Zilele Culturale ale Judetului Sibiu se muta pe Valea Tarnavelor
Maratonul cultural Zilele Culturale ale Judetului Sibiu se incheie in acest week-end, cu ultima etapa, cea
care se va desfasura pe Valea Tarnavelor, in cea mai mare parte a localitatilor, la Medias, Blajel, Biertan,
Bazna, Mosna, Şeica Mica, Valea Viilor, Axente Sever, Brateiu, Ighisu Nou, Richis, Malancrav,
Micasasa si Şeica Mare.

Dansuri medievale si concerte de muzica medievala, filme documentare, concert simfonic, ateliere de
mestesuguri si traditii populare, expozitii de arta traditionala si pictura, simpozioane si lansari de carte,
spectacole folclorice din care nu vor lipsi solistii Ansamblului Cindrelul Junii-Sibiului, dar si Alina
Pinca, Mariana Anghel si Cristian Pomohaci sunt manifestarile care ii vor atrage pe turisti si pe localnici.
"Cele patru etape ale Zilelor Culturale ale Judetului desfasurate pana in prezent ne intaresc convingerea
ca Sibiul este un judet care traieste prin cultura si toate manifestarile culturale s-au bucurat de un public
numeros, format in anumite localitati si din turisti straini. Scopul nostru este acela sa promovam prin
cultura toate localitatile din judet, care, pe rand, vor fi gazda pentru Zilele Culturale ", a spus ieri, intr-o
conferinta de presa, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea.
Gazdele pentru Zilele Culturale ale Judetului pe Valea Tarnavelor sunt municipiul Medias si comuna
Blajel.
Sambata si duminica, la Medias au loc Festivalul "Medias - cetate medievala, targ de mestesuguri vii "
si "Zilele revistelor de cultura din Transilvania si Banat ", in timp ce la Blajel se desfasoara Festivalul
"Obiceiuri si traditii ", organizat de Şcoala Populara de Arte si Meserii "Ilie Micu " Sibiu. Acest festival
va fi inregistrat si transmis de catre Televiziunea Favorit.
Deschiderea oficiala are loc sambata, 8 iunie, la Medias, incepand cu ora 12, iar duminica, 9 iunie,
Zilele Culturale vor fi deschise la Blajel, de la ora 12.30.
Viceprimarul Mediasului, George Petrescu, a spus ieri ca festivalul medieval din Medias a fost integrat
in aceasta manifestare mare si este convins ca actiunile din municipiul de pe malul Tarnavei Mari vor
atrage numerosi turisti.
Programul din Medias include parada de deschidere a festivalului la care participa Cimpoierii din
Transilvania, Grupul Nosa, Artgotica, Nomen est Omen, Ordinul Cavalerilor de Medias, Strajerii Cetatii
Bistrita, animatie medievala, spectacol pirotehnic, concerte si chiar lansarea unui album semnat de Nicu
Alifantis.
Toader Roman, primarul comunei Blajel, a marturisit ca este foarte bucuros ca dupa 20 de ani de cand
este primar are parte in comuna sa de o manifestare de o asemenea amploare si spune ca s-a pregatit cu
multe surprize pentru oaspeti.
Caravana Astra Film va fi la Blajel, cu degustare de produse traditionale, ateliere de mestesuguri si
traditii populare, spectacole si parada portului popular, toate intr-un decor de exceptie, in aer liber, intr-un
spatiu de la intrarea in localitate. Ansamblul Coconita al Caminului Cultural Blajel, solisti Junii Sibiului,
Alina Pinca si Mariana Anghel vor urca pe scena.
Circuit turistic "Vanatoare de comori intre cetati"
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Actiunea care particularizeaza oferta culturala pe Valea Tarnavelor este circuitul turistic "Vanatoare de
comori intre cetati ", organizat de catre Asociatia Judeteana de Turism (AJTS).
Sambata, 8 iunie, intre orele 9-21, cei interesati sa afle comori pe Valea Tarnavelor sunt invitati la o
excursie cu autocarul pe traseul Sibiu - Axente Sever - Ighisu Nou - Mosna - Richis - Biertan - Sibiu.
Plecarea are loc din parcarea de la Sala Thalia, iar tariful de participare este de 45 lei. inscrierile se fac la
numerele de telefon 0269. 218.121 sau 0720.059.426 sau pe email office@sibiu-turism.ro.
Organizatorii spun ca "aventura incepe cu descoperirea simbolisticii portului sasesc la Muzeul Cetate din
Axente Sever si imbracarea hainelor de mester la Ighisu Nou. Dupa ce ai dat o mana de ajutor la
renovarea bisericii te asteapta o masa gustoasa cu produse locale servita in Turnul Slaninilor de la
Mosna. Vei afla povestea "dracusorilor " din Richis de la cel mai talentat ghid dupa care vei avea timp sa
contempli detaliile arhitecturale ale bisericii din Biertan in acordurile unui concert de muzica clasica.
Simturile iti vor fi seduse de aroma vinurilor in atmosfera de muzeu industrial a Cramei din Biertan ".
Cei care raspund la intrebarile organizatorilor vor fi recompensati cu un week-end pentru doua persoane
la Casa Dornroschen din Biertan.
Muzica clasica in Biserica Evanghelica din Biertan
Asa cum deja au fost obisnuiti in ultimele patru week-enduri, si in aceasta saptamana, un grup
instrumental al Filarmonicii de Stat Sibiu va sustine un concert in minunata Biserica Evanghelica din
Biertan, sambata, 8 iunie, de la ora 17. Şi tot la Biertan, de la ora 16, in centrul comunei are loc
spectacolul folcloric "Jocul Calusarilor ".
Tot sambata, turistii sunt asteptati la Brateiu pentru a-i vizita pe mestesugari si pentru a vizita expozitia
"Romi, habitat, port, traditie, portret ". La Micasasa, copiii sunt invitati de la ora 11 la biblioatelierul
"Spune-mi o poveste despre satul tau ". Şi comuna Şeica Mica s-a pregatit ca de la ora 16 sa gazduiasca
spectacolul folcloric sustinut de formatia de dansuri populare din localitate si de Ansamblul folcloric
studentesc "Maginimea " al Casei de Cultura a Studentilor Sibiu.
Silvia Macrea, multumiri pentru cei din jur
Silvia Macrea, directorul Centrului Junii Sibiului, a fost omul care a coordonat toate manifestarile din
cadrul Zilelor Culturale ale Judetului Sibiu. A multumit primarilor, artistilor, dar si echipei sale de la
Junii, care timp de peste o luna au muncit si au demostrat ca "judetul Sibiu este un judet care traieste prin
cultura". Zilele Culturale ale Judetului vor avea o a doua editie in toamna acestui an.
Cuvinte cheie: turism richis medias cristian brateiu mosna bazna blajel biertan valea viilor axente
sever micasasa sala thalia biserica evanghelica concert concerte populara cindrel transilvania sibiul
valea turnul biserica ioan centrul ioan cindrea bistrita arad festivalul medieval consiliului judetean
sibiu junii sibiului arhitectura consiliului judetean primarul mediasului expozitii muzica pictura
despre ion muzeu lulu judetul sibiu filme ans dansuri programul concerte de muzica medievala
filme documentare astra film consiliului consiliul filme documentar presedintele consiliului judetean
sibiu comuna calnic parada portului popular spectacole folclorice prima dorn arhitectural ajts
lansari de carte televiziune office folclor tes mariana anghel reviste parada cindrelul junii aventura
junii sibiu miri coconi mag particulari cavaleri muzica medievala traditii circuit album portret
dansuri populare traditionala sasesc george petrescu simpozioane sugari ighisu nou industrial decor
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nomen est omen produse traditionale brat silvia macrea comuna blajel psi concert de muzica concert
simfonic progra art autocar arhitect boli toader roman time
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