
Halloween made in Romania
Noua liceeni americani vor petrece sarbatoarea de Halloween in tara lui Dracula. Tinerii participa
la aniversarea a 625 de atestare documentara a Colegiului National Samuel von Brukenthal.
Acestia vor fi cazati la familii din Sibiu. Vizita include si o excursie de o zi la Castelul Bran.
  
  Chiar daca vor pierde petrecerile tipic americane de Halloween, cei noua tineri in vizita in Sibiu vor
avea altceva de castigat, o zi intreaga la Castelul Bran, o experienta numai buna de povestit prietenilor o
data intorsi acasa. Calatoria lor in Sibiu nu presupune insa numai distractie. Tinerii de la liceul Kaneland
au parasit miercuri SUA pentru a participa la sarbatoarea Colegiului Brukenthal. Relatiile intre cele doua
institutii de invatamant au inceput in urma unui proiect comun – “Orasul Ideal" . Lucrarile s-au axat in
jurul a ce este necesar pentru ca un oras sa prospere, de la constructia infrastructurii la ce il face viabil din
punct de vedere financiar. Copiii vor fi gazduiti de familii din Sibiu si vor avea astfel ocazia sa observe
un stil de viata total diferit de al lor. “In ultimul semestru am studiat geografie si clasa noastra a fost
vizitata de cativa profesori romani. Ne-au adus oua pictate manual, un CD cu muzica si imagini din zona
lor. Au fost atat de draguti incat am vrut sa aflu mai multe despre Romania" , a declarat Katie Rogers, una
dintre studente, pentru un ziar local american. Copiii vor avea ocazia sa afle nu numai despre Romania, ci
si despre Germania, Austria, Bulgaria, Turcia, Ungaria si Elvetia, de unde participa scoli partenere ai
Brukenthalului. “I-am invitat pentru aniversarea a 625 de ani de atestare documentara a Colegiului
Brukenthal. Nici nu ne-am asteptat sa raspunda invitatiei. Vor sta aici o saptamana si vor lua parte la
festivitatile care se desfasoara pe parcursul a trei zile" , explica prof. Hermann Gerold, directorul
colegiului. Programul incepe sambata, de la ora zece, la sala Thalia, cand are loc deschiderea festiva. 
  Din SUA s-au inscris pentru aceasta excursie peste 40 de copii, dar in urma selectiei au ramas noua.
Numai cei care au luat parte la proiect sau care au demonstrat ca ar fi buni ambasadori ai SUA au reusit
sa vina in Romania. Pentru “a petrece"  Helloween in Sibiu, cei noua au strans 14.000 de dolari prin
granturi, donatii si vanzari de prajituri. Dupa atat de multa munca, tinerii merita aceasta aventura in
tinuturile misteriosului Dracula. 
  
  Elida-Ioana CREMENE
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