
Tricolorul &#8211; simbolul sacru al unit�ii nationale
Astazi 30.11.2004, de la ora 12, Complexul National Muzeal ASTRA, cu sediul in Piata Mica, nr. 11, va
invita la vernisarea expozitiei  "Tricolorul – simbolul sacru al unitatii nationale" . Bunurile culturale, pe
care le puteti admira in expozitie sunt documente etnografice de o inestimabila valoare.  "Obiectele sunt
pretioase marturii ale culturii si civilizatiei traditionale, sunt dovada gasirii identitatii nationale,
pergamentul memoriei etno-culturale, gramatica constiintei comunitatii destinului istoric. Tehnica si arta
se intrepatrund firesc, sugerand caile de acces de la util la frumos, iar imaginile incita la meditatie:
Unirea, natiunea a facut-o!" , spune muzeograf Mirela Cretu. <br />  De asemenea, 1 Decembrie va fi
sarbatorit si pe continentul asiatic, unde la Seul, capitala Coreei de Sud, Dumitru Budrala este prezent cu
o expozitie de fotografie in cadrul Expozitiei Mondiale a Folclorului. La acest evenient, sotia
ambasadorului roman va purta un costum popular din Marginimea Sibiului.<br />  <br />  <b> "Unire in
cuget si in simtiri" </b><br />  Ziua Nationala va fi aniversata si prin muzica. Maine, la ora 17, la Sala
Thalia, in organizarea Consiliului Judetean, Consiliului Local, Prefecturii, Filarmonicii de Stat si a
Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Creatiei Populare  "Cindrelul-Junii" , are loc un
spectacol de muzica simfonica si populara, la care intrarea este libera.  "Lansam tuturor sibienilor o
invitatie la acest spectacol festiv, cu o durata de aproximativ o ora. Orchestra filarmonicii, condusa de
dirijorul Petre Sbarcea, va interpreta  "Rapsodia I"  de George Enescu, pe care o consideram cea mai
reprezentativa lucrare romaneasca" , spune Ioan Bojin, directorul filarmonicii.<br />  Spectacolul va
include recitaluri oferite de Reuniunea Romana de Cantari din Saliste, condusa de Nicolae Suciu, Corul
Cedonia, dirijat de prof. Florin Soare, urmate de un program artistic sustinut de Formatia de dansuri a
FDGR, in coregrafia lui Radu Popa si cea a UDMR, coordonata de Bandy Istvan, de Ansamblul folcloric 
"Cibinul"  al Palatului Copiilor din Sibiu, condus de Silvia Macrea Cordos, si de Ansamblul folcloric
profesionist  "Cindrelul Junii Sibiului" .<br />  <br />  Ioana  C��IN
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