
Jonathan Mills: &amp;#8222;FITS poate fi numit festival&amp;#8221;
Constantin Chiriac a repetat in mai multe ocazii, in conferinte de prese si interviuri, ca in 15 ani 
Festivalul International de Teatru de la Sibiu a devenit al treilea festival al artelor din lume. Şi a starnit
discutii. Despre festivalul din Edinburgh insa toata lumea este de acord, este cel mai mare festival de gen
din lume. Jonathan Mills, directorul festivalului britanic a venit zilele trecute la Sibiu. Nu a vrut indicatii
si nici sfaturi, ci a luat programul festivalului in mana si Sibiul la pas. „Cand am venit intr-un oras ca
Sibiul mi-am pus intrebarea daca se poate simti ca este festival in oras. Da, poti simti asta pentru ca FITS
este oriunde te uiti! ", a declarat Mills. Acesta a vorbit apoi despre festival ca despre „o calatorie " si a
atras atentia asupra independentiei politice si viziunii pe termen lung a unui festival de genul celui de la
Sibiu. „Ca un festival sa supravietuiasca si sa infloreasca trebuie sa fie imbratisat de comunitate. FITS
trebuie sa fie considerat important in primul rand de catre sibieni ", a mai adaugat Mills. Prin comparatie,
Festivalul de la Edinburgh s-a desfasurat prima oara in anul 1947. Anul trecut a avut 2,6 milioane de
bilete vandute si a atras spre economia locala sume de ordinul miilor de milioane de euro.

Nu ratati astazi in festival ( programul&nbsp;complet 2 iunie 2008 ):
 " Like angels of the heaven " al Silence Teatro din Italia in Piata Mica, de la ora 17:00
 " Povestea ursilor panda " al Tokyo Acting Troupe din Japonia, la Teatrul Gong de la ora 17:00
 " Don Juan " in regia lui László Bocsárdi, Teatrul „Toma Caragiu " din Ploiesti, la Casa de Cultura a
Sndicatelor, de la ora 21:30
 " Kaddish "  al Teatr A din Polonia, in Piata Mare de la ora 22:00 
 " The misterious place "  al Mademoiselle Cinema din Japonia, in Pavilionul 2007, de la ora 22:30

 PROGRAM FITS 2008
29 mai   30 mai   31 mai   01 iunie   02 iunie   03 iunie   04 iunie   05 iunie   06 iunie   07
iunie   08 iunie

POZE FITS 2008 29 mai 2008
   - Poze Urbanthropus Regia: Antonio Bühler – Da Motus! 
 30 mai 2008
   - Poze Fanfare Alimentation Generale
   - Poze Veles et vents

Cuvinte cheie: festivalul international de teatru sibiu 2008  fits 2008
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/festivalul+international+de+teatru+sibiu+2008
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fits+2008

