
Junii Sibiului au fost ovationati la Viena
in sapte orase europene poposesc " Junii Sibiului " la implinirea a sapte decenii de existenta. Startul
evenimentelor internationale s-a dat vineri seara, la Viena, acolo unde Ansamblul Folcloric Profesionist "
Cindrelul-Junii Sibiului " a sustinut un spectacol extraordinar pentru 300 de romani si austrieci. 
  
  Sibienii au pregatit un program special pentru membrii comunitatii Roman esti din Viena, asa ca,
indiferent de zona de provenienta, romanii din diaspora si-au putut regasi radacinile in cantece si dansuri
ardelenesti, moldovenesti, oltenesti etc. Protagonisti ai acestui spectacol au fost 70 de artisti, solisti,
dansatori si instrumentisti. A fost pentru prima data cand ansamblul a adus in strainatate o impresionanta
desfasurare de forte, iar la finalul celor doua ore si jumatate de spectacol, artistii au fost recompensati cu
ropote de aplauze, precum si cu o diploma din partea Ambasadei Romaniei in capitala Austriei. Aceasta
este de altfel prima distinctie pe care "Junii Sibiului " o primesc in acest an aniversar, se arata intr-un
comunicat de presa al organizatorilor.
  
  "Sunt deosebit de onorata si bucuroasa ca am reusit pentru cateva ore sa prezentam pe scena din Viena
varietatea si frumusetea folclorului romanesc. Am reusit sa bucuram sufletele romanilor care traiesc
departe de casa dar, in egala masura, am aratat austriecilor prezenti la spectacol ca romanii au cel mai
frumos folclor din lume si pot fi apreciati pentru valorile traditionale pe care le pastreaza si le
promoveaza. Multumesc Ambasadei Romaniei la Viena si Consiliului Judetean Sibiu care au facut
posibila participarea, pentru prima oara in cei 70 de ani de activitate a celor 70 de artisti ", a declarat
Silvia Macrea, managerul Ansamblului.
  
  in programul turneului european pe care Ansamblul Folcloric Profesionist " Cindrelul-Junii Sibiu " il
intreprinde, urmeaza capitala Irlandei, Dublin.
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