
Sibiul imbraca din nou hainele lirice
O saptamana incheiata a mai ramas pana cand Sibiul va rasuna din nou de triluri lirice. Asa cum ne-am
obisnuit deja de ani buni, Filarmonica de Stat Sibiu, da startul si in aceasta toamna, Festivalului
International al Artei Lirice, eveniment dedicat iubitorilor muzicii de opera si opereta. Evenimentul care
le este destinat melomanilor de toate varstele debuteaza pe 12 septembrie, primele zile lirice fiindu-i
atribuite celei de-a III-a editii a Concursului International de Canto "Vox Artis". Competitia care ii pune
in lumina pe tinerii solisti talentati se deruleaza pe parcursul unei saptamani si promite sa aduca suflul
liric care ii lipseste cel mai mult Sibiului, in zilele de 12, 13, 14, 15 si 16 septembrie, cand iubitorii
muzicii vor putea participa la Concertul de gala al laureatilor concursului, manifestare sustinuta de
orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu si de dirijorul italian Sergio Pellegrini. 
  
  Cinci evenimente in sase seri
  
  Festivalul Artei Lirice nu se incheie insa aici, pentru ca organizatorii le-au pregatit pasionatilor de
muzica un program care, in cinci evenimente aduce la Sibiu nu doar muzica, ci si balet si teatru. Asadar,
spectacolul de balet pentru copii "Cenusareasa" este primul dintre manifestarile lirice din afara
concursului si se va desfasura in 18 septembrie. Totodata, pe 20 septembrie vine randul unei seri de
muzica si teatru, pentru ca din 23 septembrie Verdi sa-si etaleze la Sibiu "Balul mascat". Nici prea iubitul
Mozart nu este dat uitarii, pentru ca doua seri la rand, in 29 si 30 septembrie melomanii se vor putea
intalni cu "Cosi fan tutte". 
  
  Ultimul moment al Festivalului International al Artei Lirice va fi marcat pe 4 octombrie, la Sala Thalia,
unde se va desfasura concertul de gala cu arii din opere sustinut de soprana Elena Mosuc de la Opera din
Zurich si de invitatul sau, tenorul Roberto Sacca.
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