
Italia se implic�� CCE 2007
Italia are nu mai putin de opt proiecte culturale care vor face parte din agenda prgramului Sibiu
Capitala Culturala Europeana in 2007. Prezenta Italiei a fost subliniata ieri, la Sibiu, prin Danielle
Manicini, ambasadorul Italiei in Romania.
  
  Dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute ambasadorul Indoneziei in Romania vizita Sibiul si facea o
prezentare in Casa Artelor a culturii indoneziene, ieri a venit randul unui alt ambasador sa calce pe
meleagurile sibiene. Danielle Mancini, ambasadorul Italiei la Bucuresti a veni la Sibiu pentru a sublinia
prezenta Italiei in programul Sibiu CCE 2007. De la muzica si teatru, pana la arte vizuale si spectacole de
strada, prezenta Italiei in cadrul programului Sibiu Capitala Culturala Europeana este una insemnata.
Scala di Milano, Faber Teater, Sbandieratori di Gubbio  sau Manuitorii de steaguri, cum mai sunt ei
cunoscuti, sunt doar cateva din spectacolele propuse de statul italian si amintite ieri de Danielle Manicini.
“Proiectul Scala di Milano s-a nascut la Sibiu odata cu vizita pe care dl. Marco Rondina – director al
Unimpresa Romania i-a facut-o la inceputul acestui an, primarului Klaus Johannis. Proiectul s-a dezvoltat
si a prins contur in urmatoarele 6 luni, ca urmare a cooperarii de exceptie dintre Biroul Sibiu Capitala
Culturala Europeana 2007, Filarmonica din Sibiu si partenerii din Italia. Ca urmare a vizitei la Sibiu a
domnului Ernesto Schiavi, director artistic la Scala di Milano, suntem in masura sa anuntam publicul ca
evenimentul Scala di Milano va avea loc in datele 26, 27 februarie 2007, la Sala Thalia" , a declarat Cristi
Radu, coordonatorul general al programului Sibiu Capitala Culturala Europenaa in 2007. Pe langa
proiectele amintite, Italia mai contribuie cu trupele I Solisti Veneti si Orchestra da Camera di Firenze,
precum si cu prezentare orasului Gubbio, unul dintre cele mai vechi si mai incarcate cultural orase din
peninsula. Nu in ultimul rand, moda italiana va incanta pblicul sibian. “Moda e Musica Sotto le Stelle" 
va arata Sibiului cum imbracamintea a devenit in Italia o industri de milioane de euro. 
  
  stefan DOBRE

Pagina 1 / 1


