
Incepe festivalul!
Festivalul International de Teatru este gata de start. Mai sunt trei zile pana la debutul evenimentului care
va monopoliza orasul pentru 11 zile. Asa cum au obisnuit publicul de 13 ani, organizatorii promit, si
acum, o serie de programe extrem de atractive. Programul "Spectacole in cetati si situri istorice"
urmareste revitalizarea si punerea in valoare a cetatii Sibiului si a 10 cetati si biserici fortificate saxone
din Marginimea Sibiului. Proiectul este sprijinit de Ministerul Culturii, UNITER, administratiile locale,
Fundatia pentru o Societate Deschisa si este dezvoltat in cooperare cu COMEDIA Consultancy Group din
Marea Britanie. Un alt program, dezvoltat la FITS este "Underground fever". Pana in 2007, oferta de
spectacole create in mod special pentru aceste locatii va cuprinde zece titluri. Pe langa conceptia si
realizarea artistica a spectacolelor se are in vedere si o latura educationala care este orientata spre
pregatirea si familiarizarea tinerilor cu partea non-artistica a creatiei unui spectacol. Pentru a noua oara la
FITS, Bursa de spectacole de la Sibiu va intruni, timp de trei zile, creatorii de spectacole din Romania si
din lume, din domeniul teatrului, dansului, muzicii si circului. O noutate in programul festivalului este
proiectul "Sezonului rusesc", organizat in colaborare cu Asociatia "Sibiu 2007" si Ministerul Culturii al
Federatiei Ruse. 
  
  Program joi - 25 mai
  
  TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - 19.00 HENSHIN (Butoh) 1h20' Kanazawa Butoh
Kan/Theater ASOU (JP/AUstria)
  TEATRUL GONG - 17.00 COFFE?... TEA?... ME?... Teatrul Gong (RO)
  SALA THALIA - 19.00 concert FILARMONICA SIBIU
  PIATA MARE - 17.30 TERRITOIRES NOMADES, Place de Parking 15' (FR)
  - 20.30 CONCERT CARGO                            
  - 22.00 DESCHIDEREA OFICIALA
  - 22.30 WORLD UPSIDE DOWN… FEET ON THE GROUND, 1h Compagnie Les Passagers (FR)
  - 23.45 FOC DE ARTIFICII
  CAZARMA 90 - 16.00 GUERILLA, 45' Warner & Consorten (NL) 
  - 17.00 TERRITOIRES NOMADES, Place de Parking 15' (FR)
  
  
  Teodora GHEORGHIU 
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