
Sibiul, premiul II la Festivalul-Concurs \&quot;Vara, Vara, Primavara\&quot;
Andra Ioana Matei, o tanara de 19 ani din Suceava, este cea care a castigat editia de anul acesta a
Festivalului Concurs "Vara, Vara, Primavara", primind trofeul specific competitiei, pentru ca podiumul sa
se deschida cu premiul I, oferit lui Marian Medregoniu din judetul Mehedinti, premiul II Ionelei Sterp din
judetul Sibiu, iar premiul III Letitiei Boroi din judetul Arges. Surpriza Festivalului a venit, insa, din
partea Stelei Botez, din Republica Moldova, careia i-a fost inmanat Premiul Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale "Cindrelul-Junii" Sibiu. De asemenea, tot sibiencei
noastre, Ionela Sterp, i-a fost decernat, prin vot direct, Premiul Publicului, intrucat a reusit sa
impresioneze spectatorii de la Casa de Cultura a Sindicatelor. 
  
  "Tot mai multi tineri participa la Festivalul-Concurs Vara, Vara, Primavara"
  
  Evenimentul a ajuns sa fie in topul primelor trei cele mai mari festivaluri-concurs dedicate tinerilor
interpreti de muzica populara. "O mare bucurie este faptul ca tot mai multi tineri iubesc muzica populara,
dovada interesul tot mai mare pentru folclor. Tinerii interpreti care vin la Festivalul nostru iubesc orasul,
iubesc <>, iubesc calitatea spectacolelor oferite de noi, la Sibiu, dar cel mai mult iubesc publicul, pe care
il considera cel mai educat public pentru folclor din tara", spune Silvia Macrea, director al festivalului si
manager al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale "Cindrelul-Junii"
Sibiu, adaugand si faptul ca motivul pentru care orasul de pe Cibin a revenit in topul celor mai buni tineri
interpreti este dat de Ionela Sterp, tanara din Jina care se pregateste pentru aceasta vocatie la Şcoala de
Arta Populara Sibiu.
  
  Junii au dus jocul popular in toata lumea. Mai putin in Australia
  
  in jur de o mie de spectatori i-au aplaudat pe tinerii interpreti, dar si spectacolul sustinut de cel mai
vechi ansamblu din Romania si, de altfel, cel mai valoros, "Junii Sibiului". Formatia profesionista,
alcatuita din 14 perechi de dansatori, 18 instrumentisti si cinci solisti vocali, a dus faima cantecului si a
jocului traditional romanesc in toata lumea, pe toate continentele, exceptie facand Australia. Organizat cu
sprijinul Consiliului Judetean Sibiu, Festivalul isi propune ca, an de an, sa puna accent pe descoperirea si
promovarea solistilor vocali de muzica populara din intreaga tara, dar si din diaspora, valorificarea de
catre tinerii interpreti a caracteristicilor zonei etnofolclorice din care acestia priovin, precum si ale
costumelor populare specifice regiunii respective, cultivarea calitatilor vocale si interpretative ale
concurentilor, dar si conservarea, valorificarea si promovarea culturii traditionale Ro manesti autentice.
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