
Melania Medeleanu si copiii talentati s-au prezentat cu gratie la \&quot;Gala Altfel\&quot;
"Copiii pe care ii veti vedea in aceasta seara sunt altfel in fiecare zi, nu doar o data pe an", le-a transmis
Melania Medeleanu tuturor participantilor la eveniment, care au umplut cele aproximativ 400 de locuri
ale Salii Thalia. La seara de sarbatoare a fost prezent si Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean
Sibiu, care s-a declarat extrem de onorat de invitatia de a participa la acest spectacol. El a tinut sa
puncteze faptul ca toate fondurile stranse in cadrul "Galei Altfel" vor intregi bugetul Centrelor de
Educatie Incluziva participante la eveniment. 
  
  "Vrem sa va ajutam ca sa nu simtiti nicio diferenta", a spus, la randul sau si Radu Popescu, guvernatorul
Districtului Rotary 2241, care a tinut sa le multumeasca pentru sprijin cluburilor Rotary si Lions, care
s-au implicat in eveniment. Un mesaj de bine le-a transmis celor prezenti si Anamaria Gindila,
presedintele Clubului Rotary Cibinium, care a subliniat faptul ca "Numai impreuna putem construi
comunitati prospere din punct de vedere cultural si turistic."
  
  Dansul modern si popular, muzica de toate felurile i-au insotit pe copiii talentati si pe sibienii prezenti in
public pe toata perioada desfasurarii Galei Altfel, cea care a mai cuprins, in foaierul Salii Thalia si un
bazar. De aici au putut fi cumparate creatii realizate de beneficiarii celor cinci centre de Educatie
Incluziva din judet. 
  
  "Gala Altfel" a fost organizata de Inspectoratul Şcolar al Judetului Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu, Club
Rotary Sibiu Cibinium si Club Lions Millenium, cu implicarea Clubului Rotaract si a cluburilor Lions:
Decan, Brukenthal, Campus si Oscar.

Cuvinte cheie: brukenthal  cibin  ioan  consiliul judetean sibiu  ioan cindrea  cluburi  consiliului judetean
sibiu  consiliului judetean  muzica  rent  ion  consiliul judetean  ans  consiliul  presedintele consiliului
judetean sibiu  uta  sibienii  rotary sibiu  art
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