Ansamblul "Garofita" Darlos, Ansamblul de dansuri populare "Comorile Arpasului", Ansamblul
"Mugurii Dr[gu`ului", solistul Ilie Sadean si Ansamblul "Zaluta" din Bradu. Printre participanti, s-au
numarat Arnold Gunter Klingeis, primarul orasului Avrig, Ovidiu Sitterli, prefectul judetului Sibiu, si
deputatii Gheorghe Fraticiu si Ioan Tamaian, care au subliniat, in cateva cuvinte, stima si aprecierea pe
care o poarta pentru acest festival. "Admir spiritul acestei localitati, spiritul Ţarii Oltului. (..) Am vazut
foarte multi tineri care deprind tainele dansului popular, ale cantului popular. Sunt mandru ca Avrigul,
capitala a Ţarii Oltului, este o vatra a culturii populare. Numai asa traditiile vor fi duse mai departe", a
spus Ovidiu Sitterli, prefectul judetului Sibiu. 
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  "Ca daca nu pui dragoste in mancare, nu iese buna"
  
  
  
  Desi jocul si cantecul popular au constituit ingredientele principale ale evenimentului de sambata si
duminica, festivalul a imbinat si arta culinara, pe langa cea populara. Astfel, musafirii s-au putut delecta
cu bucate care mai de care mai diverse, la preturi accesibile. Astfel, pentru o portie de mici au scos din
buzunar trei lei, pentru o tochitura taraneasca cu muratura zece lei, la fel si pentru un bulz ciobanesc, iar
pentru o portie de carnati afumati de porc patru lei. "Zarzavat mult si carne de oaie. A, si multa rabdare si
dragoste. Ca daca nu pui dragoste in mancare, nu iese buna", ne-a deslusit cateva dintre tainele tocanitei
de oaie domnul Prodan, care participa de cativa ani la festival si aduce, in acest fel, bucate felurite. Dupa
o masa copioasa, nu are cum sa lipseasca desertul. O alternativa pot fi colacii secuiesti, care costa intre
cinci si zece lei, dar si inghetata de mar sau vanilie, pentru care platesti doi lei. La capitolul "Bauturi",
participantii au avut de ales intre sucuri si bere, pentru care scoteau din buzunar trei lei pentru o halba. Pe
langa nenumaratele tarabe purtatoare de gustari, se distinge si o masa a traditiei. "Avem aici traditiile
pentru ie, catrinta, laibar, fusta, tot ce tine de costumul autentic romanesc", spune Aurelia Dobrila, in
mana cu o plasa din care scoate, dupa cum spune, zestrea miresei, asa cum este ea in Arpasu de Sus,
veche de peste o suta de ani. "Acum scoatem costumele. E lada miresei, adica. Cum se ducea la nunta
altadata", mai adauga femeia, care este instructor la Şcoala de Arte "Ilie Micu" Sibiu. 
  
  
  
  A continuat...
  
  
  
  Şi duminica veselia a continuat. Cu Ansamblul Folcloric "Cununa Chioarului" Satulung, Maramures,
Ansamblul Folcloric "Fiii Motilor" Mihai Viteazu, Cluj, Alina Pinca si solistii Şcolii Populare de Arte
"Ilie Micu" Sibiu, Ansamblul "Purtata Avrigului" si Ansamblul "Rapsodia Muntilor", cu Georgiana
Paduraru, Paul Anania, Ciprian Silasi si orchestra. La fel ca in ziua precedenta, jocul si voia buna au fost
"condimentele" evenimentului, alaturi de bucatele specifice regiunii, pregatite cu truda si rabdare de
bucatarii zonei.
  
  in ceea ce priveste implicarea administratiei locale, parerile sunt impartite: unele voci spun ca ajutorul a
fost minim, in timp ce altele vorbesc despre un sprijin substantial, refuzand insa sa indice in ce consta
acesta..

Cuvinte cheie: scorei  rasinari  avrig  turnu rosu  arpasu de sus  gheorghe lazar  darlos  cluj  populara
mihai viteazu  ioan  centrul  despre  ion  lulu  ans  prefectul judetului sibiu  ref  dansuri  itm  pal  bucatar
gheorghe  prima  fia  zambet  ioan tamaian  uta  gradinita  folclor  tes  martori  mancaruri  iute  klingeis
arnold  traditii  bucatarii  bulz  cani  dansuri populare  coli  fir  psi  art  time  emo
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