
Mii de lumini acopera Piata Mare
Un stalp imens a fost amplasat in centrul Pietei Mari din Sibiu, iar de la el pornesc spre ceilalti stalpi de
iluminat mii de beculete legate intr-o plasa luminoasa ce va acoperi spatiul de desfasurare a Targului de
Craciun.
  
  Perdeaua luminoasa este instalata aproape in totalitate, apoi si bradul din Piata Mare va fi impodobit cu
globuri mari ce vor fi vizibile si ziua si cu lumini.
  
  Pe langa cele 1.600 de leduri care formeaza perdeaua ce acopera Piata Mare, Primaria Sibiu a mai
cumparat peste 400 de globuri de dimensiuni mari si stele stroboscopice. Acesta este primul an, din
ultimii cinci, in care municipalitatea a facut achizitii de decoratiuni pentru iarna.
  
  Sambata se aprind luminile
  
  Iluminatul festiv al orasului va fi pornit sambata, cand este programata si inaugurarea celei de-a sasea
editii a Targului de Craciun din Sibiu.
  
  Spectacolul va incepe la ora 19, cand toate luminile din Piata Mare se vor stinge si va incepe un
spectacol de lumini ce va dura aproximativ 20 de minute.
  
  Oficialitati ale Primariei Municipiului Sibiu, co-organizator al evenimentului, vor urca pe scena alaturi
de reprezentanti ai majoritatii confesiunilor crestine prezente in Sibiu, iar seara se va incheia cu concertul
Nicola.
  
  Targul de Craciun din Sibiu este un proiect cultural initiat de Fundatia Au-Ro Austria Pro Romania si
Biroul Atasatului Social al Ambasadei Austriei, in parteneriat cu municipalitatea sibiana. Deschis pentru
prima data in anul 2007, anul Capitalei Culturale Europene, Targul de Craciun a ajuns cunoscut la nivelul
intregii tari pentru amploarea si traditia create, respectand un concept bine stabilit.
  
  Evenimentul este organizat de A1 Events SRL cu sprijinul Primariei Municipiului Sibiu si Consiliului
Local Sibiu, prin Casa de Cultura a Municipiului Sibiu.

Cuvinte cheie: piata mare  primaria sibiu  romania  concert  austria  centrul  casa de cultura  casa de
cultura a municipiului sibiu  consiliul  pal  consiliului local sibiu  events  decoratiuni  targul de craciun
din sibiu  targul de craciun  lumini  decor  casa de cultur

Pagina 1 / 1

\
https://www.sibiul.ro/cauta/1/piata+mare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primaria+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/concert
https://www.sibiul.ro/cauta/1/austria
https://www.sibiul.ro/cauta/1/centrul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/casa+de+cultura
https://www.sibiul.ro/cauta/1/casa+de+cultura+a+municipiului+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/casa+de+cultura+a+municipiului+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+local+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/events
https://www.sibiul.ro/cauta/1/decoratiuni
https://www.sibiul.ro/cauta/1/targul+de+craciun+din+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/targul+de+craciun+din+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/targul+de+craciun
https://www.sibiul.ro/cauta/1/lumini
https://www.sibiul.ro/cauta/1/decor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/casa+de+cultur

