
Sibiul si Deventerul, tinerete prin cultura
Timp de zece zile Festivalul „Young in Europe: Sibiu meets Deventer " ne invita la teatru, dans,
fotografie, arta digitala si evenimente muzicale. 
  
  Festivalul a debutat oficial astazi si se va incheia in 20 august. Evenimentele organizate reprezinta
rezultatul unui proiect socio-cultural realizat de tineri din Sibiu si Deventer. Deschiderea festivalului va
avea loc maine, intre orele 16 si 23, pe scena din Piata Mare. Consta in prezentari, spectacole si concerte
sustinute de participantii olandezi. Evenimentul de inchidere poarta numele " Tanar in Europa – Sibiu si
Deventer si-au facut noi prieteni " si va avea loc sambata, 19 august, intre orele 13 – 22, la Pavilionul
Sibiu 2007. " Principalul obiectiv al acestui festival este sa prezinte o colaborare interculturala inovatoare
care sa depaseasca granitele fizice, axata pe tanara generatie, adresandu-se, de asemenea,oamenilor din
cartiere si celor cu dizabilitati ", transmite municipalitatea. 
  
  Arta impanzeste Sibiul
  
  Şaizeci de tineri talentati vor reprezenta orasul Deventer din Olanda, oras infratit cu Sibiul, se vor
intalni si vor lucra cu tineri din Sibiu si din intreaga tara. Evenimentele se incadreaza in domenii diferite:
muzica, teatru si dans, film si fotografie, arta digitala. Proiectul contine dezbateri si ateliere cu studenti pe
teme adresate tinerilor din Europa. Locatiile evenimentelor sunt in centrul orasului, in cartierele Ştrand,
Hipodrom, Valea Aurie, Vasile Aaron, Ţiglari si Promenada Mall. Seara, trupele din Olanda si Romania
vor sustine concerte si jam-sessions in mai multe cluburi din centrul Sibiului. Pe durata intregului festival
punctul principal de intalnire dintre partenerii olandezi si romani va fi " Casa Olandeza " din interiorul
Teatrului Gong. 
  
  Organizare ampla
  
  Festivalul " Young in Europe: Sibiu meets Deventer " are loc cu sprijinul Asociatiei Sibiu Capitala
Culturala 2007, al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu, Atlassib, al Ambasadei Olandei la Bucuresti, cu
sprijinul Ministerului Afacerilor Externe din Olanda si al Municipiului Deventer. Organizatori sunt
Fundatia NetSib, in colaborare cu orasul Deventer, Casa de Cultura a Municipiului Sibiu si Asociatia
Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007.
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