
NR. 24
NOIEMBRIE 2022
SE DISTRIBUIE 
GRATUIT

REVISTĂ DE TIMP LIBER • SIBIU





#editorial

La mulți ani, România!

Ne pregătim de sărbătoare. În scurt timp urmează să cele-
brăm ziua noastră, a românilor. Dacă în trecut, cu prilejul 
zilei de întâi decembrie, v-am povestit despre performanța 

și puterea românilor, de data aceasta vreau să sărbătorim frumu-
sețea româncelor. Ajutor îmi este fotograful Mihaela Noroc, cea 
care, de fiecare dată cu amabilitate și extrem de multă bunătate 
ne pune la dispoziție poze care au darul să vorbească de la sine. 
Românca Mihaela Noroc este unul dintre cei mai cunoscuți fo-
tografi ai lumii. Are 36 de ani și a călătorit în peste o sută de țări 
cu proiectul ei, Atlasul Frumuseții. A fotografiat mii de femei 
din toate păturile sociale și le-a ascultat poveștile cu gândul de a 
arăta că frumusețea adevarată e mult mai mult decât ce vedem 
de obicei în mass-media. Așa a reușit să surprindă pe chipurile 
modelelor sale pe lângă frumusețe, liniște, bucurie, fericire, du-
rere, frustrare sau multă pace. Iar pentru că Atlasul Frumuseții 
merita să aibă o continuare, Mihaela a lansat Proiectul Femei-
le României. Parte din el se regăsește pe facebook sub același 
nume. Coperta Good Time noimebrie 2022 are imortalizat por-
tretul unei tinere românce din Maramureș, parte a proiectului.
Te invit și pe tine să descoperi frumusețea femeilor din Româ-
nia, să te bucuri de ea și chiar să-i duci vorba mai departe. Nu 
te limita doar la frumusețea fizică. Încearcă să-ți aduci aminte 
și să redai detalii importante despre blândețea bunicii, farme-
cul profesoarei preferate, profesionalismul unui medic dedicat 
sau despre zâmbetul bibliotecarei tale. Așa povestea frumuseții 
merge mai departe.

Cu tot dragul,

Viorica MAIER
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#highlights

STAND UP COMEDY CU 
BOGDAN MALAELE ȘI 
VICTOR BARA - "PATRU 
LA PURTARE"
Z  Sâmbătă, 19 noiembrie, 

ora 20:00
P  Oldies Pub, str. Nicolae 

Balcescu, nr. 13, 
Dacă și ție îți este dor de stand-
up comedy, bucură-te de un 
show dinamic, adus de Bogdan 
Mălăele, care a făcut senzație la 
iUmor, și de Victor Băra. Adu-
nă-ți prietenii și vino să râzi ală-
turi de cei mai fresh #comedi-
anți ai momentului. 

Te-ai săturat de poantele 
obișnuite din comediile previ-
zibile? Nu ai mai râs de foarte 
mult timp cu poftă? Dacă răs-
punsul tău este afirmativ, atunci 
te invităm la un show senzațio-
nal la care vei râde cu lacrimi în 
mod compulsiv. Nu uita să-ți iei 
și gașca... pentru a râde împre-
ună! 

TURNEUL 
INTERNAȚIONAL 

“STRADIVARIUS OPERA”
Z  Miercuri, 23 noiembrie, 

ora 19:00

EVENIMENTE DE NOIEMBRIE 
ȘI... DECEMBRIE
Lunile de sfârșit de an sunt unele dintre cele mai generoase atunci când vine vorba 
de evenimente indoor sau outdoor. Ne revedem în săli pentru a asculta concerte de 
colinde sau pentru a urmări spectacole de teatru și ieșim în aer liber pentru atmosfera 
magică a sărbătorilor sau a târgului de Crăciun. Urmărește selecția de evenimente pro-
pusă de noi și alege bucuria, magia spectacolului sau frumusețea procesului de creație.
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P  Filarmonica de Stat Sibiu - 
Sala Thalia, Str. Cetatii, nr. 
3-5

Razvan Stoica - Vioara Stradiva-
rius Ex-Ernst 1729
Andreea Stoica - Pian
Turneul internațional „Stradiva-
rius Opera” aduce pe scenă două 
lumi care nu se întâlnesc în mod 
normal – opera și muzica de 
cameră. De-a lungul timpului, 
ariile operelor au constituit o 
importantă sursă de inspirație 
pentru compozitorii care și-au 
dorit să scrie piese de virtuozi-
tate pentru instrumente, sau au 
căutat să împrumute sonorita-
tea vocii umane, viorii.

Pentru publicul de operă 
această întâlnire va fi o nouă 
ocazie de a fredona în gând ver-
surile operelor știute și iubite, 
iar pentru publicul de muzică 
de cameră, o nouă ocazie de a 
admira măiestria celor care au 
folosit aceste momente lirice 
pentru a atinge noi culmi ale 
agilității îmbinate cu sensibilita-
tea specifică operelor.
Programul concertului:
Niccolò Paganini – Introducere 

și variațiuni „I Palpiti” de G. 

Rossini
Bizet/Waxman – Fantezia 

„Carmen”
P.I. Tchaikovsky – Aria lui 

Lenski din Opera Evgheni 
Oneghin.

J. Massenet – „Meditație” din 
opera Thaïs

I. Stravinsky – Suita „Pulcinella”

E-AN-NA @ OLDIES SIBIU
Z  Miercuri, 30 noiembrie, 

ora 20:00
P  Oldies Pub, Sibiu str. Nico-

lae Balcescu, nr. 13
Exprimându-se natural prin 
cântece de folk, modern me-
tal și interpretări unice ale unor 
piese tradiționale românești 
mai puțin cunoscute, E-an-na 
au reușit să adune o bază nume-
roasă de fani din toate colțurile 
Europei. Din 2020 trupa se deci-
de să spargă barierele muzicale 
lansând piese din diferite zone 
experimentale. Acest lucru se 
concretizează prin două EP-uri 
fundamental diferite, lansate 
in 2021: Fascinathanatango, un 
EP avant-gardist de tango-uri 
si MLR, un EP inspirat care do-
rește să transmită că dragostea 

pentru muzică și artă nu trebu-
ie cenzurată. Pe MLR se află și 
cântecul Malere, piesa cu care 
formația s-a înscris în Selecția 
Națională Eurovision 2022 și cu 
care au ajuns până la a doua par-
te a semifinalelor. Piesa este o 
colaborare cu Bogdan De la Vâl-
cea, o combinație de folk, metal 
și manele, cu o linie melodică 
catchy și cu versuri care te atrag. 
Este melodia care chiar nu „îți 
iese din cap" odată ce o asculți, 
lucru dovedit de faptul că piesa 
a devenit virală pe Youtube-ul și 
Spotify-ul românesc.

CONCERT 3SE 
- "BEST OF 25"

Z  Vineri, 2 decembrie, ora 
20:00

P  Oldies Pub,  Str. Nicolae 
Balcescu, nr. 13

Se împlinesc 25 de ani de hi-
turi marca 3 Sud Est - singura 
trupă din România care a rezis-
tat în timp și care a scos melo-
dii de top pe bandă rulantă, de 
mai bine de două decenii. Cu 
această ocazie, va invitam să ce-
lebrăm împreună piesele care 
ne-au marcat adolescența și să 
retrăim emoții și amintiri alături 
de mult îndrăgiții Mihai, Lau-
rențiu și Viorel.

Cu un mare dor de scenă 
și de fani, băieții din 3 Sud Est 
pregătesc un show unic, care ne 
va purta în timp, cu hituri pre-
cum Ai plecat, Amintirile, Te 
plac etc. Dar și ne vom delecta 
cu cele mai actuale piese, care 
au reușit să atingă noi recorduri 
în 2021.

Melodia ”Jumătatea mea 
mai bună”, în colaborare cu An-
dra, a ajuns cea mai ascultată 
piesă pe Youtube în România, în 
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anul 2021. Astăzi piesa a strâns 
peste 50 de milioane de vizua-
lizări și continuă să fie în topul 
preferințelor internauților.

STAND-UP COMEDY 
CU MIRICA, LUIZA, 
MITRAN SI VIRGIL - 
NIȘTE OAMENI
Z  Luni, 5 decembrie, ora 

21:00 
P  Cabana Valea Aurie, Strada 

Valea Aurie
Sergiu Mirică, Ioana Luiza, Dra-

goș Mitran și Virgil Ciulin vin să 
facă #StandUpComedy la tine 
în oraș! Pentru cei care îi știu, 
dar mai ales pentru cei care nu îi 
știu, ei sunt #NișteOameni. Au 
făcut o figură frumoasă la TV - 
iUmor, Stand-up Revolution și 
la show-uri LIVE atât în Bucu-
rești, cât și în restul țării.

Dacă doriți să vă faceți o 
părere mai concretă puteți in-
tra oricând pe site-ul de di-
vertisment YouTube, unde au 
un podcast, dar și o emisiune: 
#NuȘtiuZic!

Credit: www.iabilet.ro

EVENIMENTE DE NOIEMBRIE ȘI... DECEMBRIE
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#highlights

Z 3 noiembrie, ora 19:00
Trei surori
De: A.P. Cehov
Regia: Andrei & Andreea Grosu
TNRS – Sala Mare 
P Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 4 noiembrie, ora 19:00
Cerere în căsătorie
De: A.P. Cehov
Regia: Robert Raponja
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 5 noiembrie, ora 17:00
Bărbate, treci la fapte!
De: Ray Cooney, John Chapman
Regia: Șerban Puiu
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 6 noiembrie, ora 17:00
Bărbate, treci la fapte!
De: Ray Cooney, John Chapman
Regia: Șerban Puiu
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 9 noiembrie, ora 19:00
Bravul Soldat Švejk
De: Jaroslav Hašek
Regia: Viorel Rață
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 10 noiembrie, ora 19:00
Švejk pe front
De: Jaroslav Hašek
Regia: Viorel Rață
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

PROGRAMUL LUNII NOIEMBRIE

Spectacolele lunii noiembrie la TNRS.Spectacolele lunii noiembrie la TNRS.
Sâmbăta și duminica, reprezentațiile încep la ora 17:00!Sâmbăta și duminica, reprezentațiile încep la ora 17:00!

Teatrul Național „Radu 
Stanca” Sibiu (TNRS) 
oferă publicului, în luna 

noiembrie, un program bogat, 
care cuprinde 19 reprezentații, 
dar și variat, astfel încât iubito-
rii de teatru să se poată bucura 
de spectacole pe gustul lor.

Din luna noiembrie, repre-
zentațiile programate în zilele 
de sâmbătă și duminică vor în-
cepe la ora 17:00.

„Pentru a veni în întâmpi-
narea tuturor spectatorilor și 
pentru a oferi șansa tinerilor, 
elevilor și publicului din alte lo-

calități să vină să vadă specta-
colele Teatrului Național, încă 
din primăvara acestui an am 
programat reprezentațiile du-
minica de la ora 17:00. Acum, 
am decis să procedăm la fel și 
cu reprezentațiile din zilele de 
sâmbătă pentru ca în week-
end-uri să jucăm doar de la ora 
17:00. Facem acest lucru pen-
tru a  ușura accesul publicului, 
dar și pentru că ne dorim să 
reducem consumul de energie 
electrică și termică”, a declarat 
Constantin Chiriac, directorul 
general al TNRS și președinte-
le Festivalului Internațional de 
Teatru de la Sibiu.

Biletele pentru spectacolele 
TNRS pot fi achiziționate onli-
ne, pe site-ul www.tnrs.ro, și de 
la Agenția Teatrală din Sibiu, str. 
Nicolae Bălcescu nr. 17. 

C  Mamă 
Foto: Gligor Nicolae / TNRS

10



Z 11 noiembrie, ora 19:00
Orb de mină 
De: Csaba Székely
Regia: Bogdan Sărătean 
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 12 noiembrie, ora 17:00
Necunoscuta cunoscută
De: Aleksander Ścibor-Rylski
Regia: Victor Olăhuț
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 13 noiembrie, ora 17:00
Vara în care mama a avut 
ochii verzi
De: Tatiana Țîbuleac
Regia: Mariana Mihu – Plier
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 16 noiembrie, ora 19:00
Femei
De: Miro Gavran
Regia: Raluca Iani
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 17 noiembrie, ora 19:00
Am angajat un ucigaș 
profesionist
De: Aki Kaurismäki
Regia: Radu-Alexandru Nica
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 18 noiembrie, ora 19:00
Felii
De: Lia Bugnar
Regia: Lia Bugnar
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 19 noiembrie, ora 17:00
Conferința iraniană
De: Ivan Vîrîpaev
Regia: Bobi Pricop
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 19 noiembrie, ora 17:00
Zeul Carnagiului
De: Yasmina Reza
Regia: Bogdan Sărătean
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 20 noiembrie, ora 17:00
Steaua fără nume
De: Mihail Sebastian
Regia: Florin Coșuleț
P TNRS – Sala Mare 
Bl. Corneliu Coposu, nr. 2
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 25 noiembrie, ora 19:00
Sunt o babă comunistă
De: Dan Lungu
Regia: Mariana Mihu-Plier
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 26 noiembrie, ora 17:00
Oscar și Buni Roz
De: Eric Emmanuel Schmitt
Regia: Diana Fufezan
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 27 noiembrie, ora 17:00
Oleanna
De: David Mamet
Regia: Bogdan Sărătean
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

Z 30 noiembrie, ora 19:00
Mamă
De: Marta Barceló
Regia: Mariana Cămărășan
P Sala Studio
Str. Emil Cioran, nr. 1A 
Preț întreg: 30 lei 
Preț redus: 25 lei

C Trei surori 
Foto: Sebastian Marcovici / TNRS
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Premiera „antigona. un requiem“ și 
reprezentații teatrale mult îndrăgite în 
minivacanța de 1 Decembrie la TNRS

Teatrul Național „Radu 
Stanca” Sibiu (TNRS) ofe-
ră publicului spectacole în 

fiecare din cele cinci zile ale mi-
nivacanței de 1 Decembrie. Sec-
ția germană a TNRS va prezenta 
premiera „antigona. un requ-
iem”/„antigone. ein requiem”, 
de Thomas Köck, după Sofocle, 
regia Florin Vidamski.

„Suntem în permanență pre-
ocupați să dăruim spectacole de 
calitate și variate atât sibienilor, 
cât și celor veniți să viziteze ora-
șul nostru. Pentru noi, zilele de 
sărbătoare prilejuite de Ziua Na-
țională a României sunt o nouă 
ocazie să invităm publicul în să-
lile de spectacole să se bucure 
de frumos și de miracol”, spune 
Constantin Chiriac, directorul 
general al TNRS și președinte-
le Festivalului Internațional de 
Teatru de la Sibiu.

„antigona. un requiem”/„an-
tigone. ein requiem” este pro-
gramat în 1 și 2 decembrie, înce-
pând cu ora 19:00, la Sala Mare a 
TNRS. Spectacolul în limba ger-
mană va dispune de supratitrare 
în limba română.

Deși piesa lui Sofocle a fost 
scrisă acum 2500 de ani, perso-
najul Antigonei continuă să sin-
tetizeze câteva dintre cele mai 
delicate problematici ale con-
temporaneității. Simbol absolut 
al rezistenței, al luptei împotri-
va sistemului, dar și al empatiei 
și al sacrificiului pentru celălalt, 
iată că eroina tragică poposește 
pe scena Naționalului sibian în-

tr-o perioadă amenințată de imi-
nența unui război.

Având la bază textul lui Tho-
mas Köck, „antigona. un requ-
iem“ pune într-o lumină crudă 
tensiunile sociale și politice ale 
momentului, pentru a ne oferi 
o radiografie a conflictelor inte-
rumane și, eventual, o formă de 
salvare colectivă. După ce pe ma-
lurile Tebei sunt descoperite ca-
davrele mai multor necunoscuți, 
spiritele se încing, pe măsură ce 
se divid în două tabere: pe de o 
parte se află Creon care refuză să-
și asume responsabilitatea pentru 
niște morți care nu sunt „ai lui”; 
pe de altă parte, Antigona vrea 
să onoreze me-
moria nefericiți-
lor. Dar încrânce-
narea tinerei va 
avea un preț.

R e g i z o r u l 
Florin Vidamski 
pune în balanță 
valorile unei so-
cietăți consume-
riste, însă lipsite 
de repere morale, 
pentru a exprima, 
în cele din urmă, 
un manifest al 
devotamentului 
pentru umanita-
te. Publicul este 
invitat la un spec-
tacol inteligent și 
nonconformist, 
o instalație tea-
trală imersivă, 
urcând pe scenă, 

alături de personaje, pentru o ex-
periență senzorială totală.

Spectacolul „Mamă”, de 
Marta Barceló, regia Mariana 
Cămărășan, care de fiecare dată 
se joacă cu casa închisă, este 
programat în 30 noiembrie, ora 
19, la Sala Studio.

Îndrăgita comedie „Puricele 
în ureche”, de Georges Feydeau, 
regia Șerban Puiu, se va juca în 
3 și 4 decembrie, de la ora 17:00, 
la TNRS – Sala Mare.

Biletele sunt disponibile 
pe site-ul Naționalului sibian, 
www.tnrs.ro, și la Agenția tea-
trală din Sibiu, str. Nicolae Băl-
cescu nr. 17.

#highlights
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Organizator Parteneri

ESTE Filmul 
de Miercuri

POWERED BY
 SALA MICĂ CENTRUL 
CULTURAL  „ION BESOIU”

23
noiembrie

 20:00   
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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.

Simte ritmul. Rămâi tânăr. 
La Teatrul de Balet Sibiu.

PREMIERĂ (10 noiembrie) ABOUT US - DESPRE NOI
POLISH DANCE THEATRE  Spectacole invitate (11, 12 noiembrie) 

matinee de balet pentru copii (5, 6, 7, 8 decembrie)  SPĂRGĂTORUL DE NUCI 
Programul pe larg și bilete: www.sibiuballet.ro 

Beatrice Rancea și Dragoș Roșu 
montează la Sibiu „ABOUT US - DESPRE NOI” 

premieră absolută de teatru-dans
 cu participarea extraordinară a actorilor 

Iuliana Moise și Claudiu Bleonț. 
De neratat în luna noiembrie.



#highlights
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#highlights

Beatrice Rancea și Dragoș Roșu 
montează la Teatrul de Balet Sibiu 
spectacolul „About us - Despre noi” 

Beatrice Rancea, unul dintre 
cei mai importanți creatori 
ai scenei de teatru și balet 

din România, alături de tânărul 
coregraf Dragoș Roșu, montează 
împreună pentru prima dată la 
Sibiu, spectacol de teatru-dans, 

„About us - Despre noi”, inspi-
rat de destinul companiei sibi-
ene de balet. Actorii Naționalu-
lui bucureștean, Iuliana Moise 
și Claudiu Bleonț, fac parte din 
distribuția spectacolului, ală-
turi de unsprezece dansatori ai 
Teatrului de Balet Sibiu, veniți 
la Sibiu din țări precum Ucraina, 
România, Brazilia, Cuba, SUA, 
Japonia, Spania și Italia. Sceno-
grafia spectacolului este creată 
de Viorica Petrovici. Premiera 
spectacolului „About us - Des-
pre noi” va avea loc joi, 10 no-
iembrie 2022, de la ora 19:00, la 
Sala Mare a Centrului Cultural 

„Ion Besoiu”. 

BEATRICE RANCEA 
SEMNEAZĂ REGIA 
ȘI SCENARIUL 
SPECTACOLULUI „ABOUT 
US - DESPRE NOI” 

Cu un parcurs profesional im-
presionant, fiind de-a lungul ca-
rierei balerină, regizor de teatru 
și operă, TV, cinema, coregraf, 
interpret, scenarist și dramaturg, 
Beatrice Rancea este unul din-
tre cei mai importanți creatori ai 

scenei teatrului și baletului ro-
mânesc. Activitatea sa artistică 
a fost completată de cea pedago-
gică și managerială: a fost Direc-
tor general al Teatrului Național 
din Constanța și al Operei Nați-
onale Române din Iași, Director 
general interimar al Operei Na-
ționale din București, asistent 
universitar la UNATC București, 
catedra Regie-Teatru, șef depar-
tament Dramă la Teatrul „Ale-
xandru Davila” Pitești, consilier 
artistic la Teatrul de Operetă și 
Musical „Ion Dacian” București. 

Peste treizeci de montări regi-
zorale în teatrele și operele din 
România, numeroase spectaco-
le realizate în străinătate, peste 
treizeci de roluri pe scena Ope-
rei Naționale București, show-
uri TV regizate pentru Pro TV 
și Antena 1, peste douăzeci de 
apariții TV, peste zece roluri 
principale în filme și spectacole 
de teatru sunt doar parte din ac-
tivitatea sa artistică. Un ambasa-
dor neobosit al culturii, Beatrice 
Rancea a primit numerose pre-
mii și distincții, din care men-
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ționăm o mică parte: Premiul 
pentru cea mai bună producție a 
școlilor de teatru, Premiul pen-
tru cel mai bun spectacol decer-
nat de Asociația Internațională 
a Criticilor de Teatru, Premiul 

„Alexandru Ioan Cuza” în anul 
1998, Celebrity Awards – Femei 
de succes în 2003, 2005 și 2019, 
Premiul de Excelență pentru în-
treaga carieră în 2019, Premiul 
de Excelență în Management 
oferit de Forumul Muzical Ro-
mân în 2014, titlul de Cetățean 
de Onoare al Municipiului Iași în 
2013, Medalia de argint „Alexan-
dru Ioan Cuza”, cea mai înaltă 
distincție acordată de Consiliul 
Județean Iași etc. 

„Venim de pretutindeni și 
plecăm nu știm unde, iar acest 
fapt este valabil pentru noi toți, 
nu doar pentru balerinii din 
spectacol sau pentru ceilalți din 
această companie. Ideea spec-
tacolului a pornit de la datele 
pe care le-am găsit aici în com-
panie și de la povestea fiecărui 
dansator. Toți sunt veniți la Si-
biu, exact ca și în spectacol, din 
toate colțurile lumii și au ajuns 
aici, vor sta o perioadă aici și 
după aceea se vor despărți, vor 
pleca spre noi provocări. Este și 
un fapt concret și o metaforă a 

vieții și a destinelor noastre în-
tr-un fel. Venim într-un spațiu, 
cum este de exemplu decorul 
nostru, venim cu un bagaj, în 
care ne-am luat cele mai dragi 
lucruri cu noi și după o experi-
ență a unui loc, a unor întâlniri, 
plecăm fiecare unde ne duce 
destinul mai departe. Pe această 
structură, am gândit spectaco-
lul. Fiecare dintre ei se prezin-
tă, fiecare are o poveste unică, 
are amintiri în spatele venirii în 
acest spațiu și pleacă cu un gând 
și cu o nouă experiență acumu-
lată. Temele muzicale sunt re-
prezentative pentru țările și cul-
turile din care vin. Câteva dintre 
ele au fost chiar propuse de ei. 
Sunt multe straturi de informa-
ție, la mai multe niveluri pentru 
spectator: de suflet, de minte, 
de inimă. Mi-am dorit ca spec-
tacolul să transmită multă emo-
ție, care venită fiind din suflete-
le interpreților este cu atât mai 
specială. Este un spectacol în 
care interpreții trăiesc proprii-
le lor sentimente, spre deosebi-
re de alte montări, unde fiecare 
artist interpretează un rol, un 
personaj. Aici vorbim despre ei, 
despre noi. Mă bucur nespus că, 
la invitația directorului Ovidiu 
Dragoman, s-au alăturat distri-
buției actorii Naționalului bucu-
reștean Iuliana Moise și Claudiu 
Bleonț, care vor aduce o energie 
cu totul unică acestei montări.” – 
Beatrice Rancea, regizoare 

DRAGOȘ ROȘU, UNUL 
DINTRE CEI MAI 
VERSATILI COREGRAFI 
AI NOII GENERAȚII 

Dragoș Roșu a început să dan-
seze la 15 ani, iar pasiunea sa 

pentru dans l-a adus la Bucu-
rești, la Universitatea Naționa-
lă de Artă Teatrală și Cinema-
tografică, unde a urmat secția 
de teatru-coregrafie pentru 2 
ani de zile.  Dorind să aprofun-
deze dansul, a urmat trei stagii 
de pregătire în Statele Unite ale 
Americii (Los Angeles și New 
York), unde a studiat cu cei mai 
buni coregrafi și profesori din 
lume și a lucrat în proiecte par-
ticulare cu aceștia (un exemplu 
fiind colaborarea cu Derek Mit-
chell la Carnival New York). Ver-
satilitatea în dans i-a permis să 
exploreze o multitudine de sti-
luri, pentru ca într-un final să-și 
elaboreze propriul stil coregrafic 
numit „Fusion”, rezultat dintr-o 
îmbinare de elemente provenite 
din dans contemporan, hip hop, 
jazz etc. În ultimii ani, Dragoș 
a activat atât în România, cât 
și Brazilia, mai exact Sao Pau-
lo, unde lucrează ca dansator și 
coregraf și are numeroase cola-
borări în cadrul unor proiecte 
de televiziune și în companii de 
dans și teatru. Experiența de ar-
tist profesionist a lui Dragoș 

Fotografii: Ovidiu Matiu / TBS

C Beatrice Rancea

C Dragoș Roșu
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#highlights

Roșu include participări în ca-
litate de coregraf și dansator la 
producții precum: Carnival New 
York, Romeo și Julieta, Scrip-
carul pe acoperiș, Britain’s Got 
Talent, Millennium Dance Com-
plex Brazilia, Dansez Pentru 
Tine, Vocea României, Românii 
Au Talent, The Masked Singer, 
INNA.

„Multiculturalitatea compa-
niei de dans de la Sibiu este și 
a rămas, încă de la primul con-
tact cu dansatorii, ca o explozie 
continuă de energie. Sunt atât 
de diferiți între ei, cu persona-
lități atât de puternice fiecare, 
din zone atât de diferite, dar 
uniți de pasiunea pentru dans. 
Am avut emoții la începutul co-
laborării cu o companie ai că-
rei artiști sunt clasicieni, dar 
am fost extraordinar de suprins 
de versatilitatea lor, de tehni-
ca impecabilă a fiecăruia, dar 
cel mai mult de deschiderea 
pe care o au pentru nou. Sen-
sul foarte puternic dat de Bea-
trice Rancea acestei montări, în 
care fiecare dansator are o oca-

zie aproape unică, să își spună 
practic povestea personală a 
prezenței lui aici și acum, des-
chiderea lor pentru o abordare 
nouă a mișcării, toată energia 

care se desprinde din specta-
col, cred că vor face din aceas-
tă producție a Sibiului un foarte 
mare succes.”  – Dragoș Roșu, 
coregraf 

About us - Despre noi
Premieră absolută de teatru-dans 

REGIA ȘI SCENARIUL: Beatrice Rancea 
COREGRAFIA și ILUSTRAȚIA MUZICALĂ: Dragoș Roșu și Beatrice 
Rancea
TEXT: Alice Năstase Buciuta 
SCENOGRAFIA: Viorica Petrovici
ASISTENT SCENOGRAFIE: Ionuț Racoreanu 
LIGHT DESIGN: Beatrice Rancea 

DISTRIBUȚIE: 
Cu participarea extraordinară a actorilor: Iuliana Moise și Claudiu 
Bleonț - Teatrul Național București 
Dansatori: Laura Trabalon (Spania), Candela Nieto (Spania), Kateri-
na Tomashek (Ucraina), Remi Nakano (Japonia), Ludovica Tontodo-
nati (Italia), Machi Goto (Japonia), Răzvan Iacob (România), Gavin 
Nicholson (SUA), Viktor Tomashek (Ucraina), Sayron Pereira (Bra-
zilia), Lazaro Ortega (Cuba) 

Data premierei: 10 noiembrie 2022 
Durata aproximativă: 1h 30 min
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#highlights

Doi titani ai artei spaniole, 
prezentați în expoziția  

„Goya & Dali. Controversials”

Vineri, 04.11.2022, Bușteni 
– Galeria de Artă a Cas-
telului Cantacuzino din 

Bușteni inaugurează o nouă ex-
poziție, rară în spațiul cultural 
european și nu numai, închina-
tă unor artiști spanioli renumiți, 
care au făcut istorie atât prin 
arta lor, cât și prin controverse-
le stârnite odată cu aceasta. În-
cepând din data de 4 noiembrie, 
vizitatorii vor putea admira pes-
te 100 de lucrări de gravură și li-
tografii semnate de Francisco de 
Goya, respectiv Salvador Dali, 
toate aparținând colecției pri-
vate a avocatului George Șerban. 

„Expoziția Goya & Dali. Con-
troversials ce va fi organizată la 
Bușteni este rodul colaborării în 
cadrul proiectului Axele cultu-
rale Brukenthal dintre Muzeul 
Național Brukenthal, colecția 
George Șerban și Castelul Can-
tacuzino. Proiectul expozițio-
nal a fost demarat în anul 2021 
cu prilejul aniversării a 275 de 
ani de la nașterea lui Goya și a 
împlinirii a 140 de ani de rela-
ții diplomatice România Spania. 
Expoziția Goya a fost organiza-
tă la Iași, Bistrița și Oradea iar 
în toamna anului 2021 în Par-
lamentul României cu prilejul 
Zilei Naționale a Spaniei. Anul 
acesta expoziția Goya și Dali a 
fost vernisată la Muzeul Națio-
nal Brukenthal în cadrul Festiva-
lului Internațional de Teatru de 
la Sibiu. De această dată, expo-
ziția prezentă de la Bușteni adu-

ce în premieră mai multe lucrări 
realizate de Dali folosindu-se de 
gravurile lui Goya. Așadar in-
vităm publicul la cea mai mare 
expoziție cu lucrări Goya și Dali 
realizată în România. Observăm 
într-o perioadă controversată 
și bulversată ca cea din zilele 
noastre că în decursul istoriei au 
existat derapaje care au adus su-
ferință și durere. Cunoașterea is-
toriei, povestită de această dată 
prin artă, ne ajută să înțelegem 
că omul de multe ori poate lup-
ta împotriva omului iar istoria 
ar trebui să ne maturizeze și să 
ne conștientizeze și mai mult că, 
în diferite locuri de muncă ocu-
pate, unele deciziile pot avea 
și efecte dezastruoase. Această 
expoziție dincolo de efectul și 
modernitatea artistică are și un 
puternic mesaj”, a declarat Ale-
xandru Constantin Chituță, cu-
ratorul expoziției și managerul 
interimar al Muzeului Național 
Brukenthal.

Proiectul expozițional „Goya 
& Dali. Controversials” aduce în 
atenția publicului două perso-
nalități artistice spaniole pe cât 
de diferite, pe atât de asemănă-
toare. Concentrându-se în jurul 
faimoasei serii de 80 de gravuri, 
intitulată “Los Caprichos” și re-
alizată prima dată de Goya spre 
finalul secolului XVIII, fiind re-
luată, apoi, de Salvador Dali în 
secolul XX, expoziția prezintă 
satira celor doi artiști la adresa 
societății, valabilă până în zilele 

noastre. Vor fi afișate 32 dintre 
„Capriciile” lui Francisco de Goya 
și 14 litografii originale din seria 

„Capriciilor” realizată de Dali. 
Printre aceste lucrări se numără 

„Somnul rațiunii naște monștri”, 
gravură semnată de Goya. 

În cadrul expoziției, vizitato-
rii vor putea admira și gravuri din 
seria completă „Tauromaquia” 
ce prezintă luptele spaniole cu 
tauri în viziunea lui Goya, dar și 
o parte din ciclul „Dezastrele răz-
boiului”, ce cuprinde mărturii ale 
aceluiași artist care a fost martor 
la invazia napoleoniană din Spa-
nia și revoltele conaționalilor săi, 
alături de câteva litografii celebre 
ale pictorului Salvador Dali.

Expoziția „Goya & Dali. Con-
troversials” va fi deschisă pu-
blicului în perioada 04.11.2022 

– 26.02.2023. Mai multe detalii 
sunt disponibile online, pe adre-
sa www.cantacuzinocastle.com. 
Biletele se achiziționează direct 
de la intrarea castelului, iar ac-
cesul în galerie se face exclusiv 
în cadrul tururilor ghidate. Pen-
tru rezervări de grup, este ne-
cesar apel telefonic la numărul 
(+40) 244320520. 
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Îți propunem un mic, sau... 
mai mare exercițiu de ima-
ginație. Te invităm să treci 

pragul Centrului de Informare 
Turistică din cadrul Primăriei 
Municipiului Sibiu, să urmărești 
cele mai noi creații din cadrul 
Salonului Internațional de Artă 
Fotografică, să-ți încânți mintea 
și privirea și să înțelegi viziunea 
artistului din spatele aparatului 
de fotografiat. 

Salonul Internațional de 
Artă Fotografică de la Sibiu este 
considerat de organizatori drept 

„cel mai mare eveniment de pro-
fil din țară”: „Sibienii sunt in-
vitați să admire «cele mai fru-

moase fotografii din lume» de 
sâmbătă 29 octombrie și până 
în 13 noiembrie 2022. Este un 
eveniment care ne onorează, pe 
care îl așteptăm și îl organizăm 
în fiecare an cu mare drag. Iu-
bitorii artei fotografice vor fi în-
cântați de regalul imagistic ex-
pus care în acest an surprinde 

prin lumini, umbre, rafinament 
și culoare”, a declarat vicepreșe-
dintele Fotoclub Orizont Sibiu, 
Liliana Popescu.

 În concurs au fost înscrise 
aproape 4.000 de imagini foto-
grafice a unor artiști din 45 de 
țări ce au fost jurizate la înce-
putul lunii octombrie, de către 

personalități ale lumii fotogra-
fice. La vernisaj invitații au pu-
tut viziona lucrări de excepție 
atent selecționate printre care și 
fotografiile a celor mai buni ar-
tiști din România. Nu putem tre-
ce cu vederea, că sibienii Jeno 
Major și Dan Sușa se afla printre 
premianții acestei ediții. Pe lân-
gă cele două teme libere de fo-
tografii color și monocrom, anul 
acesta au existat și două teme 
impuse - fotografie de călătorie 
(travel) și fotografie creative, se 
arată în comunicatul organizato-
rilor. 
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Salonul Internațional  Salonul Internațional  
de Artă Fotograficăde Artă Fotografică
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1000 Portraits sau 
vremea trasului în chip

Oare știai că lumina din 
ochii tăi poate să strălu-
cească, ridurile să zâm-

bească iar chipul să îți trădeze 
bucuria din suflet? Dacă nu crezi, 
te provocăm să o faci și să te lași 
pe mâna lui Rareș Helici, foto-
graful care vede mai mult decât 
ai crede și care înțelege tot. Re-
zultatul final... o poză de pus în 
ramă și o amintire de neuitat.

ÎNCEPE VREMEA 
MAGICĂ A LUI #OMIE!

Între noaptea tuturor sfinților 
și noaptea cerurilor deschise, 
când calendarul străvechi anun-
ță vremea focurilor sacre și a co-
morilor ascunse ce ard cu flacără 
albastră, e vremea magică a lui 
#omie. 

Se face anul de când ne-am 
privit ultima dată suflet la suflet, 
liniște la liniște, ochi la ochi, iu-
bire la iubire .

„#omie”, unde timpul însuși 
devine personaj și-și lasă vă-
zută fața, pe care-o adunăm în 
alb-negrul fără de vreme.

„Și timpu’ are felu’ lui și mer-
su’ lui; d-aia e bine să-l cunoști. 
Timpu’ e așa, ca o făptură și tre-
buie să-l iei în seamă.” (Oprea 
Constanța din Vârlezi, consem-
nată de Ernest Bernea în 1938)

Pentru al șaselea an conse-
cutiv, s-a lansat una dintre cele 
mai plăcute campanii dedicată 

nouă, tuturor. 1000 Portraits este 
acțiunea care vorbește despre 
frumosul uman, natural, bucu-
ria chipului senin sau măiestria 
zâmbetului. Așadar, pe perioa-
da lunii noiembrie, mai exact 
din întâi până pe 27, în locul cu-
noscut din Piața Mică nr.3, sun-
teți așteptați de luni până vineri, 
între orele 11:00-15:00 pentru o 
poză cu suflet și totodată să scri-
eți povestea #omie a lui 2022. 

24



NOIEMBRIE 2022 25
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Ediția cu numărul 15 a celui 
mai așteptat eveniment de 
iarnă din Sibiu, Târgul de 

Crăciun, se va desfășura în pe-
rioada 11 noiembrie 2022 – 2 ia-
nuarie 2023.

Numeroși expozanți vor fi 
prezenți în Piața Mare din Sibiu 

pentru a oferi experiențe plă-
cute vizitatorilor, iar pentru cei 
mici au fost pregătite diverse 
atracții printre care se numără 
Atelierul lui Moș Crăciun și pati-
noarul în aer liber. Comercianții, 
producătorii și manufacturie-
rii veniți din toată țara vor în-

tâmpina vizitatorii, punându-le 
la dispoziție o gamă variată de 
produse precum decorațiuni de 
Crăciun si bijuterii din porțe-
lan, căni pictate manual, coro-
nițe, ghirlande, globuri, obiecte 
specifice Crăciunului, sculptate 
manual si aduse din Betleem, 

Frumosul Frumosul Târg de    CrăciunTârg de    Crăciun  de la Sibiude la Sibiu
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precum și diverse specialități 
gastronomice: de la mezeluri lo-
cale, la bunătăți maghiare si bur-
geri din carne de vită Angus sau 
chiar vegetali.

Spectaculoasele proiecții 
vor lumina fiecare clădire din 
Piața Mare și vor întreține at-

mosfera feerică a evenimentu-
lui. Totodată, acestea vor da 
strălucire întregului Târg într-o 
manieră unică, transformând 
centrul orașului într-un loc de 
poveste.

Târgul de Crăciun din Sibiu 
este un proiect cultural inițiat 
de Biroul Atașatului Social al 
Ambasadei Austriei în România, 
dr. h. c. Barbara Schöfnagel, în 
parteneriat cu municipalitatea 
sibiană. Deschis pentru prima 
dată în anul 2007, anul Sibiului 
în calitate de Capitală Culturală 

Europeană, Târgul de Crăciun a 
ajuns cunoscut la nivelul întregii 
țări pentru amploarea și tradiția 
creată.

ATELIERUL LUI 
MOȘ CRĂCIUN

În fiecare an, peste 4.000 de co-
pii vizitează Atelierul lui Moș 
Crăciun. Pentru ediția de anul 
acesta s-a luat în considerare o 
paletă variată de propuneri, cu 
scopul de a veni în întâmpinarea 
dorinței de manifestare artis-

Frumosul Frumosul Târg de    CrăciunTârg de    Crăciun  de la Sibiude la Sibiu
Patinoar

Spre bucuria copiilor și nu numai, în acest an, patinoarul din cen-
trul Sibiului are o suprafață de 600 metri pătrați, având o capaci-
tate de 300 de persoane. Cei care apreciază sportul cu patine și 
doresc să savureze în același timp atmosfera magică a Târgului 
de Crăciun, pot închiria patine si să se întreacă în măiestrie sau 
ghidușii pe gheață. Patinoarul amplasat în Piața Mare din Sibiu, 
în cadrul Târgului de Crăciun 2022 vă așteaptă în fiecare zi între 
orele 10:00 – 22:00.
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tică, estetică și plastică a celor 
mici. Astfel, s-a propus stimu-
larea unor aptitudini și a unor 
deprinderi creative, oferindu-le 
copiilor oportunitatea de a lu-
cra în echipă, într-un ambient 
festiv, sub îndrumarea unor spe-
cialiști, în cadrul Atelierului lui 
Moș Crăciun.

Atelierele se adresează co-
piilor cu vârsta cuprinsă între 5 
și 9 ani. Participanții vor păstra 
mica lor “operă de artă“ și vor 
primi diplome de „calificare”, 

precum și câte o fotografie de 
grup. Costul participării la ateli-
ere este de 30 lei per participant 
iar rezervările se fac pentru mi-
nim 15 participanți. Învățători-
lor/educatorilor li se va elibera 
un certificat pentru participarea 
la activități extrașcolare. Pentru 
școli, grădinițe și grupuri organi-
zate: participarea la ateliere se 
face de luni până vineri, cu în-
cepere între orele 08:00 și 17:00 
și durează 40 minute. Vizita de 
face doar în baza unei progra-

mări efectuate online, folosind 
formularul special, în limita lo-
curilor disponibile.

Pentru public: Sâmbătă și 
duminică atelierele sunt accesi-
bile tuturor vizitatorilor, fără o 
programare în prealabil.

Sistemul de rezervări a 
fost activat încă din data de 
26.10.2022 ora 10:00 pe siteul 
www.targuldecraciun.ro. 

ROATA PANORAMICĂ

Și în acest an Roata Panorami-
că va fi o atracție pentru toate 
vârstele, îmbrăcată cu mii de lu-
mini! Pe toată perioada Târgului 
de Crăciun veți avea ocazia să 
vedeți Piața Mare și Târgul de 
Crăciun de la înălțime, dintr-o 
perspectivă deosebită. Roata 
Panoramică are o înălțime de 22 
metri și este un model modern, 
fiind construită special în anul 
2019 pentru a fi prezentă la Târ-
gul de Crăciun din Sibiu. 

Fotografii: www.targuldecraciun.ro
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05.
11Sâmbătă

Experiență
pe Via Transilvanica: Mediaș-Bazna
cu degustare de vin local
Ghid: Ioana Pătrășcoiu

Sâmbătă
Drumeție
în Munții Făgăraș   :
Vf. Tătaru (partea 1)  
Ghid: Radu Zaharie

Sâmbătă

Duminică
Drumeție
în Munții Făgăraș
Vf. Tătaru (partea a 2-a)

hid: Radu ZaharieG

Sâmbătă
Drumeție 
 în Munții Lotrului: 
Vf. Prejba (partea 1)
cu urcare din Tălmăcel
Ghid: Radu Zaharie

Sâmbătă
Drumeție 
în Ilimbav
cu prânz la stână
Ghid: Catri Naicu

Drumeție
 în familie
Poplaca – Dealul Ganța – Trăinei 
– Poplaca

hid: Dumitru TroancăG

Sâmbătă

Duminică

Duminică
Drumeție 
în Munții Cindrel
Iezerul Cindrelului
Ghid: Dani Țichindelean

Duminică

Drumeție 
 în Munții Lotrului:
Vf. Prejba (partea a 2-a)
cu urcare din Tălmăcel
Ghid: Radu Zaharie

Duminică
Drumeție
în Munții Făgăraș
Bâlea – Vf. Capra – Vf. Iezerul Caprei
Ghid: Claudia Popelca

Sâmbătă
Drumeție
 în Munții Cindrel
Cheile Cibinului – Cabana Fântânele 
– Dealul Runcuri – Cheile Cibinului
Ghid: Dumitru Troancă

05.
11

05.
11

05.
11

05.
11

06.
11

12.
11

12.
11

12.
11

13.
11

06.
11

13.
11

13.
11

Drumeție 
cu vizită la cetate și popas la Agora

Ghid: Claudia Popelca
Circuit Rășinari – Cisnădioara

Drumeție 
în familie
circuit Râu Sadului

Ghid: Teo Bobeș

19.
11 Sâmbătă

Drumeție
 în Munții Făgăraș:
Cabana Turnuri (partea 1)
 

19.
11 Sâmbătă

Drumeție
în familie la Ilimbav
cu picnic biodinamic și vizită la fermă
Ghid: Catri Naicu

 19.
11 Sâmbătă

20.
11 Duminică

Drumeție
în Munții Făgăraș
Cabana Turnuri (partea a 2-a)

hid: Radu ZaharieG

20.
11 Duminică

Aventură
cu eMTB
Creasta Porumbelului

Ghid: Teo Bobeș

26.
11 Sâmbătă

Drumeție 
pe Via Transilvanica: 
Mălâncrav – Biertan
Ghid: Ioana Pătrășcoiu

19.
11

Drumeție
 în Munții Lotrului
circuit Boița
Ghid: Florin Ionescu

Sâmbătă

 26.
11 Sâmbătă

27.
11 Duminică

Drumeție 
în Munții Cindrel (partea a 2-a)
Păltiniș – La Pisc – Runcuri 
– Fântânele – Sibiel
Ghid: Radu Zaharie

Drumeție
în Munții Cindrel (partea 1)
Păltiniș – La Pisc – Runcuri 
– Fântânele – Sibiel
Ghid: Radu Zaharie
 

20.
11 Duminică

Drumeție
în familie
Hosman – Cornățel și plimbare 
cu Mocănița
Ghid: Dani Țichindelean

20.
11 Duminică

Drumeție
 în Munții Cindrel
circuit Gura Râului
Ghid: Florin Ionescu

Ghid: Radu Zaharie

Drumeție 
la apus
Șaua Netedu
 Ghid: Teo Bobeș

f: anii.drumetiei
i: @anii.drumetiei



#highlights

Festivalul „Ioan Macrea” re-
unește la Sibiu, în perioada 
23-25 noiembrie 2022, an-

sambluri profesioniste, artiști 
din diverse vetre folclorice, spe-
cialiști în domeniul culturii și, 
desigur, mii de iubitori ai cân-
tecului și jocului popular româ-
nesc.

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale „Cindre-
lul-Junii” Sibiu, instituție aflată 
în subordinea Consiliului Jude-
țean Sibiu, organizează, în peri-
oada 23-25 noiembrie 2022, cea 

de-a XXIV-a ediție a Festiva-
lului Național de Folclor „Ioan 
Macrea”. 

Ansamblul Folcloric Națio-
nal „Transilvania” - Baia Mare, 
Ansamblul Folcloric „Maria Tă-
nase” - Craiova, Ansamblul Ar-
tistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” - Iași, Ansamblul Pro-
fesionist „Banatul” - Timișoara, 
Ansamblul Artistic Profesionist 

„Mureșul” - Tg. Mureș, Ansam-
blul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului” - Tg. Jiu, Ansamblul 
Folcloric Profesionist  „Cindre-
lul- Junii Sibiului”, Ansamblul 

Folcloric „Ceata Junilor” și An-
samblul Folcloric „Veteranii Ju-
nii Sibiului” vor face o veritabilă 
demonstrație de măiestrie core-
grafică, iar soliști de prim rang 
ne cheamă într-o călătorie mu-
zicală prin marile zone etnofol-
clorice ale țării.

Ansamblul Folcloric Profe-
sionist „Cindrelul-Junii Sibiu-
lui” deschide festivalul cu o pro-
ducție specială: spectacolul de 
teatru muzical coregrafic „La 
Hanul lui Ghiță”. Junii Sibiului, 
Ceata Junilor și soliști din dife-
rite zone ale țării ne invită în lu-

Ansambluri emblemă ale 
folclorului nostru vin la 
Festivalul Ioan Macrea 
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mea de poveste a unui han din 
Transilvania. Scenariul și co-
regrafia sunt semnate de Silvia 
Macrea și Theodor Vasilescu; 
asistent coregraf: Alesea Sas. 
Textul poetic a fost realizat de 
arh. Constantin Dobrescu. Con-
ducerea muzicală este asigurată 
de Gabriel Popescu, iar ilustra-
ția muzicală - de Ovidiu Mărgi-
nean. Scenografia este realizată 
de Alin Gavrilă, iar regia specta-
colului este semnată de  Silvia 
Macrea și Theodor Vasilescu.

Spectacolele din festival sunt 
prezentate de Iuliana Tudor.

Accesul se face pe bază de 
bilete, ce pot fi achiziționate de 
la Centrul Cultural „Ion Besoiu” 

din Sibiu, începând de joi, 10 
noiembrie a.c., la prețul de 40 
lei. Programul casieriei este ur-
mătorul: marți-vineri între orele 
14.00 - 21.00, sâmbătă și dumini-
că, între orele 11.00-21.00. Elevii, 
studenții și pensionarii benefici-
ază de reducere.

Festivalul este organizat de 
Consiliul Județean Sibiu și Cen-
trul Județean pentru Conserva-
rea și Promovarea Culturii Tra-
diționale „Cindrelul-Junii” Sibiu. 

Evenimentele sunt finanțate 
de Consiliul Județean Sibiu.

„Acțiune cofinanțată de Pri-
măria Municipiului Sibiu”   

Partener: Cricova
Sponsor: ROMGAZ  

„
Ne dorim ca acest festival să 
fie o sărbătoare a dansului 
popular românesc, în 
compania ansamblurilor 
folclorice și a interpreților 
de prestigiu din România. Și 
pentru că de fiecare dată 
încercăm să promovăm 
concepte artistice noi, anul 
acesta venim cu provocarea 
de a petrece, așa cum se 
petrecea odinioară la hanuri. 
Suntem convinși că publicul 
nostru, un bun cunoscător 
al tradițiilor românești, va 
primi cu drag provocarea 
noastră”

Silvia Macrea, manager CJCPCT 
„Cindrelul-Junii” Sibiu.
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PROGRAMUL FESTIVALULUI „IOAN MACREA”

23 noiembrie 2022, Centrul 
Cultural „Ion Besoiu” Sibiu, 
ora 18.00

„La Hanul lui Ghiță” - Spec-
tacol de teatru muzical core-
grafic 
Ansamblul Folcloric Profesionist  
„Cindrelul- Junii Sibiului”
Ansamblul Folcloric „Ceata Ju-
nilor”
Robert Târnăveanu, Alina Bîcă, 
Traian Stoiță, Oana Tomoiagă, 
Paul Ananie, Alexandru Brădă-
țan, Andreea Haisan, Gabriel 
Dumitru, Stana Stepanescu, 
Codruța Rodean, Daniel Pop, 
Nicu Mâță, Răzvan Năstăsescu, 
Izabela Tomița, Marcel Părău, 
Aurora și Săndel Mihai, Bogdan 
Cioranu, Traian Stoiță, Cătălin 
Iancu, Adrian Neamțu, Gabriel 
Popescu
În rolurile principale: Han-
giul Ghiță - Bogdan Roman 
Gheorghe, Anița - Alesea Sas, 
Gavrilă - Titus Pîțan
Scenariul şi coregrafia: Silvia 
Macrea și Theodor Vasilescu 
Asistent coregraf: Alesea Sas

Textul poetic: arh. Constantin 
Dobrescu
Conducerea muzicală: 
Gabriel Popescu
Ilustrația muzicală: Ovidiu 
Mărginean
Scenografia: Alin Gavrilă
Regia: Silvia Macrea și Theo-
dor Vasilescu

24 noiembrie 2022, Centrul 
Cultural „Ion Besoiu” Sibiu, 
ora 18.00
Ansamblul Folcloric Național 
„Transilvania” – Baia Mare
Maria Casandra Hauși, Gabriela 
Ardusătan 
Ansamblul Artistic Profesionist 
„Constantin Arvinte” – Iași
Andrei Balan, Claudia Martini-
că, Constantin Bahrin, Simona 
Vasilica Mazăre, Andrei Liță
Ansamblul Folcloric „Maria Tă-
nase” – Craiova
Niculina Stoican, Mariana Io-
nescu Căpitănescu, Lavinia Bîr-
soghe, Marian Medregoniu
Ansamblul Profesionist „Banatul” 

– Timișoara     

Liliana Laichici, Adrian Stanca, 
Dumitru Teleagă, Carmen Po-
povici Dumbravă

25 noiembrie 2022, Centrul 
Cultural „Ion Besoiu” Sibiu, 
ora 18.00
Ansamblul Artistic Profesionist 
„Mureșul” – Tg. Mureș
Maria Neag, Maria Sântean 
Faghiura, Dorina Grad, Dorina 
Oprea, Leontina Pop
Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului” – Tg. Jiu
Claudia Torop, Maria Loga, Vic-
torița Lăcătușu, Ileana Lăceanu, 
Georgiana Bîrsac, Alexandra 
Bleaje, Ion Drăgan
Ansamblul Folcloric Profesionist 
„Cindrelul- Junii Sibiului” 
Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” 
Ansamblul Folcloric „Veteranii 
Junii Sibiului”
Adrian Neamțu, Sebastian Ema-
nuel Stan, Alina Bîcă, Robert 
Târnăveanu, Camelia Cosma 
Stoiță, Maria Butilă, Veta Biriș

Director festival: Silvia Macrea
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#highlights

How to  
sibian/că
Te-ai mutat la Sibiu și în-

cerci să descoperi și să-ți 
găsești locul în noua co-

munitate? Sau ești aici de mai 
multă vreme, dar vrei să-ți lăr-
gești cercul de amici, să-i cu-
noști și să-i înțelegi mai bine pe 
noii vecini și poate să le dai un 
sfat și o mână de ajutor pe alo-
curi? 

Între 21 și 27 noiembrie, hai 
la prima ediție de How to sibi-
an/că pentru a te cunoaște la un 
pahar de vorbă caldă și pentru a 
lua pulsul burgului la o serie de 
experiențe mișto: de la povești 
despre cum te descurci într-un 
spațiu unde n-ai o plasă de sigu-
ranță și ce pot face sibienii pen-
tru a ajuta, la un tur ghidat cu 

experiențe gourmet sau mișcare 
alături de antrenori faini.

Pentru a participa este ne-
voie să completezi formularul 
de înscriere pe care îl găsești on 
line http://bit.ly/3E0mqKH. Sfa-
turi pas cu pas regăsești și pe 
pagina de facebook a celor de la 
Fundația Comunitară Sibiu, ini-
țiatorii eventului.

Unele activități vor fi gratui-
te, la altele, o parte din costurile 
de participare sunt acoperite cu 
ajutorul partenerului evenimen-
tului, Wenglor Romania. O con-
tribuție modică va fi acoperită 
de fiecare participant. Înscrieri-
le pentru fiecare experiență vor 
fi oprite aprox. cu 24 de ore îna-
intea desfășurării acesteia. 

PROGRAM COMPLET

Luni, 21.11.2022, ora 18:00 
– Agora: How to sibian/că 
(Centrul Cultural German Sibiu 

– Str. Timotei Popovici 9. Max. 
30 persoane. Gratuit)

Alături de invitații organiza-
torilor, veți povesti despre cum 
te adaptezi și îți faci prieteni în 
orașul nou, oportunități și ob-
stacole, ce ai vrea să știi înainte 
să te muți, dar și ce pot face lo-
calnicii pentru a ajuta. Nu în ul-
timul rând, vă veți bucura să au-
ziți experiențele personale ale 
participanților, atât în timpul 
agorei, cât și când mai prăjituriți 
la un ceai, la final.
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Marți, 22.11.2022, ora 18:30 – 
Antrenament alături de Clu-
bul Sportiv Comunitar Sibiu 
(Parcul Sub Arini, în fața Stadi-
onului. Gratuit)

Alături de antrenorul Dani 
Troancă, veți descoperi lumea 
Clubului Sportiv Comunitar Si-
biu și cum poți să devii membru 
al clubului, dar și tot ce trebuie 
să știi dacă vrei să începi să aler-
gi sau să mergi cu bicicleta în Si-
biu, precum și ce antrenamente 
și competiții sunt în zonă.

Miercuri, 23.11.2022, ora 
17:00  – Vizită la Baia Popula-
ră Sibiu (Str. Andrei Șaguna nr. 
2. Max. 20 persoane. Contribu-
ție personală – 30 lei/persoană)

Alături de Ioana Dăncăneț, 
directoarea Băii Populare (sau 
Neptun) Sibiu, veți face un tur 
de prezentare al Băii. 

La final, participanții vor 
avea posibilitatea să se bucure 
de toate tipurile de servicii ofe-
rite de Baia Populară: înot, jacu-
zzi, saună.

Joi, 24.11.2022, ora 17:00 – 
Outdoor workout session 
(Parc de antrenament urban, Sub 
Arini – lângă fosta Bolta Rece. 
Max. 20 de persoane. Gratuit)

Florentin Cismaru, preșe-
dintele Clubului Sportiv FLUX 

– Street Workout Sibiu, va oferi 
un antrenament energizant per-
sonalizat, în funcție de abilități-
le participanților. Give it a try!

Vineri, 25.11.2022, ora 18:00 – 
Degustare de vin (Wine Not? 
Str. Târgu Vinului, nr. 11. Max. 
25 persoane. Contribuție perso-
nală – 50 lei/persoană)

După o săptămână de mun-

că (și niște workout), vă rela-
xați la o degustare de 5 vinuri 
românești, asezonate cu gustări 
artizanale (brânzeturi matura-
te, fructe, chutney-uri și sosuri, 
mezeluri artizanale crud-usca-
te), alături de Ovidiu Balaban.

Sâmbătă, 26.11.2022., ora 
10:00 – Tur de oraş cu stații 
gourmet (Întâlnire la Amor 

Perfecto, Str. Nicolaus Olahus 5. 
Max. 25 persoane. Contribuție 
personală – 30 lei/persoană)

Sâmbătă vă (re)vedeți la o 
plimbare prin Sibiul piețelor, 
cafenelelor bune și a altor sur-
prize gustoase, alături de ghi-
zii Iuliana Labo și Adela Dadu. 
Veți bea cafeaua de încălzire 
la Amor Perfecto, după care 
veți face un tur al pieței volan-
te Transilvania (cu recoman-
dări de produse mișto), Hop-
On, Hop-Off cu Busul Verde în 
diverse stații: de la Piața Cibin 
la Casa Calfelor și Librăria Eras-
mus sau Bazarul de Advent de 
la Forumul German.

Duminică, 27.11.2022, ora 
11:00 – Brunch de primul 
Advent  (Hotel Republique, Str. 
Lucian Blaga 13. Max. 50 per-
soane. Contribuție personală – 
50 lei/persoană)

Veți încheia săptămâna ală-
turi de Iuliana Labo, la un brun-
ch cu arome de sfârșit de toam-
nă și început de iarnă, muzică 
blândă, povești despre Advent 
și conectare multă – numai bune 
de pregătit pentru iarna ce vine.

How to sibian/că este un 
proiect dospit de Fundația Co-
munitară Sibiu, alături de prie-
tenii lor de la Wenglor Romania.

Imagini: www.fundatiacomunitarasibiu.ro
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#altfel
în sibiu

Ferma 
animalelor  
de la ZOO

Copiii sunt mai fericiți atunci când 
mângâie, hrănesc sau pur și sim-
plu privesc animalele domestice 

sau sălbatice. Fă-le o bucurie și du-i la 
Ferma Animalelor, un proiect inițiat 
special pentru ei de către municipalita-
te. Noua atracție a Grădinii Zoologice 
este disponibilă tuturor de la sfârșitul 
lunii octombrie. Astfel, cei mici au po-
sibilitatea de a interacționa cu rațe, gâș-
te, ponei, vaci pitice, oi și capre, putân-
du-le mângâia. Vestea bună este că în 
curând urmează să mai ajungă la Fer-
ma Animalelor și purcei, bibilici și gâște 
domestice.

Ferma este amenajată în zona intră-
rii în Grădina Zoologică dinspre pădu-
rea Dumbrava. Pe cei 800 de metri pă-
trați au fost construite opt adăposturi 
din lemn pentru animale, un turn de 

observare și o zonă de odihnă. Inves-
tiția de 774.000 lei a fost asigurată din 
bugetul local.

Toți cei interesați trebuie să știe 
că pentru vizitarea Fermei Animale-
lor nu se plătește o taxă suplimentară 
față de cea de acces în cadrul Grădinii 
Zoologice.

Grădina Zoologică Sibiu este casă 
bună pentru animale. Un semn că cele 
300 de animale din 70 de specii se simt 
bine în Grădina Zoologică este faptul 
că acestea se reproduc în captivitate. 
În prezent, spre exemplu, vizitatorii 
îi pot vedea pe cei doi pui gemeni de 
maimuță marmoset, care mai au frate 
născut anul trecut, tot la Zoo Sibiu. Un 
al treilea pui, de maimuță babuin, a 
împlinit și el o lună de când este loca-
tar al Zoo. 

Fotografii: Facebook 
Primăria Municipiului 
Sibiu
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#sport

Se deschide 
sezonul de 
iarnă 2023,  
la Păltiniș
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Tu ești pregătit pentru sezonul de 
iarnă 2023? Dacă da, află că la fel e 
întreg stafful Arena Platoș Păltiniș. 

S-a pus la punct calendarul evenimen-
telor sezonului 2022 - 2023, antrenorii și 
profesorii de schi sau snowboard și-au 
pregătit lecțiile iar listele pentru petre-
cerea de Revelion au fost deschise. 

Complexul de schi și snowboard 
Arena Platos Paltinis și-a deschis pen-
tru prima dată porțile în urmă cu 12 ani 
de zile, în 2010. Resortul dispune de 
aproximativ 3.5 km de pârtii, împărțite 
pe diferite categorii de dificultate și ni-
vel.  Acestea sunt dotate cu peste 20 tu-
nuri speciale care garantează zăpada. În 
acest moment pârtiile cu nocturnă sunt 
deservite de patru instalații de teleschi 
și un telescaun, destinat atât relaxării 
fluxului de schiori și snowboarderi cât 
și celor care doresc să foloseasca pârtia 

de sănii dotată cu nocturnă sau să facă 
o urcare și o coborâre, fără echipament. 
Are si cel mai modern fun-park din Ro-
mania cu nocturnă, unul construit pe 
patru platforme, fiecare numărând di-
ferite elemente de dificultate: mică, 
medie și avansată.

Arena Platoș Păltiniș a fost conce-
put de la bun început ca un complex de 
sport și sănătate destinat în primul rînd 
familiilor. Scoala de schi este una din-
tre cele mai bune din țară, cu profesori 
bine pregătiți, care oferă clienților re-
zultate foarte bune. Gradinita pe schi e 
destinată celor mici, astfel încât aceștia 
să primească prima simțire pe schi. În 
incinta școlii, începătorii beneficiază și 
de două benzi rulante, care le facilitea-
ză învățarea sporturilor albe.

Centrul de închirieri a fost, de 
asemenea, dotat cu echipamente de 

Fotografii: Facebook 
Arena Platos Paltinis
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foarte bună calitate și cu o gamă de 
mărimi ce acoperă de la cei mai mici 
schiori până la schiorii și snowboar-
derii avansați. Cei mici au la dispo-
zitie două pârtii de începători unde 
pot descoperi tainele schiului. Tot 
pentru ei a fost preătită și Aleea cu 
Povești, o promenadă pe care se pot 
întâlni cu figurine din desenele ani-
mate preferate.

UPDATE 2022

Fiind preponderent un resort pentru 
copii, familii și începători, am ob-
servat că pârtia preferată a acestora, 
Arena, sau D cum mai e cunoscută, a 
fost tot mai aglomerată în ultimii ani. 
De aceea ne-am gândit să o mai des-
congestionăm, așa că am reconfigurat 
prima porțiune a vechii pârtii E, pe o 
lungime de aproximativ 250 m, adu-
când-o la standarde moderne. Astfel, 
am lățit-o considerabil, am montat un 

teleschi cu talere pentru urcare indi-
viduală, ideală pentru începători. Tot-
odată am instalat și hidranți pentru 
tunurile de zăpadă, dar și un sistem 
de nocturnă modern. Pentru un acces 
facil, am amenajat și o parcare pentru 
aproximativ 50 de mașini.
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#turist

România 
atractivă
România e captivantă, are farmec 

și merită descoperită. Ar trebui să 
dăm credit frumuseții locurilor și 

istoriei lor, ospitalității concetățenilor 
noștri precum și potențialului de dez-
voltare al comunităților sau gastrono-
miei cu iz local. Recent, Guvernul țării 
noastre a selectat doisprezece rute tu-
ristice pe care le va promova cu 10 mili-
oane de euro, bani din PNRR.  “Româ-
nia atractivă” are ca principal obiectiv 
creșterea atractivității destinațiilor tu-
ristice selectate în urma dezvoltării a 
12 rute turistice/culturale tematice din 
România și crearea de noi locuri de 
muncă în industria turistică. Investi-
ția presupune sprijin financiar pentru 
promovarea celor 12 rute turistice/cul-
turale și pentru modernizarea/reabili-
tarea obiectivelor (siturilor) turistice cu 
impact național și internațional, iden-

tificate în zonele de destinație optimă. 
Așadar, în scurt timp o sa pornim pe:

 . Ruta castelelor – aproximativ 30 de 
obiective;

 . Ruta curiilor din Transilvania – 
aproximativ 25 de obiective;
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 . Ruta culelor – aproximativ 15 obiec-
tive;

 . Traseul gastronomiei tradiționa-
le românești – aproximativ 30 de 
obiective;

 . Ruta bisericilor fortificate – aproxi-
mativ 20 de obiective;

 . Ruta bisericilor de lemn – aproxi-
mativ 30 de obiective;

 . Ruta mănăstirilor din zona Moldo-
vei – aproximativ 30 de obiective;

 . Ruta Sfântul Ladislau pe terito-
riul României – aproximativ 20 de 
obiective;

 . Ruta castrelor romane – aproxima-
tiv 20 de obiective;

 . Ruta cetăților – aproximativ 30 de 
obiective;

 . Refacerea peisajului cultural din 
Delta Dunării în vederea creșterii 
atractivității zonei – aproximativ 36 
de obiective;

 . Ruta satelor cu arhitectură tradițio-
nală – aproximativ 20 de obiective.
În total, rutele alese conțin 306 

obiective, care reprezintă practic acum 
prioritățile turistice ale României, iar 
toată această platformă de promovare 
poartă numele de “România atractivă”, 
marcă ce urmează să fie și înregistrată 
la OSIM.

Județul Sibiu este prezent cu pro-
iecte în cinci dintre cele doisprezece 
rute. Turiștii vor avea ocazia sa vizite-
ze și să se bucure de situl rural Biertan 
și situl rural Valea Viilor, castelul Tho-
bias din Șeica Mare și castelul Apafi 
din Dumbrăveni, să deguste bucate pe 

„Traseul gastronomiei tradiționale ro-
mânești în județul Sibiu”, să treacă pra-
gul bisericii evanghelice, fostă Sf. Maria 
din satul Șmig sau să descopere arhi-
tectura tradițională a gospodăriilor din 
Biertan și Arpașu de Jos. 

Fotografii: Colinele Translivaniei
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#turist

Magia  
Târgului de Crăciun 

de la Viena
Nu o sa-ți vină să crezi, însă vienezii sărbătoresc Crăciunul și farmecul lui în 
perimetrul a șase piețe centrale din oraș. Așadar, nu vorbim de unul, două 
sau trei târguri, ci de șase. Toate sunt motive de bucurie. Te invităm să faci un 
drum până la Viena și să lași vibe-ul locului să te învăluie. Plimbă-te printre 
standurile târgului, alege-ți o porție de castane sau o altă gustare delicioasă la 
care îți poftește sufletul.

1
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1 TÂRGUL DE  
CRĂCIUN VIENEZ

Târgul de Crăciun e punctul principal 
de atracție din fața primăriei capitalei 
Austriei. Alătură-te turiștilor din toate 
colțurile lumii care se adună aici, atrași 
de aromele delicateselor îmbietoare. 
Dacă planifici vacanța cu cei mici, mer-
gi cu ei în interiorul primăriei, la parter, 
unde au ocazia să se distreze în timp ce 
învață să prepare fursecuri sau să facă 
lumânări. Bine de ştiut: ai acces gra-
tuit la concertele de colinde susținute 
de coruri internaționale și desfășurate 
vinerea, sâmbăta și duminica.
Când: 19 noiembrie – 26 decembrie 2022
Unde: în piața din fața primăriei Vienei
www.christkindlmarkt.at

2 TÂRGUL DE CRĂCIUN DE 
LA PALATUL BELVEDERE

Ești gata să pătrunzi în atmosfera ba-
rocă de altădată? Vizitează târgul de 
Crăciun din fața uneia dintre cele mai 
frumoase bijuterii arhitecturale și cul-
turale ale Vienei: Palatul Belvedere. Ex-
plorează aici cele peste 40 de standuri 
festiv decorate, alege-ți suvenirele pre-
ferate și încearcă specialitățile culinare 
care-ți fac cu ochiul.
Când: 18 noiembrie – 23 decembrie 2022
Orar: luni – vineri: 11 am – 9 pm; sâm-
bătă – duminică: 10 am – 9 pm; 24 de-
cembrie: 11 am – 4 pm; 25 – 26 decem-
brie 11 am – 7 pm

Unde: Palatul Belvedere, strada Prinz 
Eugen-Straße
www.christkindlmarkt.at

3 TÂRGUL DE CRĂCIUN DIN 
MARIA-THERESIEN PLATZ

La Târgul de Crăciun din Maria-There-
sien Platz, ai ocazia să descoperi tradi-
ții și obiceiuri vieneze vechi de sute de 
ani, care se oglindesc atât prin obiecte-
le de meșteșug expuse de comercianți, 
cât și prin delicatesele culinare tradi-
ționale. Bine de ştiut: iarna aceasta, 
târgul este amplasat în inima culturală 
a Vienei, chiar între Muzeul de Istorie 
Naturală și Muzeul de Istorie a Artei.
Când: 16 noiembrie - 23 decembrie 2022
Orar: duminică – joi: 11 am – 9 pm; 
sâmbătă & duminică: 11 am – 10 pm; 24 
decembrie: 11 am – 4 pm
Unde: Maria-Theresien Platz

4 TÂRGUL DE CRĂCIUN DE LA 
FOSTUL SPITAL MUNICIPAL

Târgul de Crăciun Altes AKH (vechiul 
spital municipal al Vienei) te așteaptă 
cu numeroase standuri decorate în spi-
ritul sărbătorilor. Ia-i la pas aleile îngus-
te și cercetează ofertele expozanților. 
Pontul nostru: pentru o experiență 

2
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gastronomică autentică, încearcă un 
pahar de vin fiert delicios.
Când: 11 noiembrie - 23 decembrie 2022
Orar: luni - miercuri: 2 pm – 10 pm; joi, 
vineri: 2 pm – 11 pm; sâmbătă: 11 am – 11 
pm; duminică: 11 am – 8 pm
Unde: campusul universitar, strada Al-
serstrasse
www.weihnachtsdorf.at

5 TÂRGUL DE CRĂCIUN 
SPITTELBERG

Pășește în Spittelberg, cartierul de pa-
trimoniu din perioada Biedermeier. Ex-
plorează-i străduțele care, în perioada 
Adventului, găzduiesc numeroase stan-
duri cu obiecte de artă, ceramică, tri-
cotaje călduroase, dar și covoare și bi-
juterii din argint. Alege-ți suvenirele 
favorite.
Când: 10 noiembrie - 23 decembrie 202
Orar: luni – joi: 2 pm – 9 pm; vineri: 
2 pm – 9.30 pm; sâmbătă: 10 am – 9.30 

pm; duminică și în zilele de sărbătoare: 
10 am – 9 pm
Unde: Spittelberg, în spatele Vol-
kstheater
www.spittelberg.at

6 TÂRGUL DE CRĂCIUN DE LA 
PALATUL SCHÖNBRUNN

Descoperă creațiile realizate manual 
de cei peste 60 de expozanți ai târgului, 
podoabele de Crăciun și scenele sculp-
tate, inspirate din Nașterea Domnului. 
Pontul nostru: gustă Vanillekipferl 
(faimoasele cornulețe cu vanilie) și un 
punci fierbinte.
Când: 19 noiembrie 2022 – 4 ianuarie 2022
Orar: 19 noiembrie – 23 decembrie 
2022: 10 am - 9 pm
24 decembrie 2022: 10 am - 4 pm
25 decembrie 2022 – 4 ianuarie 2023: 10 
am - 6 pm
Unde: Curtea de Paradă, în fața Palatu-
lui Schönbrunn 

4
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Text / fotografii:  
www.austria-info.ro
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VINO LA CEA MAI MARE 
BAZĂ SPORTIVĂ DIN SIBIU
Șos. Alba Iulia, nr. 100, Sibiu & Str. Măgurii 200, Cisnădie

RECUPERARECLINIC SPORT AQUA PARK WELLNESS ROOFTOP MĂGURA PĂLTINIȘ

Scanează pentru 
oferte și prețuri
www.aria.com.ro

10 ANTRENORI
21 DE CLASE

2500 MP DEDICAȚI 
SĂLILOR DE FITNESS

ANTRENORI
PERSONALI


