
Sarbatoarea folclorului si a mestesugurilor traditionale
Duminica viitoare (9 mai), la Avrig va fi, din nou, o zi de sarbatoare, dedicata muzicii populare, dansului
traditional, mestesugurilor si traditiilor stramosesti. Copii din intreg judetul, de la cluburile elevilor si
copiilor, dar si de la institutii de invatamant, sunt asteptati in micul oras de pe malul stang al raului Olt
pentru a participa la editia a XVI-a a Festivalului Folcloric "Mostenire din batrani " si la editia a XV-a a
Olimpiadei "Mestesuguri artistice traditionale " (faza judeteana). 
  
  Festivalul folcloric va debuta in jurul orei 10, la sala de sport a Liceului Teoretic "Gheorghe Lazar ",
organizatorii sperand sa ofere iubitorilor de folclor si in acest an, un adevarat regal, care sa bucure
sufletele si ochii spectatorilor. Un juriu format din specialisti in domeniu va aprecia valoarea
participantilor si va realiza ierarhii pentru fiecare categorie sau sectiune, cei mai merituosi urmand a fi
premiati. Nu va lipsi nici parada formatiilor participante, moment prin care o mica parte din spectacol va
fi "transferat " pe cateva din cele mai importante strazi ale orasului.
  
  incepand cu ora 9, Sala "Pavilion " a Casei de Cultura a orasului Avrig va gazdui olimpiada micilor
mestesugari, un bun prilej pentru pasionatii de mestesuguri stravechi sa-si expuna ultimele realizari, sa
faca dovada talentului lor, iar, pentru vizitatori, de a se intalni si observa indeletniciri sau obiecte care fac
parte din istoria si spiritualitatea noastra, a poporului roman. Nici de la aceasta manifestare nu va lipsi
juriul de specialitate, pentru cei mai indemanatici si valorosi mici artisti fiind pregatite premii si diplome.
  
  Ambele activitati sunt organizate de Clubul Elevilor si Copiilor Avrig, Inspectoratul Şcolar Judetean
Sibiu, Primaria si Consiliul Local al orasului Avrig, in colaborare cu Complexul Muzeal National
ASTRA, Liceul Teoretic "Gheorghe Lazar " Avrig si Casa de Cultura a orasului Avrig.
  
  Informatiile ne-au fost oferite de Ioan Vintila, directorul Clubului Elevilor si Copiilor Avrig.
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