
Zilele Culturale ale judetului Sibiu au ajuns pe Valea Tarnavelor
In cea de-a treia saptamana a proiectului Zilele Culturale ale Judetului Sibiu, editia de primavara-vara,
manifestarile organizate de Consiliul Judetean Sibiu au poposit in 14 si 15 iunie pe Valea Tarnavelor.
Organizatorul principal a fost comuna Micasasa unde s-a desfasurat si spectacolul sustinut de Ansamblul
Profesionist Cindrelul - Junii Sibiu. O fericita coincidenta a facut ca sarbatoarea culturii sa coincida cu
aniversarea zilelor de nastere ale primarului si viceprimarului din Micasasa. La organizarea acestei
manifestari de exceptie au mai participat localitatile: Dumbraveni, Alma, Mosna, Nemsa, Valea Viilor si
Biertan. " Acest proiect este destinat voua, locuitorii din judetul Sibiu. Cum toate institutiile de cultura
care organizeaza acest eveniment sub egida Consiliului Judetean sunt finantate din bani pu- blici, din
banii dumneavoastra, este normal ca toti artistii de exceptie sa se prezinte, pe rand, in toate localitatile.
Sper ca toate momentele din program sa va ramana in suflete si sa le duceti mai departe pentru ca, unul
din scopurile acestor zile este acela de a promova si perpetua traditiile noastre de care suntem foarte
mandri. Felicitari organizatorilor si in special sarbatoritilor, primarul si viceprimarul din Micasasa" , le-a
transmis presedintele Ioan Cindrea celor prezenti la C[minul Cultural din Micasasa.
  
  Pentru cea de-a patra saptamana a Zilelor Culturale ale Judetului Sibiu sunt programate localitatile din
Marginimea Sibiului, iar organizatorul principal este comuna Rasinari, alaturi de Saliste si Cristian.

Cuvinte cheie: rasinari  cristian  dumbraveni  mosna  saliste  biertan  valea viilor  nemsa  alma  micasasa
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tarnavelor
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