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#editorial

Când sufletul râde!

Tare-mi râde inima de bucurie când știu că în jurul meu exis-
tă oameni frumoși. Viorel Teacă, polițistul pe care îl știm 
toți mi-a dat zilele acestea o lecție. Cu simplitate, calm și 

bunătate mi-a povestit, preț de câteva ore că viața i-a oferit în-
zecit exact ceea ce a oferit, că echilibrul există și nimic nu e mai 
înălțător pe lumea asta decât să faci bine semenilor tăi. Avea 
perfectă dreptate când spunea că în toată ecuația asta a binelui, 
nu există nici un dar sau poate și că e grozav să faci bine oricui 
îți cere ajutorul. Te invit să-i citești în paginile revistei noastre 
povestea iar apoi să-i dai un mare LIKE în social media. Evident, 
ar fi grozav să-i urmezi exemplul și să dăruiești.

După, îți recomand să citești selecția noastră de evenimente și 
de petrecere a timpului liber. Ne-am bucură să știm că putem 
contribui la calitatea vieții tale și cu ușurință, îți putem reco-
manda un spectacol bun, un restaurant excelent unde să bei un 
vin sau o locație unde să îți petreci în tihnă, alături de cei dragi 
ție un sfârșit de săptămână. În egală măsură aș vrea să te simți 
răsfățat sau răsfățată pentru că ai la dispoziție, tocmai în Piața 
Mare un DOM unde să poți urmări filme documentare, că-i poți 
vedea pe scenă pe cei mai talentați dansatori ai lumii sau îți pot 
îngriji sănătatea în România, țara apelor termale.

În final aș vrea să vă mulțumesc pentru susținerea voastră din 
ultimii doi ani de activitate Good Time. I-am împlinit în acest 
octombrie și tare bine ne-a mai picat. Tot la suflet ne-a ajuns!

Cu considerație,

Viorica MAIER
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Se apropie vertiginos de un milion 
de urmăritori în social media, e 
imaginea Poliției Române, e curtat 

de televiziuni și alte instituția media și 
iubit de mii de români de pretutindeni. 
Toți îl consideră un exemplu de urmat 
și îi admiră capacitatea de a face lucuri 
bune pentru cei sărmani și pentru co-
munitate. A ajuns viral și pentru umo-
rul său. Cu farmec ne explică cum să 
aplicăm regulile de circulație sau cum 
joaca în zăpadă, cu cei mici, îți poate 
aduce zâmbetul pe buze. Asta ar fi o 

scurtă descriere a agentului de poliție 
Viorel Teacă, cel care face lucrurile cu 
suflet și ne-a ajuns tuturor tot la suflet. 
Bunătatea este „arma” lui numărul unu.

Născut în sudul țării, Viorel a îm-
brăcat pentru prima dată uniforma de 
polițist în 1996. Întotdeauna a coche-
tat și cu medicina, motiv pentru care 
a absolvit și scoala medicală. Timp de 
trei ani a fost asistent medical general 
în Anglia iar apoi formator de acorda-
re prin ajutor în cadrul Poliției Româ-
ne, acolo unde a organizat cursuri 

Agent Teacă, 
polițistul
cu suflet
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împreună cu SMURD. Mereu a crezut 
că un polițist aflat în misiune ar trebui 
să aibă noțiuni medicale de bază astfel 
încât, să salveze un om atunci când si-
tuația o impune. A devenit cunoscut în 
momentul în care a ieșit în social me-
dia și a strigat cât a putut de tare după 
ajutor. Avea, la vremea respectivă misi-
unea de a-l salva pe Cosmin, un tânăr 
bolnav de 16 ani, a cărui viața nu putea 
fi salvată decât dacă ajungea într-o cli-
nică de specialitate din străinătate. În-
tr-un singur weekend a strâns 20.000 
de euro. Așa a învățat că social media 
poate fi un instrument excelent de co-
municare cu cei din jur. Le putea expli-
ca negru pe alb tuturor că binele făcut 
aduce bine iar iubirea pentru semeni e 
o binecuvântare. 

Reușește rapid să facă transfer de 
încredere și să te convingă că ești pe 

mâini bune. Asta au simțit și colegii de 
serviciu care i-au încredințat misiunea 
de a schimba imaginea poliției române. 
Viorel Teacă este cel care a prezentat 
oficial și purtat în premieră uniformele 
poliției, care a realizat campanii împo-
triva violenței domestice și le-a vorbit 
purtătorilor de cuvânt din Jandarmerie 
despre arta de a face imagine publică. 

Este mândru de tot ceea ce a reali-
zat până acum și e conștient că are pu-
tere și susținere mediatică. E convins 
că forța sa de a sluji binelui îl va aju-
ta să facă mai mult bine și totodată să 
ne transmită că poliția e acolo în stra-
dă pentru noi toți și pentru siguranța 
noastră. Sfatul nostru e să-l urmăriți pe 
oricare dintre canalele mediatice și să-l 
susțineți de fiecare dată când ne soli-
cită ajutorul. Împreună o să fim mereu 
mai puternici. 
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#highlights

EMOȚII ÎN FARFURIE. 
DE CE MĂNÂNCI 
CÂND MÂNĂNCI?
Z  24 octombrie, 18.30 – 20.00

Ce?
Oare te-ai gândit până acum că 
noi avem o relație cu mâncarea?

Ei bine avem și chiar una im-
portantă care ne însoțește toa-
tă viața noastră. Cu toate aces-
tea, de multe ori, această relație 
ajunge să fie una complicată.

Ajungem să folosim mânca-
rea pentru alinare, pentru liniș-
tire, de plictiseală, iar lista poa-
te continua.

Te invităm la un eveniment 
în care să îți clarifici:

 . Relația cu mâncarea
 . Ce se ascunde în spatele 

mâncatului emoțional și 
compulsiv

 . Ce putem face pentru a li-
niști mâncatul emoțional și 
compulsiv

 . Cum ne putem (re)conecta la 
noi și la propriul corp pentru 
a fi bine cu noi

În cadrul evenimentului va 
avea loc lansarea instrumentul 
terapeutic „Emoții în farfurie. 
De ce mănânci când mânănci?”

Cu cine?
Ancuța Coman-Boldișteanu este 
psihoterapeut autonom, speci-
alizat în terapie traumei, în te-
oria atașamentului și în terapie 
relațională.Ancuța este autoa-
rea setului de carduri “Emoții 
în farfurie. De ce mănânci când 
mănânci”. Studiază cu mult in-
teres aspecte care țin de psiho-
logia sănătății, iar în cabinet lu-
crează în terapie individuală, de 
familie, de cuplu, cu grupuri și 
organizații. Din 2016 a pus baze-
le unui proiect de suflet, "Emo-
ții în farfurie" prin intermediul 
căruia este alături de persoane-
le care au dificultăți în relația cu 
mâncarea și cu propriul corp.

Cum?
Înscrie-te aici:
https://forms.gle/
Cjowm2i6JMwiFx6s7

Contribuția ta la intra-
rea în locație: 30 lei *accesul 
în locație se face în limita locu-
rilor disponibile rezervate prin 
înscriere

Unde?
Curând îți spunem locația din 
Sibiu

Când?
24 oct, 18:30-20:00 ne vedem 
în locația stabilită începând cu 
18:15

CONCERT SIMFONIC 
DE DESCHIDERE A 
STAGIUNII 2022/2023
Z  20 octombrie, ora 19
P  Sala Thalia
Orchestra Filarmonicii de Stat 
Sibiu

Dirijor: Tiberiu Soare
Solist: Laurens Woudenberg, 
corn
Vei asculta:

 . George Ștephănescu - „Uver-
tura Națională”

 . Wolfgand Amadeus Mozart - 
Concertul nr. 4 pentru corn 
și orchestră

 . Nikolai Rimsky - Korsakov - 
Sheherazada Op. 35

CONCERT SIMFONIC
27 octombrie, ora 19
P  Sala Thalia
Orchestra Filarmonicii de Stat 
Sibiu
Dirijor: Peter Sommerer
Solist: Oana Csiky - pian
Vei asculta:

 . George Ștephănescu - „Uver-
tura Națională”

 . Franz Liszt - Concertul nr. 2 
pentru pian și orchestră în 
La major

 . Franz Schubert - Simfonia 
a IX-a în Do major, op. 944 
(„Marea Simfonie”)

KOMOREBI. LUMINA 
CARE SE FILTREAZĂ 
PRINTRE COPACI
Z  14 octombrie, ora 18
P  Teatrul Gong
„KOMOREBI. Lumina care se 
filtrează printre copaci” este 
drumul inițiatic al unui bărbat 

în luptă cu Frica. Este o poves-
te învăluită de dragoste, umor 
și curaj despre traume decon-
struite, despre iubire și accep-
tare. Ce mai înseamnă azi să fii 
un „bărbat adevărat”? O disec-
ție actuală a parcursului către 
sine și a impactului pe care îl 
are descoperirea adevăratului 
chip, ascuns sub măști fabri-
cate.

Intrarea liberă pe bază de re-
zervare: ticketing@teatrulgong.
ro / telefon: 0269.210.906

KOMOREBI. Lumina care se 
filtrează printre copaci 
Text de Raluca Mănescu
Cu: Denisa Nicolae, Liviu Ro-
manescu, Teodora Velescu
Mișcare scenică: Teodora Ve-
lescu
Compoziție muzicală: Mihai 
Dobre
Scenografie și costume: Ele-
na Gheorghe
Pregătire muzicală: Oana 
Pușcatu
Univers sonor și light design: 
Alexandros Raptis
Durată: 90 min
Spectacol recomandat 14+

RECOMANDĂRI 
DE EVENIMENTE
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CONCERT COMPACT
Z  10 octombrie, ora 20
P  Teatrul Național „Radu 

Stanca”
Nu e greu să-ți închipui că ve-
nind la aceste concerte vei fi par-
te dintr-un spectacol în care vei 
fi implicat direct și vei avea un 
rol la fel de important ca și cei 
de pe scenă. Pentru că la con-
certele trupei Paul Ciuci Com-
pact toată lumea cântă, energia 
pozitivă și buna dispoziție se in-
stalează încă de la început. Așa 
că nu mai aștepta și vino cu pri-
etenii tăi alături de Compact !

Biletele sunt puse în vânzare 
pe iabilet.ro, la prețul de 85 de 
lei.La prețul biletelor comanda-
te se adaugă comisionul firmei 
de ticketing.

RECITAL DE TANGO
Z  23 octombrie, ora 19
P  Biblioteca Județeană Astra
Sala Festivă a Bibliotecii Astra 
va găzdui în seara zilei de 23 
octombrie un recital de tango 
complet, cu melodii celebre ale 
genului muzical!

Soliști vocali vor fi Victoria 
Cormos și Flavius Pop.

GAIȚELE, DE ALEXANDRU 
KIRITESCU

Z  15 Noiembrie ora 19:00
P  Centrul Cultural „Ion 

Besoiu” Sibiu
Nu ai cum să rămâi indiferent 
la un spectacol pe un asemenea 
text cum sunt „Gaițele” lui Kiri-
tescu. În primă instanță, râzi cu 
lacrimi. Iar după, împietrești 
pentru că realizezi că râzi de 

tine, de familia ta, de poporul 
ăsta pentru că „Gaițele” sunt ca-
racterizarea perfectă a românis-
mului în cele mai crunte, intime 
și lipsite de măști momente ale 
sale. Iar spectacolul produs de 
Cortina Ag a reușit să surprindă 
foarte bine atmosfera aceasta de 
tragi-comedie natională morbidă. 

Scenografia foarte bine gân-
dită și ușor de manevrat, cu pu-
ternice accente românești inter-
belice au contribuit din plin la 
construcția mediului în care fa-
milia Duduleanu își desfășoară 
viața lor infam de autohtonă. 

Sunt patru actrițe deosebi-
te în cele patru roluri principale 
feminine: Maia Morgenstern (o 
Aneta Duduleanu teribil de cre-
dibilă, cu accente comice puter-
nice), Carmen Tănase (de data 
asta, o Zoia de excepție, simpa-
tică, dar și cu forța de expresie 
scenică), Virginia Rogin (una din 
cele mai rafinate, complexe și 
magistrale actrițe făcând și aici 
un rol de zile mari, în Lena) și 
Adriana Trandafir. 

RECOMANDĂRI DE EVENIMENTE
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Casa de Cultură a Municipiului 
Sibiu este o instituție publică aflată 
sub directa autoritate a Consiliului 
Local al Municipiului Sibiu și 
finanțată de această autoritate.

BILETE
 20 lei
Elevii, studenții și pensionarii beneficiază de 50 % reducere. 
Biletele se pot achiziționa de la sediul nostru administrativ - 
Parcul Tineretului, nr.1 (Luni - Joi 09:00 – 16:00/Vineri - 09:00 – 
13:30) și online, fără niciun comision sau cost suplimentar, de 
pe site-ul www.kompostor.ro și de pe site-ul oficial al Teatrului 
de Balet Sibiu: www.sibiuballet.ro/bilete


Spectacolele Teatrului de 
Balet Sibiu au loc la Sala 
Mare a Centrului Cultural 
„Ion Besoiu”, Strada Emil 
Cioran, nr. 1A, de la ora 19:00. 
Matineele de balet pentru 
copii au loc de la ora 12:00.

ROMEO ȘI JULIETA. 
ROCK STORY

Coregrafia Marcello Algeri      Muzica:  Queen

ÎN ROLURILE PRINCIPALE:  Alba Fernandez (Julieta) și Miguel Teixeira (Romeo)    

DECORURI, COSTUME, SOUND DESIGN:  Marcello Algeri           Asistent coregrafie:  Sabrina Rinaldi

Simte ritmul. 
Rămâi tânăr. 
La Teatrul 

de Balet Sibiu.

 19.00
 Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu Sala Mare

 21.00
 Teatrul Ariston 

PREMIERA LA SIBIU, ROMÂNIA

PREMIERA LA SANREMO, ITALIA
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#highlights

Teatrul Național „Radu 
Stanca” Sibiu a pus în 
vânzare biletele pentru 
spectacolele pe care le va 
prezenta în luna octom-
brie 2022. Două premie-
re – „Oleanna”, de David 
Mamet, în regia Bogdan 
Sărătean, și „Cameristele”, 
de Jean Genet, regia Hu-
nor Horvath – alături de 
reprezentații ale spectaco-
lului „Faust”, regia Silviu 
Purcărete, sau „Romeo 
și Julieta”, regia Andryi 
Zholdak, precum și alte 
producții apreciate ale Na-
ționalului sibian vor putea 
fi urmărite de public în pe-
rioada următoare.

Z 1 octombrie, Ora 19:00
premieră
Oleanna
Regia: Bogdan Sărătean
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 2 octombrie, Ora 17:00
DAMEN VALS
Regia: Ioana Blaga-Frunzescu 
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 8 octombrie, Ora 19:00
avanpremieră
 „Cameristele”
Regia: Hunor Horvath
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 9 octombrie, Ora 17:00
premieră

„Cameristele”
Regia: Hunor Horvath
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 12 octombrie, Ora 19:00
Operele lui William Shakespe-
are (pe scurt)
Regia: Daniel Plier
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 14 octombrie, Ora 19:00
20 NOIEMBRIE
Regia: Eugen Jebeleanu 
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 15 octombrie, Ora 19:00
Săftița
Marius Mihalache & Band 
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 70 lei 
Preț redus: 50 lei

Z 16 octombrie, Ora 17:00
Bărbate, treci la fapte!
Regia: Șerban Puiu
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 20 octombrie, Ora 19:00
Macbeth
Regia: Botond Nagy
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 21 octombrie, Ora 19:00
FAUST
Regia: Silviu Purcărete
Fabrica de Cultură IACM Con-
strucții SA UniCredit
str. Triajului, nr 1-3
Sala „FAUST”
Preț întreg: 100 lei 

Z 22 octombrie, Ora 19:00
FAUST
Regia: Silviu Purcărete
P  Fabrica de Cultură IACM 

Construcții SA UniCredit
str. Triajului, nr 1-3
Sala „FAUST”
Preț întreg: 100 lei 

Z 23 octombrie, Ora 17:00
Romeo și Julieta
Regia: Andriy Zholdak
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 50 lei 
Preț redus: 30 lei

Z 26 octombrie, Ora 19:00
Mamă
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 26 octombrie, Ora 19:00
Sibiu Jazz  Festival
Aproape Înger
Regia și adaptarea după tex-
tul lui Andrei Slăvuțeanu: 
Alexandru Pribeagu
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 27 octombrie, Ora 19:00
domnul iedeman
Regia: Dávid Paška
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 28 octombrie, Ora 19:00
FAUST
Regia: Silviu Purcărete
P  Fabrica de Cultură IACM 

Construcții SA UniCredit
str. Triajului, nr 1-3
Sala „FAUST”
Preț întreg: 100 lei 

Z 29 octombrie, Ora 19:00
FAUST
Regia: Silviu Purcărete
P  Fabrica de Cultură IACM 

Construcții SA UniCredit
str. Triajului, nr 1-3
Sala „FAUST”
Preț întreg: 100 lei 

Z 29 octombrie, Ora 19:00
Timp&tempo
Regia: Victor Olăhuț
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 30 octombrie, Ora 17:00
Iubire cu năbădăi
Regia: Șerban Puiu
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 31 octombrie, Ora 19:00
Moroi
Regia: Alexandru Dabija
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

PROGRAMUL LUNII OCTOMBRIE

Reprezentațiile lunii  Reprezentațiile lunii  
octombrie pe scena TNRSoctombrie pe scena TNRS

C  Romeo și Julieta 
Foto: Andrei Văleanu / TNRS

C Faust 
Foto: Ovidiu Matiu / TNRS

OCTOMBRIE 2022 1514



#highlights

PREMIERELE LUNII OCTOMBRIE PE SCENA DIGITALĂ:

„RUG” și un spectacol al 
Barcelona Flamenco Ballet

Scena Digitală, platforma on-
line de teatru-film a Teatru-
lui Național „Radu Stanca” 

Sibiu (TNRS), oferă abonați-
lor săi, în luna octombrie, două 
spectacole noi: „RUG”, de Györ-
gy Dragomán, regia Armin Petras, 
și „Flacăra nopții”, o producție a 
Barcelona Flamenco Ballet.

Barcelona Flamenco Ballet 
creează mai mult decât un spec-
tacol de dans, o adevărată operă 
de artă. Compania încorporează 
trei stiluri de dans bine cunos-
cute: jazz, dans contemporan și, 
desigur, flamenco, iar din conto-
pirea celor trei rezultă o prezență 
scenică de-a dreptul inovatoare.

„RUG” este rezultatul unei co-
laborări deosebite între teatre din 
Stuttgart, Sibiu și Budapesta, în 
care regizorul Armin Petras a lu-
crat la Dresda cu șase actrițe din 
Germania, România și Ungaria. 

Abonamentul lunii octom-
brie pe Scena Digitală include 

spectacolele: : „RUG”, „Flacăra 
nopții”, „Hedda Gabler”, „Dom-
nul Ibrahim și florile din Coran”, 

„Trei surori”, „Visul unei nopți de 
vară”, „Uncanny Valley”, „Puzz-
le”, „Macbeth”, „Pardes”/„Gră-
dina Paradisului”.

 În baza abonamentul trimes-
trial, pe Scena Digitală pot fi vizi-
onate spectacolele: „RUG”, „Fla-
căra nopții”, „Conferința iraniană”, 

„Trei surori”, „Maestrul dansu-
lui”, „Ceea ce ziua datorează nop-
ții”, „Tattoo”, „Visul unei nopți de 

vară”, „Cerere în căsătorie”, „Un-
canny Valley”, „Necunoscuta cu-
noscută”, „Puzzle”, „Macbeth”, 

„Pardes”/„Grădina Paradisului”, 
„Hedda Gabler” și „Domnul Ibra-
him și florile din Coran”.

Platforma de video-on-de-
mand Scena Digitală, distinsă cu 
premiul special UNITER, poa-
te fi accesată pe bază de abona-
ment sau bilet individual. Deta-
lii despre bilete și abonamente 
sunt disponibile pe site-ul www.
scena-digitala.ro.  

#highlights

C  RUG
Foto: Rareș Helici / TNRS

C  Flamenco Nights
Foto: Karlos Hurtado
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Mult jazz  
de bună calitate

Nu o să-ți vină să crezi dar 
Sibiu Jazz Festival a ajuns 
la cea de a cincizecea edi-

ție. Frumoasa vârstă a celui mai 
renumit festival de jazz din Ro-
mânia va fi sărbătorită la final 
de octombrie, cu mult fast, în-
tr-o ediție de zile mari. Dacă ești 
un iubitor al genului alătură-te 
în fiecare seară, în perioada 25 

– 30 octombrie, artiștilor invitați. 
Spectacolele vor avea loc în bi-
serici, pe scena teatrului Radu 
Stanca și a sălii Thalia, bilete-
le fiind deja puse în vânzare pe 
www.iabilet.ro

POVESTEA SIBIU 
JAZZ FESTIVAL

Puține festivaluri de jazz din 
lume pot etala o tradiție și o 
continuitate comparabile cu 
cele ale reuniunii muzicale din 
fiecare an de la Sibiu.

La începutul anilor ’70 au 
loc la Ploiești primele trei edi-
ții ale Festivalului National de 
Jazz. Din motive de „poluare 
ideologica”, festivalul este mu-
tat forțat, la Sibiu, în anul 1974, 
bucurându-se de respect și sus-
ținere, până și din partea oficia-
lităților politice comuniste, fiind 
organizat de echipa dedicată a 
Jazz Club Sibiu, cel mai puter-
nic club de jazz din țară la vre-
mea respectivă.

Începând cu anul 1997, con-
tinuarea nobilei tradiții a eveni-
mentului – ce fusese un basti-
on al culturii autentice încă din 
perioada comunistă – și-a asu-
mat-o Fundația Sibiu Jazz Festi-
val, avându-l ca director artistic 

pe H. Johannes Konstantin Sch-
midt, membru fondator al Jazz 
Club Sibiu iar ca director execu-
tiv pe Simona Adina Maxim.

Ani de-a rândul, scena si-
biană a consacrat valorile jaz-
zului autohton. Nu există jazz-
man român, a cărui evoluție să 
nu fi fost marcată, în vreun fel 
sau altul, de Festivalul de la Si-
biu. Prezența internațională s-a 
înscris și ea pe linia pluralismu-
lui stilistic și a deschiderii spre 
toate orizonturile. O listă, chiar 
incompletă, a muzicienilor stră-
ini ce au evoluat în cadrul Festi-
valului, vorbește de la sine: Ron 
Carter, Toots Thielemans, Ar-

Programul 
Festivalului
Marți, 25 octombrie
Muzica pentru suflet - Biserica 
Evanghelică „Sfânta Maria” 
Sibiu 
Alexandru Tomaselli și Ralu Stoica
Parada de Jazz – Centrul Istoric 
al Sibiului 
Fanfara Academiei Forțelor Teres-
tre „Nicolae Bălcescu” și Fanfara 
Neppendorfer Blaskapelle

Miercuri, 26 octombrie 
Spectacol de teatru-jazz: Aproape 
Înger - Teatrul Național „Radu 
Stanca”

Joi, 27 octombrie 
JazzyBIT - Biblioteca Județeană 
ASTRA

Vineri, 28 octombrie
Filarmonica de Stat Sibiu, Sala 
Thalia 
Szilárd Banai & Friends (HU) - ONJ 
Orchestra Națională de Jazz a Fran-
ței (FR) 
7th SENSE (RO) 
Marele Premiu al Sibiu Jazz Compe-
tition 2021
Jam Session & After-Party

Sâmbătă, 29 octombrie
Filarmonica de Stat Sibiu, Sala 
Thalia
Maria João & Mário Laginha Quar-
tet (PT)
Ramon Valle Quintet (CU/DE/ES/FR)
Jam Session & After-Party

Duminică, 30 octombrie 
Filarmonica de Stat Sibiu, Sala 
Thalia
Kristin Asbjørnsen Band (NO/Gha-
na)
Fish in Oil (Serbia)
Jam Session & After-Party

chie Shepp, Didier Lockwood, 
Dee Dee Bridgewater, Jan Gar-
barek, Bill Evans, Charles Lloyd, 
Birelli Lagrene, Chucho Valdes, 
Arturo Sandoval etc.

În anul 2005, Sibiu Jazz Fes-
tival este recunoscut ca fiind 

cel mai important eveniment 
de gen din Romania, devenind 
primul festival din țara noastră, 
membru în cea mai cunoscută 
rețea de festivaluri și promotori 
de jazz din Europa: Europe Jazz 
Network. 
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Astra Film Festival 2022, 
teleportare în viitor cu 
filme imersive  
și proiecţii Full DOM

Astra Film Festival adu-
ce din nou cinematogra-
ful tip Dom în Piața Mare 

din Sibiu și propune, în perioa-
da 9-16 octombrie, programul 
special aff New Media, dedicat 
spectatorilor de toate vârstele 
care își doresc să se inițieze în 
cinematografia digitală – Con-
cept Art, VR, Augmented Reality. 
Festivalul internațional de film 
documentar de la Sibiu va fi ast-
fel o incursiune itinerantă de ex-
cepție, de la cinemaul clasic de 
non-ficțiune până la cel imersiv, 
neconvențional, care folosește 
cele mai noi tehnologii creative, 
de la vizionări în sala de cinema, 

la experiența inedită a proiec-
țiilor cross-media 360 de grade. 
Biletele pentru filmele și eveni-
mentele aff2022 au fost puse în 
vânzare și pot fi achiziționate 
aici: https://bilete.astrafilm.ro/.

Început acum șase ani, ca 
unic program de acest fel în 
România, filmele create și pro-
iectate în format de noi tehno-
logii sunt grupate anul acesta 
sub egida Astra Film NewMedia, 
semnalând faptul că, după 6 ani, 
producția de filme dedicate po-
veștilor imersive s-a schimbat, 
s-a diversificat și a evoluat.

„Dacă 2020 a fost anul unei 
reinventări forțate de pandemie, 

și am avut Astra Film Online și 
Astra Film Outdoor, în anul 2022 
revenim la platforma de educa-
ție digitală și transformăm Piața 
Mare în cel mai intens punct de 
interacțiune pentru pasionații 
de cinematografie neconvențio-
nală. În domul amplasat în ini-
ma Sibiului vor fi proiectate fil-
me imersive și 360°, o selecție 
cu cele mai bune producții ale 
momentului, relevante pentru 
zona New Media”, declară Du-
mitru Budrala, director-fonda-
tor Astra Film Festival.

Spectatorii aff New Media 
se vor bucura de o experiență 
cinematografică complexă, vizi-

onând unele dintre cele mai noi 
și mai captivante filme imersive 
și 360°. Va fi, practic, o călătorie 
continuă. De la microcosmos la 
macrocosmos, de la microsco-
pic la celest, pe ritmuri de mu-
zică electronică și jazz („Black 
Mantis” - Marea Britanie, 2021). 
Sau călătoria spirituală unică, 
declanșată de o doză de ayahu-
asca („Ayahuasca, Kosmik jour-
ney” - Franța, Luxemburg, 2019 

- film selectat la prestigiosul Tri-
beca Film Festival în 2019), ori 
povestea călătoriei fără sfârșit a 
celor două sonde spațiale Voya-
ger, care poartă cu ele mesajul 
interstelar trimis de pe Pământ 
către eventuale civilizații extra-
terestre („Voyager: o călătorie 
fără sfârșit”, Ucraina, 2019)

Publicul va fi atras într-o ex-
periență hipnotică și captivan-
tă unde întrebările sunt ridicate 
subtil, cu fantezie și lirism („Nu 
înțeleg” - Spania, 2022), într-un 
festin vizual care uimește prin 
conexiunea instantanee cu cerul 
și natura, prin intermediul mu-
zicii („Piano Under the Stars” - 
Chile, Spania, 2020), sau direct 
în misterele Universului, așa 
cum sunt ele relevate de oame-
nii de de știință de la cel mai 
mare radiotelescop din lume, 
împreună cu poporul Yamaji 

SPECTATORII AFF NEW 
MEDIA SE VOR BUCURA 
DE O EXPERIENŢĂ 
CINEMATOGRAFICĂ 
COMPLEXĂ, VIZIONÂND 
UNELE DINTRE CELE 
MAI NOI ŞI MAI 
CAPTIVANTE FILME 
IMERSIVE ŞI 360°

Fotografii: Facebook Astra Film Festival

#highlights
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- pe al cărui pământ este constru-
it telescopul („Visând la stele” - 
Australia, 2021).

Vor fi proiecții cu dedicație 
specială și pentru spectatorii 
mai tineri, chemați să afle curio-
zități și explicații despre lumină 
și felul în care o percepem, în-
tr-o experiență inedită fulldo-
me („Într-o călătorie cu lumina”- 
Spania, 2020), tradiții și metode 
științifice desprinse dintr-o că-
lătorie pe urmele Căpitanului 
Cook și ale exploratorului olan-
dez Abel Tasman („Navigato-
rii Lala Rolls” - Noua Zeelandă, 
2021), povestea anotimpurilor, 
cu un puternic caracter educa-
țional („Globul magic - o poves-
te a anotimpurilor” - Polonia, 
2020) sau „Legenda recifului fer-
mecat” - Germania, 2021, filmul 
de aventuri de văzut împreună 
cu întreaga familie.

ASTRA FILM FESTIVAL 
PREZINTĂ 17 DINTRE 
CELE MAI NOI ȘI MAI 
VALOROASE FILME 
DOCUMENTARE DESPRE 
ROMÂNIA REALĂ
Festivalul Astra Film din Sibiu 
prezintă o selecție a ceea ce 
este mai nou și mai valoros în 

filmul documentar românesc 
al momentului. În total, vor fi 
proiectate 17 filme non-ficțiu-
ne despre România reală, din-
tre care 14 vor putea fi văzute 
pentru prima oară în România, 
la Sibiu. Toate, alcătuiesc un 
puzzle al societății românești. 
Proiecțiile vor avea loc în pre-
zența realizatorilor, care vor in-
tra în dialog cu publicul. După 
desfășurarea celei de-a 29-a edi-
ții #aff, unele filme vor putea 
fi vizionate online pe teritoriul 
României, iar organizatorii As-
tra Film vor putea face nomina-
lizări directe pentru European 

Film Awards, din rândul filme-
lor premiate.

„Ediția din această toamnă 
va fi cu adevărat un festival, în 
toate sensurile luminoase ale 
acestui cuvânt, dacă ne gândim 
la faptul că majoritatea filmelor 
din selecția oficială sunt pre-
miere și aduc pe marele ecran 
un conținut nemaivăzut. Sunt 
producții cu finanțare precară, 
la care se lucrează ani de zile, 
ceea ce înseamnă un argument 
în plus că vorbim despre filme 
cu un conținut relevant, valo-
ros. Iar atunci când se lansea-
ză filme românești, care s-au 
dezvoltat în Sibiu, în „labora-
toarele” festivalului, reușita lor 
este o sărbătoare pentru toata 
comunitatea cinemaului româ-
nesc”, a declarat Dumitru Bu-
drala, director-fondator Astra 
Film Festival.

COMUNITĂȚI

Filmul din deschiderea 
#aff2022, „The Chalice. Of 
Sons and Daughters”, de Că-

tălina Tesăr și Dana Bunescu 
(2022 – premieră națională), 
expune, pentru prima dată în 
cinema, interesanta lume a 
cortorarilor. Filmul arată dină-
untru lumea acestei comunități 
tradiționale de romi din Tran-
silvania, explorând obiceiuri 
străvechi, marcate de căsăto-
rii aranjate, în centrul cărora 
se află, simbolic, un pocal de 
aur transmis din generație în 
generație. Filmul a fost gân-
dit în urmă cu câțiva ani în ca-
drul programului-laborator Do-
kTank Astra Film, iar pentru a 
se documenta, Cătălina Tesăr, 
doctor în antropologie la Uni-
versity College Londra, și-a pe-
trecut doi ani în mijlocul corto-
rarilor, timp în care le-a învățat 
limba și obiceiurile.

Tot despre comunități și tra-
diții este vorba în alte două fil-
me. „Amintiri din comunitate: 
Gheorgheni și Frumoasa”, de 
Armine Vosganian (2022 – pre-
mieră internațională) îl are în 
prim-plan pe Peter, în vârstă de 
100 de ani, singurul om din Fru-

moasa care mai vorbește limba 
armeană și cunoaște obiceiurile 
din bătrâni. La rândul ei, Ale-
xandra Gulea face o incursiune 
profundă în comunitatea aro-
mânilor aflați în exilul lor isto-
ric, între munte și mare („Flying 
sheep”, co-producție România, 
Germania, 2022 – premieră in-
ternațională, Secțiunea Europa 
Centrală și de Est).

Scriitoarea Adina Popescu și 
regizorul Iulian Ghervas aduc la 
Sibiu, în premieră internaționa-
lă, un film documentar care fo-
losește ca pretext povestea unei 
echipe de fotbal aflată de dece-

nii în ultima ligă, pentru a ex-
plora cum trăiește o comunitate 
rurală din mijlocul Transilvaniei, 
prizonieră într-o lume anonimă 
(„Vulturii din Țaga”, 2021).

COMUNISM ȘI  
POST-COMUNISM

Și în acest an, realizatorii de film 
documentar studiază impactul 
pe care l-a avut regimul comu-
nist asupra vieții atâtor genera-
ții, lăsând răni adânci și destine 
la voia întâmplării. Dragoș Ză-
mosteanu este „În căutarea in-
ginerului Dragomirescu” (2022) 

- povestea unei persoane trimisă 
la închisoare pentru vina de a fi 
cântat „Deșteaptă-te, române!” 
și „Vântuleț de primăvară”, de 
unde nu s-a mai întors niciodată. 
În „Rear Entrance to Socialism” 
(2022), László Csibi descrie cen-
zura comunistă, așa cum a fost 
percepută de reprezentanți ma-
ghiari ai mass media, membri ai 
structurilor politice și oameni 
de cultură care au activat în tim-
pul regimului comunist.

În „Globus” (coproducție 
România-Polonia, 2022 – pre-
mieră mondială), Clara Kleinin-
ger urmărește cu sensibilitate 
cum dresorii Circului de Stat 
Globus devin acrobați și clovni, 
după ce animalele lor sunt duse 
la Zoo. Iar în „Omul cu umbra”, 
de Dragoș Hanciu (2021), vedem 
cum Georges, un tehnician flam-
boaiant din laboratorul foto de 
la UNATC, își pierde locul de 
muncă atunci când fotografia di-
gitală câștigă teren în fața celei 
analoge.

Unul dintre cele mai sur-
prinzătoare filme ale acestui 
an, „Pentru mine tu ești Ceau-
șescu”, de Sebastian Mihăi-

Despre Astra Film Festival

Astra Film Festival Sibiu, lansat în 1993 ca proiect inovator, este 
unul dintre cele mai importante festivaluri de film de non-ficțiu-
ne din Europa, și a fost inclus de European Film Academy pe lista 
festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru 
European Film Awards.

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui Ro-
mâniei și este organizat de Astra Film, cnm Astra și Fundația Astra 
Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii, 
al Centrului Național al Cinematografiei, al Consulatului Republicii 
Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul 
este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului 
Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

VOR FI PROIECTATE 17 
FILME NON-FICŢIUNE 
DESPRE ROMÂNIA 
REALĂ, DINTRE CARE 
14 VOR PUTEA FI 
VĂZUTE PENTRU 
PRIMA OARĂ ÎN 
ROMÂNIA, LA SIBIU

OCTOMBRIE 2022 2322



Migrație
Două filme românești din 
selecția oficială abordea-
ză fenomenul migrați-
ei. În „Valuri pe uscat” 
(2021 - premieră mondia-
lă), Raluca David a filmat 
în Ecuador, Republica 
Moldova și Portugalia 
povestea unui tânăr surfer 
moldovean care încearcă 
să-și depășească condiția 
de imigrant, în vreme ce 

„Arsenie's First Birthday”, 
de Valentin-Rareș Fogoroș 
(2022 – premieră mondi-
ală, Secțiunea DocSchool), 
urmărește zbaterea unei 
femei din Ucraina, refugi-
ată în țara noastră, care se 
luptă cu birocrația pentru 
a obține documente UE 
pentru fiul ei, Arsenie.

lescu (2022), e un amestec ex-
perimental de documentar și 
ficțiune și va fi prezentat la Si-
biu în cadrul programului As-
tra Film Junior. Filmul urmă-
rește reacțiile unor tineri cu 
vârste între 15 și 22 de ani, din 
medii diferite, care vor să joace 
rolul lui Nicolae Ceaușescu, pe 
vremea când fostul dictator co-
munist era foarte tânăr.

DESTINE

Unul dintre cele mai emoțio-
nante portrete care vor fi pre-
zentate la această ediție aff 
este „Blocat în propriul film” 
(2022 - premieră mondială, Sec-
țiunea DocSchool), în care Ale-
xandru Oiță prezintă destinul 
regizorului Andrei Cătălin Bă-
leanu, un argument al faptul 
că viața chiar bate filmul. Un 
alt portret, colectiv de aceas-
tă dată, este cel al oamenilor 
care construiesc o porțiune din 
Via Transilvanica - drumul de 
peste 1.400 de kilometri „care 
unește” („Oamenii drumului: 
Terra Banatica”, de Mircea 
Gherase, 2021).

Alt drum, cu semnifica-
ții profunde și prilej de între-
bări esențiale, este călătoria 
pe care o face o tânără, în vre-
me de restricții Covid19, către 
o destinație de pelerinaj veche 
de 500 de ani: Șumuleu Ciuc / 
Csíksomlyó („My Home, My 
Home”, de Anikó Nagy, 2020 - 
premieră națională). Iar „Too 
Close” (2022), de Botond Püsök, 

este o poveste apăsată despre o 
mama cu 2 copii, și frământări-
le ei atunci când trebuie să ac-
cepte vizita parentală a tatălui 
celui doilea copil, după ce aces-
ta este eliberat din penitenci-
arul unde fusese închis pentru 
ceea ce i-a făcut primului copil 
al femeii.

Unul dintre filmele din se-
lecția oficială DocSchool cau-
tă răspuns la o întrebare grea, 

„Ce se întâmplă după moarte?” 
(„One click away”, de Janine 
Gruen (2022 - premieră mondia-
lă), iar tinerii spectatori ai af Ju-
nior vor vedea peripețiile unor 
copii aflați într-o tabără în Del-
ta Dunării, care descoperă doi 
braconieri ce pescuiesc ilegal 
(„Străjerii Deltei”, de Liviu Măr-
ghidan, 2022). 

Selecția oficială #aff2022 
prezintă și un surprinzător eseu 
documentar satiric, „Al cui câi-
ne sunt?”, de Róbert Árpád La-
katos (2022 - premieră România), 
care arată politica mare ca pe o 
lume în care cetățenii sunt câi-
nii, iar politicienii - crescătorii 
de câini. 
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„Proiectul nu reprezintă în mod necesar 
poziţia Administrației Fondului Cultural 
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ESTE Filmul 
de Miercuri

POWERED BY
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„ION BESOIU”
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#nou
în sibiu

Vești din  
gastronomia  
locală
Gault&Millau Romania ne dă iarăși vești din gastronomia 
locală românească. Cu bucurie și pricepere ne recomandă 
cele mai importante evenimente gastronomic, ne poves-
tește ce mai e nou pe piață și dezvăluie câștigătorii con-
cursurilor culinare sau din industria horeca românească. 

Duminică, 2 octombrie, de Ziua 
Națională a gastronomiei, s-au 
anunțat și Premiile de excelen-
ță 2022 – gastroart.ro & Vinul.
ro. Premiu pentru valorificarea 
patrimoniului gastronomic lo-
cal: Soro lume și Kibuț Gărâna, 
inovație în gastronomie locală: 
Cămara din Totești și konserva-
ria.ro.

Pe 18 noiembrie are loc 
Whisky Fest România 2022 la 
Caro Hotel Bucharest.

Chef Ioan Bebeșelea a rein-
trodus supa cremă de dovleac la 
Mâncurry Timișoara, pe Splaiul 
Peneș Curcanul 4-5 iar la Pickles 
București vinerea înseamnă me-
niu Fish & Chips.

O dată cu venirea toamnei, 
la Ivan Pescar & Scrumbia Bar 
a revenit în meniu șuba – dis-
ponibilă doar la comandă și To-
kyo Restaurant Cluj-Napoca ser-
bează 19 ani de când pregătește 
mâncare japoneză în Cluj.

Conacul lui Maldar de lân-
gă Horezu a lansat meniul de 
toamnă și pregătește în perioa-
da aceasta dulcețuri, magiunuri, 
zacuști, sosuri, siropuri și lichi-
oruri de casă.

Din 10 octombrie ne reîntâl-
nim cu Chef Radu Dumitrescu 
la TV Paprika într-un nou sezon 

,,Culoare in Farfurie. Pe drumul 
vinului”.

Conferința 
gastronomică 
IDEAL Evolution 
Tema din acest an va fi „How Can 
I Help?” Și se adresează tuturor 
profesioniștilor din domeniu, dar 
și pasionaților de gastronomie.

Vă veți reîntâlni cu invitați 
de seamă, de peste mări și țări, 
prieteni, amici și oameni faini, 
cu care „vorbiți aceeași limbă” și 
împărtășiți aceleași valori.

IDEAL evolution îi are în 
spate pe Petra Hianu și Paul 
Moinea, soț și soție, prieteni și 
parteneri de business. Amân-
doi împărtățesc aceeași pasiune 
pentru gastronomie, crezul lor  
fiind acela că “The food is cul-
ture” și “the best way to under-
stand the culture”. Iubesc ceea 
ce fac și cred cu tărie că, atâta 
timp cât realizezi ceva cu pasiu-
ne, tot universul va contribui la 
atingerea Idealului.

PREMIU PENTRU RESTAURANTUL 
HOCHMEISTER
#Hochmeister este din nou 
premiat ca Travellers’ Choi-
ce 2022 de site-ul TripAdvisor. 
Sunt poziționați în topul resta-
urantelor de la nivel local, ceea 
ce îi bucură și îi motivează să 
vă aducă în continuare, în farfu-
rii, artă culinară locală. Meniul 

este un manifest numit New-
Old Transylvanian Cuisine, un 
concept nou inspirat de rețe-
te vechi de la bunici și de prin 
cărți prăfuite, cu diferite influ-
ențe de la cele 11 popoare care 
ne-au lăsat moștenire cultura 
lor gastronomică.

MUSTĂRIE  
ÎN AER LIBER
De vineri, 7 octombrie, „Cârciu-
ma din Bătrâni” amplasată în in-
cinta Complexului Muzeului Sa-
tului Sibiu a deschis mustăria. E 
o ocazie perfectă să te bucuri de 
farmecul sezonului de toamnă și 
toată bogăția lui. Un must mer-
ge excelent cu o tochitură cu 
mămăliguță sau un ceaun.

Vinuri, crame 
și alte știri  
din industrie
Asociația Dealu Mare organi-
zează evenimentul Evadare în 
Dealu Mare, ediția a III-a, care 
va avea loc pe 22-23 octombrie 
2022 - 15 crame, 5 trasee de vizi-
tare, cu vinuri bune și voie bună 
îți stau la dispoziție. Doar să 
vrei să le descoperi.

Te invităm să accesezi vi-
nul.ro și să descoperi un inter-
viu despre „Atlasul Vinului Ro-
mânesc” - hărți interactive ale 
cramele participante și vinurile 
medaliate.

Dacă ești pasionat de apa 
potabilă mai mult decât cei din 
jurul tău și vrei să descoperi 
mai multe despre proprietățile 
acesteia înscriete la un curs de 
aqua somellier. FNDA - Federa-
tia Nationala a Degustatorilor 
Autorizati organizează Curs de 
Aqua Sommelier chiar în aceas-
tă lună.

CRAMA CARASTELEC A LUAT O MEDALIE DE AUR LA LONDRA
După titlul de Campion Național 
în sticlă standard în 2021, Caras-
sia Rosé a fost distins anul acesta 
cu medalie de aur și în sticlă mag-
num la cea mai prestigioasă com-
petiție internațională dedicată 
exclusiv vinurilor spumante, The 
Champagne and Sparkling Wine 
World Championship (CSWWC). 
Carassia Rosé Magnum obținut 
din vinuri de bază din recolta ex-
cepțională a anului 2018, a fost 
prezentat membrilor echipei de 
jurati dupa peste 3 ani de matura-
re în sticlă, și este prima ediție în 
care vinului de bază îi este adău-
gat atât chardonnay cât și 10% vin 
roșu. Juriul a evaluat spumantul 
ca și un rosé profund, somptuos, 
elegant și proaspăt.
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Degustător de ulei de măsline 
virgine și extravirgine
Cursul se desfășoară în temeiul 
Decretului Ministerial Italian 
PAAF din 7 octombrie 2021, al 
Anexei XII Regulamentul (CEE) 
nr. 2568/91 cu modificările și 
completările ulterioare, cu pro-
fesori universitari și specialiști 
italieni.

• Cursul de Degustator Uleiuri 
de măsline virgine si extravirgi-
ne va avea loc în luna noiembrie, 
la Hotel International – Bucu-
resti.

*Locuri limitate

Certificare emise dupa absolvi-
rea cursului:

 . DIPLOMĂ DE PARTICIPA-
RE LA CURSUL DE DEE-
GUSTĂTOR DE ULEI DE 
MĂSLINE;

 . DIPLOMĂ DE CAPACITA-
TE FIZIOLOGICĂ PENTRU 
DEGUSTARE  (una dintre 

cerințele necesare înregis-
trării în Lista Națională a 
Tehnicienilor și Experților în 
uleiuri de măsline virgine și 
extravirgine).

PROFESORI:
 . Gucci Riccardo: Departa-

mentul de Științe Agricole, 
Alimentare și Agro-mediu – 
Universitatea din Pisa

 . Leone Alessandro: De-
partamentul de Științe 
Agro-mediu și Teritoriale 
(DISAAT) – Universitatea 
din Bari

 . Pasetto Carlotta: Degus-
tător profesionist, Master 
Blender

 . Scoccia Marcello: Vicepre-
ședinte Tehnic, Șef Panel 
ONAOO, Master Blender

Te poți înscrie accesând si-
te-ul www.fnda.ro

În final vrem să îți mai spunem că 
platforma de rezervări online pen-
tru restaurante, baruri, cafenele și 
ceainării ialoc.ro a atras o investiție 
care va contribui atât la dezvolta-
rea platformei prin adăugarea de 
soluții fintech cât și la extindere 
internațională. Între timp, dacă vrei 
să găsești un loc bun, accesează 
ia loc.

Fotografii: IDEAL Evolution Sibiu, Freepik
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08.
10 Duminică

Drumeție
cu picnic biodinamic în Ilimbav
Ghid: Catri Naicu
 

09.
10 Duminică

Drumeție
în familie pe Dealul Fraga
de pe Valea Strâmba 
Ghid: Dumitru Troancă

 15.
10 Sâmbătă

Drumeție 
Vârful Cindrel
Ghid: Teo Bobeș
 

15.
10 Sâmbătă

Drumeție
în Munții Făgăraș
vârful Lespezi, 

hid: Radu ZaharieG

16.
10 Duminică

Drumeție 
în Munții Făgăraș
Circuitul Caldării Bâlea - Vârful Capra
Ghid: Radu Zaharie

22.
10 Sâmbătă

Drumeție 
pe dealurile Mediașului:
turul Văii Greweln 
Ghid: Ioana Pătrășcoiu

14.
10

Drumeție
la apus:
Șaua Bătrâna, cu coborâre la frontală 

hid: Teo BobeșG

Vineri

 22.
10 Sâmbătă

22.
10 Sâmbătă

Drumeție 
în familie:
admirăm culorile toamnei la Hosman
Ghid: Dumitru Troancă

23.
10 Duminică

Drumeție 
în Munții Făgăraș:
Cabana Podragu

hid: Radu ZaharieG

Octombrie
2022

www.aniidrumetiei.ro

23.
10 Duminică

Drumeție 
pe Via Transilvanica:
Mediaș-Richiș
Ghid: Ioana Pătrășcoiu

 28.
10 Vineri

Drumeție 
în Munții Făgăraș: 
Cabana Podragu

hid: Radu ZaharieG
 

15.
10 Sâmbătă

Drumeție
la Ilimbav
pentru cunoașterea florei specifice 
toamnei. ghid: Catri Naicu

16.
10 Duminică

Drumeție
 în Munții Cindrel
Circuit Păltiniș
ghid: Claudia Popelca



Transylvania Open 2022
Cele mai talentate, frumoase și 
perspicace jucătoare de tenis ale 
lumii vin la Cluj, unde, la mijloc 
de octombrie se întâlnesc pentru 
a-și întrece forțele. Transylvania 
Open wta250 va avea loc în 8-16 
octombrie 2022. 

După o primă ediție de succes organi-
zată în 2021, turneul din Cluj-Napoca 
și-a câștigat locul în calendarul oficial 
al Women’s Tennis Association și pro-
mite să devină o competiție de tradiție. 
Meciurile se vor juca indoor, pe hard, în 
BT Arena, și vor debuta cu două zile de 
calificări. În total vor concura 32 de ju-
cătoare la simplu și 16 echipe la dublu. 
În joc vor fi puse 280 de puncte wta și 
premii în valoare de 275.000 de dolari.

Înscrierile pentru Transylvania 
Open wta250 s-au încheiat oficial luni, 
12 septembrie, iar în competiție au in-

trat nume mari ale tenisului mondial. 
Peste 30 de jucătoare din top 100 wta 
și două campioane de Grand Slam vor 
fi pe tabloul principal la Cluj-Napoca: 
Barbora Krejcikova și Emma Răducanu.

Barbora Krejcikova este una 
dintre prezențele spectaculoase la 
Transylvania Open. Campioană la Ro-
land-Garros în 2021 și fostă numărul 
2 în lume, Barbora ocupă acum lo-
cul 26 în clasamentul de simplu. Ea 
este proaspătă campioană de dublu 
la us Open, alături de Katerina Sinia-
kova. Cele două și-au completat astfel 
mult doritul Career Golden Slam, adică 
au câștigat toate cele patru turnee de 
Grand Slam, plus medalia olimpică de 
aur la Tokyo. Ele au câștigat, de aseme-
nea, și wta Finals 2021 la dublu.

Emma Răducanu este, din nou, 
prezentă pe tabloul turneului de tenis 
din Cluj care va avea loc în 8-16 octom-
brie, în BT Arena. Campioana US Open 
2021 s-a simțit excelent la prima ei par-

ticipare la Cluj, când a reușit să ajungă 
în sferturile de finală. După un sezon 
plin cu experiențe valoroase, Emma e 
gata de un nou început. 

Emma Răducanu: „M-am simțit 
foarte bine anul trecut în Cluj. Oame-
nii au fost minunați și m-au făcut să mă 
simt extrem de bine. Așa că sunt încân-

tată și fericită să mă întorc anul acesta. 
De fiecare dată când am ocazia, ador să 
mă întorc în România. Tatăl meu este 
de acolo și am foarte multe amintiri 
plăcute. Aștept cu nerăbdare să mă în-
torc. Ne vedem în curând!”

De pe tabloul Transylvania Open 
wta250 nu lipsesc jucătoare românce 
din top 100 wta. Irina Begu, locul 41 
mondial, Ana Bogdan, locul 65 mondial 
și Jaqueline Cristian, locul 87 mondial, 
sunt primele care au confirmat prezen-
ța la turneul de tenis din Cluj.

Irina Begu are unul din cele mai 
bune sezoane din ultimii ani, apropi-
indu-se de revenirea între primele 30 
de jucătoare ale lumii. Irina a câștigat 
al cincilea titlu al carierei anul acesta, 
și primul după cinci ani, după o minu-
nată victorie la Palermo. A mai jucat, 
de asemenea, o semifinală la St. Pe-
tersburg și a ajuns până în optimi de fi-
nală la Roland-Garros și în turul al trei-
lea la Wimbledon. 

Ana Bogdan a bifat o premieră în 
sezonul 2022, jucând prima ei finală de 
turneu wta, la Varșovia. Imediat după 
aceea, a câștigat titlul wta 125k de la 
Iași. Tot anul acesta a mai câștigat un 
turneu ITF la Andrezieux-Boutheon.

#sport

Tabloul principal  
Transylvania Open 2022

1. Krejčíková, Barbora (cze) – 26 Wta
2. Begu, Irina-Camelia (rou) – 41 Wta
3. Potapova, Anastasia – 45 Wta
4. Kalinina, Anhelina (ukr) – 47 Wta
5. Bondar, Anna (Hun) – 52 Wta
6. Kostyuk, Marta (ukr) – 54 Wta
7. Paolini, Jasmine (ita) – 55 Wta
8. Bronzetti, Lucia (ita) – 57 Wta
9. Siegemund, Laura (ger) – 57 Wta (sr)
10. Sorribes Tormo, Sara (esp) -  58 Wta
11. Wang, Xiyu (cHn) – 60 Wta
12. Parrizas Diaz, Nuria (esp) – 63 Wta
13. Li, Ann (usa) – 64 Wta
14. Bogdan, Ana (rou) – 65 Wta
15. Martincova, Tereza (cze) – 66 Wta
16. Linette, Magda (pol) – 67 Wta
17. Parry, Diane (Fra) – 71 Wta
18. Juvan, Kaja (slo) – 72 Wta
19. Niemeier, Jule (ger) – 73 Wta
20. SHeriF, Mayar (egy) – 74 Wta
21. Krunic, Aleksandra (srb) – 75 Wta
22. Raducanu, Emma (gbr) – 83 Wta (Wild Card)
23. Cristian, Jaqueline (rou) – 87 Wta (Wild Card)Fotografii:  

Transylvania Open

3
jucătoare românce din  
top 100 wta vor fi prezente  
la Transylvania Open

C  Emma Răducanu revine la Cluj-Napoca,  
la a doua ediție Transylvania Open
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Jaqueline Cristian revine la 
Cluj-Napoca după ce a jucat sferturi de fi-
nală la prima ediție a Transylvania Open, 
învinsă atunci de Simona Halep. În săp-
tămânile care au urmat, Jaqueline a jucat 
și prima finală a carierei la Linz, a obținut 
prima victorie pe tabloul principal al unui 
Grand Slam, iar apoi a gestionat o pauză 
lungă de șase luni, din cauza unei acci-
dentări. Unul dintre obiectivele ei decla-
rate este să câștige primul titlu al carierei. 

Jaqueline Cristian: „Sper că sun-
teți pregătiți să ne revedem la cea de-a 
doua ediție a singurului turneu wta250 
din România. Eu mă antrenez, Thomas, 
antrenorul meu vă poate confirma. Mi-
am pregătit și capa și abia aștept să joc 
în fața publicului de acasă care este clar 
cel mai bun public. Anul trecut chiar 
mi-a lipsit foarte mult energia fanilor 
din tribune. De abia aștept să ne vedem 
în 8-16 octombrie, la BT Arena, în Cluj.”

Eugenie Bouchard, celebra jucă-
toare din Canada, finalistă de Grand 
Slam, vine la Transylvania Open wta250. 
Sportiva va participa pentru prima dată 
la un turneu wta organizat în România. 

Genie a ajuns în finala Wimbledon 
în 2014, după ce a trecut în semifinale 
chiar de Simona Halep. Canadianca a 
fost apoi învinsă în meciul pentru tro-
feu de Petra Kvitova. Bouchard a mai 
jucat semifinale la alte două turnee de 
Grand Slam, tot în 2014, la Australian 
Open și la Roland-Garros. Genie a atins 
un career high 5 în clasamentul wta, 
devenind prima jucătoare din Canada 
care a atins această performanță.

Cu opt finale wta și un titlu în pal-
mares, Genie a trecut recent prin mo-
mente grele cauzate de accidentări care 
au ținut-o departe de terenuri aproape 
un an. Ea și-a început revenirea și ocu-
pă acum locul 511. Eugenie Bouchard va 
juca la Cluj în calificări, pentru a aduna 
cât mai multe meciuri. Cu stilul ei super 
agresiv care a făcut-o cunoscută, va fi 
cu siguranță atracția zilelor de calificări 
la Transylvania Open. 

BT Arena este una dintre cele mai moderne săli polivalen-
te din țară. Cu o suprafață totală de 38.410 mp și o capa-
citate de până la 10.000 de locuri, sala poate găzdui cele 
mai variate evenimente.
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca are un regim de înălțime 
1S+P+3E și este prevazută la interior cu anexele sportive 
și tehnice necesare, iar la exterior cu o parcare pe un nivel 
cu 445 de locuri și o piațetă pentru accesul publicului din-
spre strada Splaiul Independenței. Parcarea este situată 
sub clădire.

C  La prima ediție Transylvania Open, în 2021, 
Simona Halep a pierdut finala în fața estoni-
encei Anett Kontaveit
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#feelgood

De ce ne îngrășăm în       sezonul rece?
Ne protejăm de frig prin straturi de haine și… grăsime. Am crede că așa 
este normal și e firesc să fie așa. Dar oare chiar așa este? Nutriționistul 
Andreea Gheorghe ne învață ce e mit și ce e realitate și cum, în ciuda 
tuturor situațiilor ne putem păstra silueta și starea de bine.

CE SPUNE ANDREEA!

În sezonul rece, suntem mai predispuși 
să acumulăm kilograme în plus, deoa-
rece organismul nostru este privat de 
nutrienții din fructele și legumele de 
sezon. Mai mult, iarna suntem mai 
tentanți să nu ieșim din case, din cau-
za frigului, iar plimbările prin parc sau 
sporturile în aer liber, sunt înlocuite cu 
statul acasă sau în spații închise.

Potrivit unor studii, iarna suntem 
tentați să consumăm mai multă mânca-
re, de o calitate proastă, bogată în car-
bohidrați și grăsimi, acest lucru ducând 
automat la kilograme în exces. 

Datorită temperaturilor scăzute, a 
lipsei activităților și a faptului că se în-
tunecă mult mai devreme, ne simțim 
mai triști și creste dorința de a consu-
ma alimente bogate în zahăr și grăsimi. 

Din nefericire, cei mai mulți oameni 
își petrec acasă timpul liber iar princi-
palele activități sunt privitul la tv sau 
telefon și mâncatul excesiv. Iarna or-
ganismul produce mai mulți hormoni 
care induc starea de somnolență decât 
în alte anotimpuri. 

Cercetările arată că în anotimpuri-
le reci, nivelul de serotonina (hormo-
nul fericirii- responsabil de reglarea 
apetitului) atinge limitele sale minime 
în unele regiuni ale creierului. Datorită 
faptului că lumina este mai redusă, sun-

tem tentați sa înlocuim serotonina prin 
supraalimentare. Acestea cresc pe mo-
ment nivelul de serotonina dar din pă-
cate cresc și producția de insulina, care 
va scădea nivelul ridicat al glucozei din 
sânge ( datorat consumului mare de 
carbohidrați) și în scurt timp, vom sim-
ți din nou nevoia de a mânca alimente 
dulci! 

Un alt factor foarte important care 
poate declanșa creșterea în greutate 
este lipsa vitaminei D3. Pentru sinteti-
zarea acestei vitamine, organismul are 
nevoie de razele soarelui. Vitamina D3 
ne influentează apetitul și procesul de 
ardere a grăsimilor!  

 . Consumați zilnic fructe și legume 
proaspete 

 . Luați măsuri împotriva sedentaris-
mului, faceți plimbări zilnice 

 . Reduceți timpul petrecut în fata 
ecranelor 

 . Eliminați din alimentație zaharul și 
produsele bogate în grăsimi 

 . Consumați o cantitate mare de apă 
sau ceaiuri, evitând ciocolata caldă 
și băuturile dulci 

 . Gestionați poftele alimentare și 
mâncatul emoțional 

 . Cereți sfatul specialiștilor 

CE NE RECOMANDĂ 
ANDREEA!

Ilustrație: freepik

Cele mai frecvente  
5 cauze ale îngrășării 
în sezonul rece

Suntem tentați să mâncăm 
mai mult

Consumăm alimente 
hipercalorice

Nu facem mișcare

Nivelul scăzut de vitamina 
D3 și serotonină

Nivelul crescut de 
melatonină
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#feelgood

România, România, 
țara apelor mineralețara apelor minerale
Chiar dacă ne place să fim modești 

putem să declarăm, cu toată tăria, 
că România poate fi oricând nu-

mită țara apelor minerale. Cu izvoare 
recunoscute și certificate, întinse din 
zona de nord a Bucureștiului, până la 
Tușnad, Valea Vinului sau Negrești Oaș, 
România se poate mândri cu resure de 
apele minerale, termominerale, gaze  și 
nămoluri terapeutice menite să facă mi-
nuni în cazul unor afecțiuni medicale 
dar și al frecventelor stări de oboseală 
sau anxietate. Apele minerale remedia-
ză afecțiunile reumatismale, endocrine 
și ginecologice, tratează afecțiuni ale 
tubului digestiv și hepato-biliare, boli 
metabolice și de nutriție, afecțiuni aso-
ciate ale aparatului locomotor, cardio-
vascular, bolilor renale și bolilor profe-
sionale. De menționat că sunt indicate 
atât pentru cure cu scop profilactic, cât 
și pentru tratamentul de recuperare în 
afecțiuni neurologice.

Dacă te întrebi cum poate să ac-
ționeze apa și să te facă bine în cazul 
în care ești bolnav, te-am ruga să reții 

că aceasta are capacitatea de a produ-
ce efecte prin factorul termic, cel care 
influențează termo receptorii din tegu-
ment, temperatura sângelui din vasele 
superficial și volumul vaselor sanguine 
și factorul mecanic. Prin presiunea hi-
drostatică, care acționează, în principal, 
asupra sistemelor cardiovascular și res-
pirator, factorul mecanic are ca rezultat 

creșterea muncii inimii și permite exe-
cutarea unor exerciții de kinetoterapie 
în condiții de deficit muscular, iar pe de 
alta parte crește solicitarea organismu-
lui prin încercarea acestuia de a contra-
cara respectivă forță. Cel din urmă, dar 
nu cel mi puțin important este factorul 
chimic care determină  absorbția de 
substanțe minerale din apă.

BORSEC – PERLA CARPAȚILOR

Orașul Borsec din județul Harghita a 
fost numit „perla Carpaților”, datorită 
izvoarelor sale minerale, premiate la 
târgurile internaționale încă de la mijlo-
cul secolului al XIX-lea. Orașul cu doar 
2.500 de locuitori a devenit stațiune 
balneo-climaterică în anul 1953 și a fost 
considerată mult timp drept stațiunea 
cea mai importantă din Transilvania.

Baia Ó-Sáros s-a reconstruit exact 
după vechea architectură de prin sec. 
XIX. Dispune de bazin cu apă minera-
lă caldă și cu apă minerală rece, saună, 
cameră de sare, masaj, bazin în exte-
rior. Tratamentul de 10 zile este reco-
mandat în tratarea afecțiunilor: reu-
matice, cardiovasculare, neuropsihice, 

metabolice, endocrine, ginecologice, 
ateroscleroza sistemică și în dereglări 
ale glandei tiroide.

Principalele izvoare din Borsec 
sunt: Izvorul nr. 3 Boldizsár, Izvorul nr. 
5 László, Izvorul nr. 6 Lázár, Izvorul nr. 
10 Kossuth, Izvorul nr. 11 Petőfi, Izvorul 
Pierre Curie. În apropiere se află Baia 
Tradițională din Poiana Zânelor. Apele 
acestor băi sunt recomandate în caz de 
arteriopatie, varice, contuzii și au efect 
stimulator asupra circulației sanguine. 
Sunt amenajate bazine cu apă minerală, 
vestiare și locuri pentru odihnă.

BĂILE FELIX – DESTINAȚIE 
TURISTICĂ DE TOAMNĂ - IARNĂ

Băile Felix sunt atractive, inclusiv iarna, 
prin temperatura ridicată a apelor ter-
male, care ajunge până la 50 de grade 
Celsius. Izvoarele dn vecinătatea ora-
șului Oradea sunt bogate în oligomine-
rale hipertermale, bicarbonate, calcice, 
silicioase și suflate. Este cea mai mare 
stațiune balneară cu regim permanent 
din România, situându-se pe locul doi, 
după litoralul Mării Negre, în privin-
ța numărului locurilor de cazare 

Fotografii: Lotus Therm 
Spa & Luxury Resort

1953
este anul în care 
Borsec a devenit 
stațiune balneo- 
climaterică
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din România. Facilitățile existente în 
această stațiune permit tratarea cu suc-
ces a reumatismului și afecțiunilor neu-
rologice, ginecologice, iar bazele medi-
cale dispun de instalații pentru metode 
ca electroterapia, hidroterapia, aeroso-
li, masaje, împachetări cu parafină și 
alte operațiuni specifice tratamentelor 
balneare. De asemenea, stațiunea Băile 
Felix permite și efectuarea unui turism 
de relaxare.

Manualele de istorie locală spun că 
izvoarele termale au fost puse în valoa-
re în secolul al XVIII-lea de călugărul 
Felix Helcher de la mănăstirea Klos-
terbruck din Moravia, administrator al 
mănăstirii din Sânmartin. Între 1711-
1721 au fost organizate primele așeză-
minte pentru tratament, sub numele 
de „Baia lui Felix” iar în anul 1885 a fost 
captat un nou izvor, cu o temperatură 
de 49°C.

Izvoarele termale au fost descoperi-
te, după unii în jurul anului 1000, după 
alții, în jurul anului 1200, iar potrivit al-
tor experți au fost descoperite abia pe 
la 1700. Singurul fapt nedisputat de is-
torici este apariția primelor clădiri în 
această stațiune: între anii 1711-1721.

Dacă ajungi în zonă și vrei să faci 
mai mult decât tratamete cu băi mine-
rale îți recomandăm: lacurile cu nuferi 
și lotuși, lacuri populate cu broaște țes-

toase si pești exotici, ștrandul cu apă 
termală Apollo (1900), Aqua Park-ul 
acoperit din stațiune sau Rezervația 
Naturală „Pârâul Peța” din Băile 1 Mai. 
Aceasta adăpostește trei specii naturale 
protejate: Nymphaea Lotus Thermalis ’ 
(varietate unică în Europa, relicvă a erei 
terțiare), peștele „Roșioara lui Racovi-
ță” (specie endemică, denumită după 
naturalistul român Emil Racoviță) și 
melcul Melanopsis Parreyssi (supravie-
țuitor al erei glaciare). Pe aceeași listă 
se pot regăsi și rezervația cu nuferi din 
Băile Felix precum și ștrandul cu valuri 
din Băile 1 Mai (cel mai vechi din Româ-
nia- aprox. 107 ani). 

BĂILE FELIX 
ESTE CEA 
MAI MARE 
STAȚIUNE 
BALNEARĂ 
CU REGIM 
PERMANENT 
DIN ROMÂNIA
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Organizator Partenerico-finanțator

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar 
poziţia Administrației Fondului Cultural 
Național. AFCN nu este responsabilă 
de conținutul proiectului sau de modul 
în care rezultatele proiectului pot fi 
folosite. Acestea sunt în întregime 
responsabilitea beneficiarului finațării.”

ESTE Filmul 
de Miercuri

POWERED BY

CENTRUL CULTURAL  
„ION BESOIU”

26
octombrie

20:00   

PROIECȚIE  SPECIALĂ ÎN PREZENȚA ECHIPEI



#turist

Cicloturism  
în Transilvania
Nu obosim să vorbim despre frumusețea oamenilor, locuri-
lor și peisajelor pe care ni le oferă natura în dar. Suntem, de 
fiecare dată, profund recunoscători pentru tot ceea ce au 
mai bun de oferit fiecare dintre ei sau ele. După mocăniță, 
mers la pas, balon sau mașină, în această ediție ne oprim 
asupra traseelor din Transilvania dedicate mersului cu bici-
cleta. Cicloturismul a luat amploare și e pregătit să îți ofere 
experiențe unice. Descoperă-l!

Să explorezi Transilvania pe bici-
cletă este o adevărată aventură, 
pentru cei mici și cei mari deopo-

trivă. Transilvania cicloturistică apare 
adesea inclusă în ghidurile de călătorie 
ca una din cele mai frumoase destina-
ții din Europa pentru amatorii sportului 
pe două roți. O incursiune  pe bicicle-
tă prin regiune înseamnă să traversezi 

sate pitorești, să parcurgi drumuri des-
fundate, să poposești în orașe cu iz me-
dieval, dar și să înfrunți, uneori, câinii 
de la stânele de pe traseu. Pură adre-
nalină.  Deal după deal, sat după sat și 
biserică după biserică - peisajul rural 
din Transilvania încântă ochiul călăto-
rului printr-un tablou ușor de recunos-
cut după unduirea molatică a reliefului, 
după aliniamentul caselor cu curți lar-
gi în spate, după fațadele colorate sau 
după turlele înalte cu guri de tragere.

Pe lângă această rută majoră, di-

verse drumuri și poteci marcate de 
alte asociații te poartă prin sate mai 
mult sau mai puțin cunoscute din Po-
dișul Târnavelor. Ține minte că trasee-
le nu au marcaje specific cicloturistice, 
ci poartă semnele clasice regăsite și în 
traseele montane. Bisericile fortificate 
transilvane sunt. probabil, principalele 
obiective turistice din regiune . Pe lân-
gă acestea, nu ignora producătorii locali 
de bunătățuri, meșteșugarii sau birturi-
le sătești unde auzi, uneori, cele mai sa-
vuroase povești ale localnicilor. 

Fotografii: Facebook Colinele Transilvaniei
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Cei de la www.outdooractive.com.
ro spun că pentru antrenamente sau 
plimbări de anduranță, traversările 
montane sau trasee pitorești precum 
drumul Transalpina sunt printre cele 
mai potrivite. În Munții Cindrel, ruta 
TransCindrel te poartă peste munții 
din apropierea orașului Sibiu, printr-un 
peisaj dominat de păduri de conifere și 
cu pajiști alpine întinse, care abia depă-
șesc 1700m.

La polul opus, Transalpina sau o 
parte din această șosea, e o provocare 
de altă natură. Șoseaua asfaltată care 
șerpuiește periculos printre brazi falnici 
te urcă spre puncte de belvedere super-
be. Prăpastia amețitoare care se cască 
în dreapta ta cere puțin curaj. Neajunsul 
acestui traseu e tocmai popularitatea lui, 
care generează traficul auto aglomerat, 
indifierent de perioada anului.

Deși o experiență destinată mai de-
grabă cunoscătorilor, traversarea Mun-
ților Șureanu ar fi o surpriză foarte fru-
moasă pentru oricine se încumetă să o 
încerce. Pe drum poți înnopta în refugii, 

poți vizita cetăți, având în permanență 
priveliști minunate asupra munților im-
presionanți. 

DESCOPERĂ COLINELE 
TRANSILVANIEI ÎN MIȘCARE

Dacă adori să te plimbi pe două roți 
și să rămâi în formă, prin foarte multă 
mișcare, poți hoinări în voie peste dea-
luri și văi, urmând culmea de ape sau 
vechile drumuri de căruțe ce legau sate-
le în Evul Mediu. Nivelul de dificultate 
al traseelor variază între ușor și mediu, 
mulțumind pe toată lumea: pe cei care 
preferă plimbarea agale, pe începători, 
dar și pe pasionații de viteză și de sen-
zații de off-road veritabil (peste 100 
de km sunt special amenajați în acest 
sens).  În total, ai la dispoziție peste 
500 de km de trasee marcate, care fac 
legătura între satele din Colinele Tran-
silvaniei, urmând, în principal culmea 
de ape dintre râurile Târnava Mare și 
Hârtibaci sau pe culmile din apropierea 
Luncii Oltului, de unde vei avea prive-
liști splendide spre creasta Făgărașului.

Traseele sunt disponibile în format 
tipărit în noua editie a hărții realizată 
de Zenith Maps, pe care o găsești în 
centrele de informare. 

IMPORTANT DE ȘTIUT: Fiindcă ești într-o arie protejată 
Natura 2000, cu tradiție în creșterea animalelor, poți întâlni atât 
animale sălbatice cât și câini care păzesc turmele de oi, vaci și 
bivolițe. De aceea îți recomandăm să fii însoțit de un ghid local cu 
experiență. În perioadele ploioase, anumite secțiuni din trasee pot 
deveni greu practicabile.

Vrei o experiență personalizată?
Contactează un ghid local sau una dintre agențiile 
locale cu experiență.

Vrei să pleci la o drumeție în deplină libertate?
Încearcă traseele recomandate sau planifică-ți singur 
traseul, cu track-uri GPS, pe care le poți descărca de 
pe platformele Bikemap, Komoot, Wikiloc, AllTrails și 
le vei găsi curând pe pagina fiecărui sat.

Toate detaliile le găsești aici:  
https://www.colinele-transilvaniei.ro/bike-renting 

TIPS
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#turist

Magia vinurilor 
pe tărâmul 
strugurilor

E una dintre cele mai frumoase peri-
oade ale anului. Acum e momentul 
perfect să ieși în natură, să alegi să 

culegi struguri, să deguști din recolte-
le mai vechi și să experimentezi licori 
divine. O mulțime de crame, de pe în-
treg teritoriul României își deschid, în 
această perioadă porțile pentru a îți 
oferi experiențe inedite de cazare pre-
cum și altele culinare. Sunt pregătiți 
să-ți încânte sau poate, să-ți cucereas-
că pentru totdeauna simțurile olfactive 
și papilele gustative. Invitația noastră 
este să trăiești experiența și să înveți 
să iubești produsele românești. Tasting 
Romania (www.tastingromania.ro) este 
un ghid iscusit atnci când e vorba de tot 
felul de călătorii și expediții în cele mai 
frumoase colțuri ale țării. Accesează-le 
portalul și convinge-te. 

Excursie cu degustare 
de vinuri premium 
la crama Avincis

O experiență destinată celor ce prețu-
iesc povestea din spatele unui produs. 
Veți întâlni cinci dintre soiurile Casei 
Avincis, Drăgășani, veți cunoaște o cra-
mă premiată pentru arhitectura ei și 
veți afla de la enologul cramei etapele 
pe care le parcurge un vin. 

Veți fi martori direcți la renaște-
rea soiurilor pure românești. Drumul a 
fost deschis prin vinificarea lor în sec, 
spre deosebire de perioada comunistă, 
când mai toate vinurile erau procesa-
te demidulci. Marea strădanie de azi 
a enologilor este să imprime vinului 
amprenta zonei de unde provin stru-
gurii, așa numitul „terroir”. De neuitat 
în această călătorie va fi întâlnirea cu 
Crâmpoșia și cu Negru de Drăgășani, 
soiuri locale.

Pachetul este disponibil în 3 varian-
te, fiecare incluzând vizitarea domeniu-
lui și a cramei, cu degustarea a 5 vinuri.

Prima variantă include 1 noapte 
cazare, setul de degustare de 5 vinuri/
persoană + vizită ghidată în cramă, cu 
explicarea procesului de producție și 
a istoriei locului + plimbare liberă pe 
domeniul privat. Cină în ziua intrării și 
mic dejun a doua zi. Cazare în cameră 
cu pat dublu și baie privată. 

A doua variantă include 2 nopți ca-
zare, degustarea a 5 vinuri/pers. + vizi-
tă ghidată în cramă, cu explicarea pro-
cesului de producție și a istoriei locului 
+ plimbare liberă pe domeniul privat. 
Cină în ziua intrării, mic dejun și cină 
a doua zi, iar în a treia zi, mic dejun. 
Cazare în cameră cu pat dublu și baie 
privată. 

Cea de a treia variantă de pachet 
de călătorie include cazarea pentru 2 
nopți, 2 mese pe zi, și 3 vizite cu de-
gustare la 3 crame din vecinătatea Dră-
gășaniului. (Avincis, Bauer și Știrbey) 
Această variantă se declanșează pen-
tru minimum 4 persoane. La AVINCIS: 
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degustarea a 5 vinuri + tur ghidat în 
cramă + cazare 2 nopți cu cină și mic 
dejun + acces la piscina exterioară a vi-
lei Dobrușa - vara. La CRAMA ȘTIR-
BEY, degustarea a 5 vinuri + vizită ghi-
dată în cramă iar la CRAMA BAUER, 
degustarea a 5 vinuri + vizită ghidată 
în cramă.

Reîntâlnire cu 
prietenii la Domeniile 
Panciu – Vrancea

La 27 de kilometri de Focșani, echipa 
tastingromania.ro v-a pregătit o întâl-
nire cu vinurile județului Vrancea. Pa-
chetul este disponibil în variantele de 
la una la patru nopti de cazare cu mic 
dejun și poate fi consumat de minimum 
2 persoane adulte.

Experiența include:
VARIANTA A): 1 noapte de cazare 
cu mic dejun + vizită ghidată în cramă, 
cu degustarea a 5 vinuri emblematice 
pentru Domeniile Panciu.

VARIANTA B): 2 nopți de cazare cu 
mic dejun + vizită ghidată în cramă, 
cu degustarea a 5 vinuri emblematice 
pentru Domeniile Panciu.
VARIANTA C): 3 nopți de cazare cu 
mic dejun + vizită ghidată în cramă, 
cu degustarea a 5 vinuri emblematice 
pentru Domeniile Panciu.
VARIANTA D): 4 nopți de cazare cu 

mic dejun + vizită ghidată în cramă, 
cu degustarea a 5 vinuri emblematice 
pentru Domeniile Panciu.

DE MARȚI PÂNĂ VINERI DEGUS-
TARILE SE ORGANIZEAZĂ LA ORA 
16:30

SÂMBĂTĂ: ORELE 13:00 ȘI 15:30
Sunt posibile două tipuri de degus-

tări:
VARIANTA 1) - Pachet 5 vinuri din 
gama Domeniile Panciu, vizitarea 
cramei, explicarea procesului/how is 
made și degustare
VARIANTA 2) - Degustare 5 spumante, 
3 metode de fabricare (Asti,Charmat și 
metoda clasică), vizitarea cramei

Fiecare degustare include: apă, gri-
sine, crutoane crude și ulei de măsline, 
3 tipuri de brânzeturi și slăninuță.

„Acasă la vinurile 
de Lechința”
O vizită la Idicel Pădure, o comună 
de lângă Reghin, în județul Mureș, de 
unde pleacă la export dulcețuri făcute 

la ceaun e o plimbare printr-un para-
dis terestru. Veți fi transportați într-o 
poveste spusă de natură, aici livezile 
sunt adevărate personaje, și de oame-
nii locului ce țin de tradiții străvechi. 
Din mâinile a 8 țărănci harnice ies 
peste 15 sortimente de dulcețuri natu-
rale, ce se vând excelent și în Marea 
Britanie. 

Copiii vor afla despre importanța 
pajiștilor și a livezilor locale, despre ti-
purile de pomi fructiferi și despre cum 
se făcea dulceața pe vremea bunicilor 
noștri. Unii vor înțelege importanța 
protejării produselor locale, alții vor 
aprecia, pur și simplu, sortimentele de 
dulceață.

La fabrica de Viori Gliga, din Re-
ghin, veți afla drumul pe care-l parcur-
ge lemnul pînă să ajungă vioară. Sunt 
12 trepte din pădure până într-o sală de 
concerte. Iar la Crama Liliac o să cu-
noașteți vinurile unei podgorii istorice, 
Lechința, salvate de la pieire de o echi-
pă inimoasă.

E o experiență ideală pentru familii 
sau grupuri de prieteni. 
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Multumim tuturor pasagerilor, 
colaboratorilor, partenerilor 

pentru sprijinul acordat!

,

2 MILIOANE 
PASAGERI ÎN 2022
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