Mesteri si rapsozi la Sibiu

A opta –a editie a "Festivalului National al Traditiilor Populare " se va desfasura saptamana aceasta la
Sibiu. Devenit un important eveniment in programul cultural estival, festivalul va fi, si in acest an, prilej
de cunoastere si recunoastere a artelor traditionale.
Mesteri si rapsozi populari din judetele Brasov, Giurgiu si Neamt, precum si din comunitatile romanesti
din Ucraina - regiunea Odesa, si Serbia - Valea Timocului, vor face demonstratii practice, menite sa
transmita secretele unor mestesuguri traditionale celor pasionati de cultura populara, cat si celor pasionati
sa invete, pentru a le duce mai departe. Nu vor lipsi, bineinteles, spectacolele folclorice. Festivalul va
debuta cu o parada a artistilor participanti, ce va avea loc la ora 18, cu plecare din zona caminelor
studentesti de pe Bulevardul Victoriei. La ora 18.30 va fi vernisata expozitia " Traditia unui festival ".
Fotografii reprezentative din editiile anterioare ale festivalului vor putea fi admirate de sibieni la Primaria
Municipiului Sibiu.
Festivitatea de deschidere a festivalului va avea loc pe scena din Piata Mare a orasului, cu incepere de la
ora 19, in prezenta organizatorilor, a artistilor participanti si a oficialitatilor invitate la eveniment. Scena
va fi cuprinsa, apoi, de muzica si dansurile ansamblurilor din tara si strainatate.
Intrarea gratuita in Piata Mare
Accesul la spectacolele care vor avea loc in Piata Mare se va face gratuit. Pentru atelierele si spectacolele
ce vor avea loc la Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, doritorii vor plati costul unui bilet obisnuit
de intrare. Cu alte cuvinte, tariful va fi de 15 lei pentru adulti, 4 lei pentru elevi si studenti, 10 lei pentru
un bilet de familie (doua persoane), 12 lei, trei persoane sau 15 lei patru sau mai multe persoane.
Potrivit organizatorilor, dupa ora 18 biletul pentru adulti va costa 10 lei.
Cuvinte cheie: festivalul national al traditiilor populare festivaluri traditionale muzeul astra piata mare
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