
Sasii au mutat Biertanul la Sibiu
Sasii au schimbat Biertanul pe Capitala Culturala europeana si au ales sa isi danseze festivalul pentru
prima data in Sibiu. intalnirea sasilor, care a umplut cu veselie nemteasca centrul istoric al Sibiu, nu a
semanat cu ceea ce eram obisnuiti, in anii trecuti, in Biertan. 
  
  Costumele populare, tinerii membri ai FDGR, care danseaza si canta dupa traditii vechi de mii de ani,
calmul si veselia combinate doar in reteta unica saseasca, s-au revarsat, in week-end, in aerul european al
Sibiului. Culoarea traditiei sasesti s-a desfasurat cu precadere in curtea liceului Brukenthal, la adapostul
Bisericii Evanghelice. Aici, nu am mai vazut insa aerul provincial al cetatii Biertanului. Nu am mai vazut
targul rupt din timp, presarat cu turta dulce. A fost un targ mai mic, de artizanat. Am vazut insa aceeleasi
zambete si am auzit mai multe aplauze. Poate ca acest este castigul editiei a 17-a a festivalului sasilor, cel
al publicului mult mai numeros. 
  in centrul istoric al Sibiului, sarbatoarea saseasca s-a consumat cu bere si soare. Au fost prezenti peste
700 de membri activi, din tara, ai FDGR, carora li s-au alaturat si simpatizantii. in total, mai mult de
2.500 de sasi au sarbatorit in Capitala Culturala Europeana. Inima festivalului, punctul de atractie, a fost
sculptat de sasii in costume populare, batrani si tineri, care au modelat fanfara si dansurile dupa retete
intrate in sange. " Foarte fain. De fiecare data e fain. Cand vad copii acestia caredanseaza si zambesc asa
de frumos, imi creste inima. Traditia nu trebuie sa o uite nimeni, pentru ca face parte din ceea ce suntem
", spunea o batranica, aplaudand usor. 
  
  Multe laude pentru Johannis. in germana 
  
  Festivalul sasilor, editia 2007, a avut parte de o ceremonie mai deosebita. Premierea lui Klaus Johannis,
primarul Sibiului, pentru " merite deosebite ". Ceremonia, derulata in aula liceului Brukenthal, a aratat ca
o sedinta de familie, in capul mesei aflandu-se Klaus Johannis. De altfel, primarul a fost subiectul unui
moment de " glorificare ", sau, in termeni oficiali, " Laudatio ". Onoarea de a enumera laudele a apartinut
unui consilier local al FDGR, Hans Klein, sosit la eveniment pe neschimbata bicicleta. La sedinta familie
FDGR s-a vorbit in germana, cu exceptia catorva cuvinte rostite in romaneste de Klaus Johannis, in
discursul de multumire. "Multumesc pentru aceasta medalie si multumesc in mod deosebit domnului
profesor Hans Klein, pentru laudatio, foarte frumos conceput. Sper sa ajung vreodata sa devin asa de bun
cum m-a descris profesorul Hans Klein", a spus Johannis, vadit afectat de medalia acordata, Honterus. La
fel s-a aratat si sotia primarului, Carmen Johannis, care, in timpul discursului de multumire al lui Klaus
Johannis, a ales sa faca mai multe poze, pentru amintire, sotului. 
  Medalia primita de primarul Sibiului se acorda oamenilor care au merite deosebite pentru sasii
transilvaneni, dupa cum a explicat ulterior Benjamin Josza, consilier local si director executiv al FDSGR.
" Anul acesta am luat un personaj din politica . in primul rand, ca presedinte al Forumului Democrat al
Germanilor din Romania, Klaus Johannis a stat la baza coeziunii acestui Forum. in al doilea rand, ne-am
gandit si la aspectul european, Sibiul fiind Capitala Culturala Europeana, iar meritul foarte mare ii
apartine si primarului", a spus Benjamin Josza. 
  
  Urmatorul festival, la Medias 
  
  Urmatoarea editie a intalnirii sasilor va avea loc cel mai probabil la Medias, potrivit reprezentantilor
FDGR. Acestia au mai spus ca Biertanul nu va mai fi loc traditional de organizare a festivalului,
urmatoarele locatii urmand sa fie stabilite in functie de invitatiile primite. 
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