
Sibienii, invitati la picnic in Piata Huet
De nerecunoscut va fi Piata Huet la inceputul lunii iunie, pentru ca atat sibienii, cat si turistii sunt
asteptati sa se delecteze aici cu un...picnic. Cu alte cuvinte, in zilele de 1 si 2 iunie, sibienii vor vedea cum
in vechea piata acoperita cu piatra cubica va "creste" iarba, locul devenind un veritabil parc unde toata
lumea va putea savura un picnic, in cadrul Huet.Urban. "Ideea unui picnic intr-o piata ce foloseste mai
mult drept parcare decat spatiu urban ne-a incantat de la bun inceput. Vom avea pregatite cosuri de
picnic, suprafete generoase de iarba naturala, vrem ca sibienii si turistii ce vor vizita festivalul sa fie
uimiti de schimbarea la fata a Pietei Huet ", spune Michael Engel, directorul Fundatiei Heritas,
organizatorul Huet.Urban.
  
  Nu doar verde, ci si istet
  
   Picnicul de la inceputul verii va acoperi aspectul "green" (verde) al festivalului, cea de-a doua valenta a
Huet.Urban incadrandu-se in tema "Smart" a proiectelor culturale pregatite in acest an. Sibiul este
"Smart" (destept) in 2013, astfel ca festivalul din iunie deschide noi posibilitati de comunicare in
managementul urban. Specialisti in urbanistica si in ecologie vor prezenta care sunt solutiile viitorului
pentru ca orasul sa devina unul din ce in ce mai adaptat cerintelor din acest domeniu. Conferintele si
atelierele se vor concentra pe eficienta energetica, pe abordarea ecologica a conceptelor urbane in Sibiu
dar, in acelasi timp, si pe promovarea turistica a acestui oras. "Tema Smart este una infinit mai complexa
decat cea din anul precedent. Ne ofera nenumarate oportunitati de a crea, de a cauta solutii, de a reuni
specialisti in domenii ce pana acum rar au iesit in prim-plan. La Huet.Urban se vor prezenta, solutii
viabile pentru viitor ", mai spune Michael Engel. 
  
  Anul trecut a fost baroc
  
   Huet.Urban din acest an le arata localnicilor si turistilor o cu totul alta fata a Pietei Huet, dupa ce, in
2012, acest loc emblematic a imbracat haine baroce. Mastile impanate, toaletele de epoca si un cvartet
baroc au schimbat, anul trecut, pentru o scurta perioada, atmosfera celei mai vechi piete din Sibiu, in
cadrul evenimentului care este organizat de Fundatia Heritas, cu co-finantarea Consiliului Local Sibiu
prin Primaria Municipiului Sibiu si Casa de Cultura a Municipiului Sibiu.
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