
<b>Primarii sibieni iubesc Lolele</b>
Week-end-ul acesta in Sibiu va fi zarva mare. Se vor zgudui talangi, se va pocni din bice si se va tipa din
toti rarunchii. " Carnavalul Lolelor"  va alunga spiritele rele si iarna din oras. Acelasi lucru il va face si
primarul din Agnita, in timp ce alesul sibienilor doar va privi si ii va intampina pe oaspeti.
  
  " Dupa 20 de ani de absenta, am reusit sa aducem Lolele acasa" , a declarat, ieri, Marilena Stanciu,
coordonatorul acestu proiect din partea Fundatiei EuroEst, organizatorii evenimentului. Carnavalul
Lolelor va aduce sambata pe strazile Sibiului peste o suta de personaje mascate, dintre care 46 de sasi
transilvaneni stabiliti in Germania, toti inarmati cu talangi, bice si alte instrumente de facut galagie. Peste
doua mii de oameni sunt asteptati in Piata Mare cu dansuri, gogosi, vin fiert si ceai Duminica, parade se
va muta in Agnita, de unde traditia este originara. Printre Lolele din Agnita se va numara si Marius
Curcean, primarul orasului, el fiind un mare iubitor si sustinator al acestei traditii. In Sibiu, alaiul va fi
intampinat la primarie de catre Klaus Johannis, Raluca Turcan si alte oficialitati. Primarul Sibiului nu este
chiar strain de traditia lolelor, in tinerete chiar costumandu-se pentru parada. " Domnul Johannis, intr-una
din primele sale slujbe la Agnita, s-a imbracat si el in Lole" , a mai declarat Marilena Stanciu.
  
  Obarsii agnitene
  
  Ideea acestui carnival a pornit din Agnita, care este si orasul de origine al obiceiului. " Am vazut ca
elevii nu stiau aproape nimic despre obiceiul lolelor, care a fost emblemtic pentru orasul nostru" , spune
Bogdan Patru, invatator la secta germana in Agnita si initiatorul proiectului. Primul pas a fost
colectionarea costumelor, reactiile aparand imediat. " Toti nostalgicii din Agnita s-au bucurat de initiativa
noastra si am primit si sprijinul primariei" , continua Bogdan Patru. A urmat sprijinul Fundatiei EuroEst,
in prezent toata Agnita fiind intr-o adevarata fierbere a pregatirilor. " Zilele acestea s-au format adevarate
ateliere mestesugaresti in Agnita. Absolut toti croitorii din oras, profesionisti sau nu, au avut de lucru.
Toti ne vom ascunde dupa o masca si vom face o galagie infernala pentru a alunga spiritele rele" , a mai
spus invatatorul agnitean.
  
  Costum din carpe
  
  Costumul de lola este unul strict, pastrat din mosi stramosi. Acesta este compus din carpe inchise la
culoare, sau materiale asemanatoare. Lola poarta pe cap o masca iar mainile ii sunt acoperite de manusi
albe. Incaltamintea este obligatoriu de culoare inchisa. Intr-o mana se poarta un bici, impletit special, iar
in cealalta mana un cleste pentru daruit gogosi. Fiecare piesa a costumului era fabricata de cate o breasla.
 Lolele au obligatoriu un numar de identificare vizibil, prin acesta incercandu-se sa se evite evenimentele
neplacute, lolele fiind mascate aproape tot timpul. 
  
  Programul
  
  Carnavalul Lolelor se va desfasura la Sibiu intre orele 11.00 si 14:00 petraseul: B-dul Coposu-Str.
Arhivelor-Piata Huet-Piata Mare-B-dul Nicolae Balcescu-Cazarma 90. A doua zi, duminica, in Agnita,
goana si zarva va incepe la ora 10:00 in centrul orasului. 
  
   "Domnul Klaus Johannis, intr-una din primele sale slujbe la Agnita, s-a imbracat si el in Lole" ,
Marilena Stanciu
  
  Stefan DOBRE
  
  Discuta pe forum despre Carnavalul Lolelor
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