
Weekend de iarna cu concerte, ateliere de creatie si mult teatru
Primul weekend din decembrie este plin de evenimente interesante, aşa că in randurile următoare poţi afla
unde vă puteţi distra in Sibiu.
  
  
  Astăzi este ultima zi in care poţi merge la Festivalul Internaţional MagicArtFest. Ajuns la cea de-a VI-a
ediţie, festivalul şi-a propus să adune artişti renumiţi intr-un „dialog magic " care să incante publicul.
Astfel, de la ora17:30, la Sala Studio, de la Teatrul Gong, se va lansa lucrarea „Despre arta păpuşarilor
romani ", de Toma Hogea.
  
  De la ora 19:00 spectatorii se vor putea bucura de „Tainele magiei japoneze ", cu Nobu and Zouri, din
Japonia, iar de la ora 20:00, va avea loc „Sand Fantasy ", cu Ilana Yahav, din Israel. Spectacolele de la
orele 19:00 şi 20:00 se adresează tinerilor şi adulţilor şi nu sunt recomandate copiilor cu varsta sub 6 ani.
Preţul unui bilet este de 7 lei.
  
  Programul in Targul de Crăciun continuă şi in acest sfarşit de săptămană. Weekend-ul albastru va aduce
in Piața Mare colinde şi cantece de Crăciun din repertoriul internaţional - muzică vieneză din creaţiile lui
Johann Straus și piese jazzy vor fi readuse in prim-plan de orchestra Formuzica și de sibienii de la Guilty
Lemon.
  
  Designerul florist Ioana Mihai Nechifor, care a obţinut locul II la Concursul Naţional de Aranjamente
Florale, a pregătit incă un eveniment marca City Flowers pentru sibieni care se va desfăşura in perioda
5-6 decembrie. Atelierul de tehnică florală cu tema ,,Aranjament de Crăciun " este la a II-a ediţie şi se va
desfăşura, intre orele 17:00-18:30 sau 19:00-20:30, la Casa Artelor din Piaţa Mică nr. 21.
  
  Compania de Teatru BECOME ii aşteaptă pe iubitorii de teatru la spectacolul "HAZ DE neCAZ" -
momente comice. Spectacolul va avea loc de la ora 20:00, la Adore. Preţul unui bilet este de 15 lei intreg
şi 10 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari.
  
  Tot vineri, de la ora 19:00, la Teatrul „Radu Stanca ", se joacă „Take, Ianke si Cadar ". „Take, Ianke şi
Cadar ", in regia lui Dan Glasu este un spectacol despre trei prieteni, intre care se interpun diverse bariere
sociale.
  
  " Take, Ianke si Cadar " prezintă povestea unor negustori - un evreu, un roman şi un turc, care işi impart
clientela. Fata evreului şi băiatul romanului ajung să se iubească, povestea lor de dragoste fiind
imposibilă, in concepţia taţilor. Batranul Cadar, veşnic indrăgostit şi mereu pus pe şotii, face insă in aşa
fel incat istoria să aibă un final fericit.
  
  Weekend-ul aduce pentru cei mici, sambătă, de la ora 10:00, „Jucăriada lui Moş Crăciun ".
  
  „Jucariada lui Moş Crăciun este primul festival al copiilor organizat in Sibiu de Magic Hands Studio,
dedicat colectării de fonduri in scop umanitar şi avea loc in data de 7 decembrie, intr-o locaţie centrală din
oraş. Acest eveniment işi propune să aducă un prilej de bucurie copiilor, o oportunitate de dezvoltare
pentru părinţi, copii şi cadre didactice. Fiecare prichindel este rugat să aducă o jucărie care poate fi donată
copiilor mai puţin norocoşi, iar dacă ii e greu să se despartă de ea, ii dăm noi alta, pe care o vom
confecţiona in Atelierul lui Moş Crăciun ", spun organizatorii.
  
  Evenimentul promite participanţilor o zi de poveste, din care nu vor lipsi jocurile, concursurile, ateliere
de creaţie, muzica live, piesele de teatru, precum şi o serie intreagă de alte surprize pregătite de echipa
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Magic Hands Studio.
  
  Seria spectacolelor continuă la „Radu Stanca ", unde de la ora 19:00, se joacă „Solitaritate ", in regia
Gianinei Cărbunariu, o co-producție a Teatrului Național din Sibiu, Theatre National Bruxelles,
l'Odéon-théatre de l'Europe și Festival d'Avignon 2014, in cadrul Proiectului Cities on Stage, co-finanțat
prin Programul CULTURA al Uniunii Europene.
  
  De la ora 20:00, la Studioul CAVAS din cadrul Facultăţii de Litere şi Arte Sibiu, se joacă Romeo şi
Julieta, in regia lui Bogdan Sărătean. Celebra poveste de dragoste va fi pusă in scenă de Anton Balint,
Paul Bondane, Claudiu Fălămaș, Andrada Grosu, Alexandru Malaicu, Iulia Popa, Andrada Poplăcean,
Tudor Răileanu, Călin Roajdă, Mihaela Șandru şi Alexandra Șerban. Ziua de duminică incepe cu un
spectacol dedicat celor mici.
  
  Duminica, de la ora 11:00, Teatrul Gong prezintă „Frumoasa şi Bestia ", după Giovanni Francesco
Straparola.
  
  „Va invitam intr-un loc magic, un loc in care florile vorbesc cu glas de clopoţel şi ne măsoară timpul şi
ritmul vieţii noastre, in care Zanele sunt Zani, mesele sunt vii şi ne servesc cu fructe jucăuşe, in care
bufniţele sunt povestitori şi servitorii castelului vorbesc fiecare limba lui şi totuşi se inteleg de minune.
Un loc in care e atat de uşor să te indrăgosteşti de o fată frumoasă, care seamănă cu un vis de floare, cu o
petală de lumină pe care chiar dacă nu o vedeţi, voi. cei cu Zane in priviri, stiţi că e acolo, in coltul
ochiului care nu a uitat niciodată de luminile dintai ale copilului din voi ", spun organizatorii.
  
  Seria reprezentaţiilor continuă duminică, la „Radu Stanca ", unde de la ora 19:00 se joacă „Opinia
publică ", de Aurel Baranga.
  
  „Opinia Publică " in regia lui Cristian Theodor Popescu este un spectacolul – şedinţă cu publicul după
textul omonim scris de Aurel Baranga in perioada comunistă şi prezintă o incursiune aproape
antropologică prin care se reconstruieşte, cu mult umor şi cu seninătate, contextul social şi uman al acelor
vremuri.
  
  in acceaşi zi, de la ora 20.00, Teatrul Naţional „Radu Stanca " prezintă premiera spectacolului
„Ţesătorul de vise - Poveste de Crăciun ", in regia lui Florin Coşuleţ.
  
  Actorii sibieni aduc magia sărbătorilor de iarnă intr-un spectacol original care are ca temă colindul din
Ajunul Crăciunului. Povestea induioşătoare scrisă de actorii Alexandru Curta şi Florin Coşuleţ innoadă
speranţele şi decepţiile unor tineri care se intalnesc intr-o staţie de tren, in Ajunul Crăciunului. Toţi sunt
legaţi printr-un fir invizibil, acelaşi care leagă trecutul de viitor, denumit de unii destin, iar de alţii noroc.
Cu umor, surprize şi drag de poveste, se intrevede la final o ţesătură din care luminează un singur ţel,
acela de a colinda şi de a impărtăşi cu ceilalţi propria poveste.
  
  „Dorinţa ancestrală de a colinda in seara de ajun a Crăciunului este un sentiment ce nu ţine de tradiţia
unei anumite comunităţi, ci este un imbold ce vine din filonul vital al fiinţei umane, impreună cu năzuinţa
de a nu fi singur in această perioadă ", a spus Florin Coşuleţ, in timpul pregătirilor pentru spectacol.
  
  „Ţesătorul de vise - Poveste de Crăciun " este un spectacol ce imbină jocul actorilor cu muzica de cor şi
instrumentală live intr-o montare ce creează atmosfera unui loc mistic, plin de speranţă.
  
  Din distribuţia acestui spectacol fac parte studenţii Robert Mihart, Ana Maria Vereş, Constantin Podu,
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Sebastian Dobrescu şi Alexandra Ceaca, iar corul este format din studenţii anului I, II şi III ai
Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu.
  
  Spectacolul va avea loc duminică, 8 decembrie, de la ora 20:00, la Studioul CAVAS din cadrul
Facultăţii de Litere şi Arte. Toate biletele pentru data de 8 decembrie au fost epuizate. Următoarele
reprezentaţii ale spectacolului vor avea loc joi, 12 decembrie, duminică, 15 decembrie şi vineri, 20
decembrie, de la orele 20:00, la Studioul CAVAS din cadrul Facultăţii de Litere şi Arte. Preţul unui bilet
este de 10 lei, respectiv 5 lei cu reducere pentru elevi, studenţi şi pensionari.
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