
\&quot;Moda e musica sotto le stelle\&quot;
Italia aduce, sambata, in Capitala Culturala Europeana, doua dintre cele mai de pret "marci" ale sale:
moda si muzica. Dupa ocazia unica de a asculta ansamblul Scalingero chiar pe scena salii Thalia, sibienii
vor mai primi un cadou greu de egalat. In aceste zile se pun la punct ultimele detalii ale unui spectacol
marca ADV Communication, care va aduce pe scena amplasata in Piata Mare, de la ora 21, pe unii dintre
cei mai mari designeri de haute-couture din lume, de la Balestra la Sarli, de la Curiel la Ferrera. Creatiile
unice, concepute pentru printese, actrite si staruri din lumea spectacolului, vor putea fi admirate pe 30 de
manechine special alese, sub lumina stelelor. Spectacolul culorilor, al materialelor si al croielilor, va
alterna cu momente muzicale. Invitata speciala este Anna Tatangelo, artista foarte tanara dar deja
apreciata in Italia. Aceasta a castigat Festivalul de la San Remo, in 2002, la sectiunea Tinere talente, iar
anul trecut la sectiunea feminina. In afara acesteia, organizatorii au pregatit si momente artistice oferite de
balerinii din corpul de balet al Radio-Televiziunii Italiene RAI. "inca o data Italia este pregatita sa isi
exprime valoarea prin intermediul limbajului international al frumusetii si al poeziei pe care le regasim in
cele doua concepte ale evenimentului: moda si muzica", a declarat presedintele ADV Communication,
Giulio Bertola. "Suntem mandri ca ne aflam din nou la Sibiu in calitate nu doar de organizatori ci si de
creatori ai unui eveniment atat de prestigios. Dupa succesul Concertului Ansamblului Instrumental
Scaligero, ne intoarcem la Sibiu cu "Moda e musica sotto le stelle", un eveniment adresat de aceasta data
publicului larg. Evenimentul se va desfasura chiar in Piata Mare", a adaugat acesta. Spectacolul va fi
inregistrat de TVR1 si va fi transmis duminica, 1 iulie, pe acelasi canal, iar pe 7 iulie, incepand cu ora
21:00, va fi transmis pe FREE Channel, care face parte din grupul international SKY TV.
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