
Intr-un joc pana duminica
Cand doua mari festivaluri de muzica populara se impletesc, Sibiul o tine tot intr-un joc pana duminica.
 Dupa marele concert de ieri seara din Piata Mare, care a adus in fata sibienilor cateva dintre cele mai
cunoscute voci ale muzicii populare din Romania, petrecerea continua in fiecare zi pana la sfarsitul
saptamanii. Astazi, Festivalul International de Folclor &quot; Cantecele Muntilor &quot; programeaza de
la ora 19:00 o parada a portului popular, la care sunt asteptate sa participe toate delegatiile sosite in
aceasta perioada la Sibiu, inclusiv cele din afara granitelor tarii noastre. Parada va strabate Bulevardul
Nicolae Balcescu si se va opri in Piata Mare, unde de la ora 20:00 un alt concert de dansuri si muzica
populara ar trebui sa inceapa. Pe scena vor urca artistii populari din Mexic, Italia, Grecia, Serbia, Bulgaria
 si Ansamblul „Timisul " din Timisoara. De altfel, Piata Mare a rasunat de cantece si dansuri populare
pana la sfarsitul acestei saptamani, festivalul " Cantecele Muntilor " programand in fiecare seara, de la ora
20:00, cate un spectacol folcloric.

 De partea cealalta, nici Festivalul National al Artelor Populare nu se lasa mai prejos. Aproape 300 de
mesteri si artisti populari din cele trei regiuni istorice ale Romaniei isi dau intalnire zilele acestea in 
Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului. Pana duminica sunt programate in fiecare zi, in tot muzeul,
demonstratii de mestesuguri traditionale romanesti, concerte si spectacole de dansuri populare pe scena de
pe lac.

 Festivalul din Dumbrava Sibiului s-a bucurat ieri si de o vizita mai putin asteptata, prezentatoarea
Ştirilor PRO TV, Andreea Esca vizitand impreuna cu familia mesterii si artistii populari. " Doamna
Andreea Esca, alaturi de familie, parinti si copii, a admirat Festivalul National al Traditiilor Populare si
muzeul din trasura, sub atenta indrumare a domnului director general Corneliu Ioan Bucur ", arata
reprezentantii CNM Astra, organizatorii evenimentului.

 Tanara generatie are parte week-end-ul acesta si ea de o petrecere a ei. Mai exact de o petrecere de
muzica electronica ce se va desfasura in noapte de sambata spre duminica in parcarea Promenada Mall.
Evenimentul, la care sunt anuntati cativa dintre cei mai in voga DJ din tara va incepe de la ora 21:00 si se
va intinde pana la ora 04:00 dimineata, dupa care petrecerea de after-hours se muta in Chill Out Club din 
Piata Mica. Toya Pure Passion aliniaza la start nume precum Manuel Tur, Markus Homm, Stefano Mango
sau Hermannstadt , acesta din urma format din DJ-ii Jay Bliss, Mihai Popoviciu si Toygun.

 Edvin Marton pregateste surpriza
 Castigatorul concursului Eurovision, Edvin Marton a anuntat ca pregateste o super-surpriza pentru
concertul lui de la Sibiu din septembrie. " Vreau sa fie o surpriza. Nu voi spune nici numele piesei si nici
compozitorul. Acesta va fi cadoul meu special pentru un public minunat, asa cum este cel din Romania.
Abia astept sa revin in aceasta tara si sa simt din nou caldura si entuziasmul celor care iubesc muzica mea
si sunetul Stradivarius-ului ", spune Edvin Marton. Acesta va canta la Sibiu in data de 18 septembrie in
Sala Transilvania.
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