
Ziua Bretaniei, sarbatorita la Sibiu
Bretania se va muta in judetul Sibiu pentru cateva zile. Cei care au hotarat asta sunt Asociatia "Solidarité
35 Roumanie" din Franta, Consiliul General "Ille et Vilaine", Consiliul Judetean Sibiu, Muzeul ASTRA,
Asociatia Judeteana de Turism, Lectoratul francez al ULBS si Art Café, care au pus la cale Sarbatoarea
regiunii franceze. Deschiderea manifestarilor va fi realizata prin expozitia "Regele Arthur, o legenda in
devenire", ce va avea loc in holul Teatrului Gong si care va sta pentru public pe toata durata Sarbatorii. 
  
  Cu "Castravetii regelui" prin judet
  
  Programul de manifestari va continua pe 18 mai, de la ora 17, pe ritmurile muzicii bretone, in Piata
Mare, Piata Mica, Parcul Tineretului si Parcul Sub Arini, pentru ca de la ora 20 sa se mute in Art Café. 19
mai aduce de la ora 11, la Teatrul Gong, spectacolul "Castravetii regelui", cu Madeleine Briand, de la ora
17 gastronomie si muzica bretona in Muzeul ASTRA, iar de la ora 20, din nou, muzica bretona va fi cea
care va putea fi ascultata de oameni, de data aceasta in Pardon Café. Pe 20 mai, de la ora 15, organizatorii
vor duce spectacolul "Castravetii regelui" la Slimnic, la Casa Parohiala, pentru ca in Sibiu sa aiba loc, de
la ora 16, conferinta "Provocarile turismului actual", sustinuta de Jean-Claude Weisz, fost director al
Oficiului de Turism din Saint Malo, in Sala Mare a Consiliului Judetean Sibiu. Ziua urmatoare, 21 mai,
va duce la cantina liceului din Copsa Mica spectacolul Madeleinei Briand, "Castravetii regelui", de la ora
17, pentru ca pe 22 mai, ora 12, acelasi spectacol sa fie prezentat si la gradinita din Mosna.
  
  80 de ani de Sarbatoare
  
  Sarbatoarea Bretaniei este sarbatorita in fiecare an pe 19 mai, de Sfantul Yves, de Ziua Nationala a
Bretaniei. Regiunea organizeaza, atat pe teritoriul sau, cat si in lume, evenimente dedicate acestei zile.
Sfantul Yves sau, in bretona, Gouel Erwan, este patronul avocatilor si al bretonilor, iar manifestarea
culturala se desfasoara de peste 80 de ani, din anul 2009 organizarea fiind preluata de Consiliul Regional
din Bretania. Scopul acestor evenimente incluse pe agenda Sarbatorii este acela de a tine locul unei
declaratii universale fata de lume, dar si fata de diaspora bretona. Prin ea, se doreste reamintirea
atractivitatii, a vitalitatii culturale si a spiritului solidar al acestei regiuni, situata in vestul Frantei. De
asemenea, toate activitatile propuse au menirea de a strange relatiile sociale si de a promova toleranta.
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