
<b>IMPREUNA!? la teatru</b>
<i>Mare deschidere, mare... Festivalul International de Teatru a fost deschis pentru a XIII-a oara, de
aceasta data cu surle si trambite, chiar in punctul zero al orasului lui Hermann - Piata Mare. Oficialitati
locale si nationale au dat drumul la sarbatoarea teatrului si au fost urmati de spectacolul uneia dintre cele
mai mari companii de teatru de strada din lume - "Les passageres". Deja traditionalul foc de artificii nu a
lipsit nici la aceasta deschidere, iar cei care l-au pierdut mai au o sansa la finalul celor 11 zile de festival.
</i><br />  <br />  <h2><b>Sarbatoarea artelor - Start la Festivalul International de Teatru</b></h2><br
/>  <br />  Cu un buget satisfacator - aproximativ 7,3 milioane de euro - FITS tinde sa devina cartea de
vizita a culturii sibiene. Peste 70 de tari din lume au reusit sa prinda un loc in agenda festivalului, dupa o
selectie extrem de stricta. Organizatorii promit un eveniment de neuitat, care sa isi demonstreze
notorietatea de cel mai mare festival din Romania si chiar din Europa. Desfasurat sub patronajul
Presedintelui Romaniei, a Guvernului, dar si a Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, FITS a reusit
sa scoata bani de la mai toate bancile de succes, care s-au inghesuit sa sprijine cultura sibiana. "Festivalul
International de Teatru este un nume in care merita sa investim", au declarat bancarii la unison. FITS
2006 a reusit sa atraga atentia si mai marilor tarii, care au transmis cuvinte de salut si de sustinere.
Presedintele Basescu a salutat si el editia din acest an a festivalului. "Este impresionant sa constati ca
artisti din 70 de tari ale lumii vor sarbatori prin limbajul teatrului, dansului si muzicii o adevarata
�repetitie generala� a Capitalei Culturale a Europei, din 2007. In eforturile pe care Romania le face de a
fi buni parteneri europeni in toate domeniile, Sibiul se dovedeste a fi lider", a transmis presedintele
Romaniei. <br />  Ministrul Culturii si Cultelor a tinut sa fie prezent in acest an la Sibiu pentru
deschiderea evenimentului. "Editia din acest an are insa o semnificatie aparte. Dupa cum se stie, orasul
Sibiu va deveni, in anul 2007, Capitala Culturala a Europei. Iar organizatorii Festivalului International de
Teatru au pregatit o editie pe masura acestui important eveniment. Va fi nu doar un regal al teatrului
contemporan, ci o sarbatoare a multiculturalitatii, o pledoarie pentru un spatiu cultural european
multilingv si unitar in propria sa diversitate", a precizat ministrul Iorgulescu. <br />  Masurile de
securitate in timpul festivalului vor fi asigurate, zilnic, de aproximativ 65 de cadre ale Inspectoratului
Judetean de Politie, plus inca 70 de jandarmi, alaturi de politistii comunitari si cadrele Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta, concentrati pe locatiile din centrul istoric al Sibiului. Spectatorii sunt rugati sa
nu introduca in spatiile destinate spectacolelor nici un fel de obiect pirotehnic sau de orice alta natura. De
asemenea, le este interzis sa afiseze pancarte, bannere sau steaguri cu texte care incita la discriminari de
orice fel si la violenta publica. Politistii au luat, de cateva zile, si masuri impotriva hotilor de buzunare,
prostituatelor si traficantilor, care se vor inteti pe parcursul festivalului. In plus, coelgii din judetele
limitrofe au fost rugati sa previna pe cat posibil afluenta de indivizi certati cu legea. Sibienii trebuie sa fie
atenti si pe unde isi parcheaza in aceste zile masinile, pentru ca se vor trezi cu ele "saltate" in cazul in care
le lasa prea mult timp de izbeliste. Alaturi de sectia judeteana a SRI, politistii antitero vor fi si ei pe faza,
in principal in jurul locatiilor cele mai importante.<br />  <br />  <b>Teatru de strada la inaltime</b><br
/>  "World Upside Down... Feet on the Ground" a fost piesa de deschidere a festivalului din acest an.
Compania "Les Passageres" a lasat audioriul din Piata Mare cu gura cascata. Spectacolul de la Sibiu nu a
facut decat sa respecte "politica" companiei franceze, care deschide o lume verticala multidisciplinara a
dansului, teatrului gestual, picturii, acrobatiei si muzicii live. “World upside down…"  este o poveste
ireala, o incursiune in visele si cosmarurile oricarui om, in banalitate, eroism. <br />  <br />  Teodora
GHEORGHIU<br />  <br />  • <a href="http://www.sibiul.ro/forum/viewtopic.php?t=541"
title="Festivalul International de Teatru Sibiu 2006">Discuta pe forum despre Festivalul International de
Teatru Sibiu 2006</a><br />  <br />  • <a
href="http://www.sibiul.ro/program-festivalul-de-teatru-sibiu-2006.php" title="Programul Festivalului
International de Teatru Sibiu 2006">Programul Festivalului International de Teatru Sibiu 2006</a><br />
 <br />  • <a href="http://www.sibiul.ro/expozitii-festivalul-teatru-sibiu-2006.php" title="Expozitii
deschise in timpul Festivalului International de Teatru Sibiu 2006">Expozitii deschise in timpul
Festivalului International de Teatru Sibiu 2006</a>
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