
Programul Festivalului International de Teatru 2009
Mai putine concerte si mai multe spectacole de strada, sunt atractiile editiei din acest an a FITS. Nu
lipsesc nici invitatii de marca.

 Cu mai bine de o luna inainte de inceputul editiei din acest an a Festivalului International de Teatru,
Teatrul National „Radu Stanca " a stabilit o prima schita a programului. Deschiderea oficiala a celei de-a
16-a editii a FITS va avea loc in data de 28 mai, de la ora 23.00, in Piata Mare, urmat cateva minute mai
tarziu de un concert al trupei Amadeus. inainte de deschidere, in parcarea de la Cazarma 90 este
programata premiera spectacolului „Metamorfoze ", in regia lui Silviu Purcarete, un spectacol amplu ce a
fost montat initial la Luxemburg pentru programul Sibiu Capitala Culturala Europeana. Tot in prima zi de
festival, trupa britanica Neighbourhood Watch Stilts va invada Bulevardul Nicolae Balcescu si Piata
Mare cu fluturi uriasi, cu spectacolul „The Butterfly Colection ".

 O atentie sporita este acordata anul acesta spectacolelor de teatru importante: „Cron – floating actors " in
regia lui Robert Raponja, in data de 29 mai, " Uriasii muntilor ", in regia lui Silviu Purcarete, in 3 iunie, "
Omul perna " de Radu Afrim, in 4 iunie sau " Woyzeck " in regia lui Andryi Zholdak.
 in 30 mai, la Centrul Cultural Habitus vor sustine o conferinta numita " O zi cu Ionescu " cunoscutii
oameni de cultura Marian Popescu, Gabriel Liiceanu, Dan C. Mihaescu, si Nicolae Manolescu. Şi
ministrul culturii, Theodor Paleologu este asteptat la o conferinta, in 6 iunie, alaturi de Jonathan Mills,
directorul Festivalului de Teatru de la Edinburgh, si H. R. Patapievici, directorul ICR. Conferintele lui
Mircea Dinescu si George Banu sunt deja traditionale la FITS. in data de 6 iunie si presedintele
UNITER, Ion Caramitru, vine la Sibiu pentru a prezenta un concert-spectacol. FITS 2009 se incheie tot in
Piata Mare, cu spectacolul " Voyages des aquareves ", al francezilor de la Malabar. Puteti citi programul
integral al FITS pe www.sibiustandard.ro.
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