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#editorial

La mulți ani, mama!

E luna noastră, a femeilor! Celebrăm puterea, munca, iubi-
rea, dăruirea, sacrificiul, dedicarea și pasiunea pe care le 
investim atunci când vine vorba de copiii noștri, de familiile 

noastre, de părinți, colegi sau muncă. Merităm apreciere, res-
pect și iubire. Folosesc acest spațiu pentru a le mulțumi tuturor 
femeilor, precum și tuturor mamelor pentru efortul lor non stop 
de a face lumea mai frumoasa și mai bună. În dar, le-am adus 
o ediție plină de sfaturi și lecții de viața. Tuturor vă doresc să 
aveți o viață mai bună și mai puțin lipsită de griji. Acesta este 
motivul pentru care am cerut, la rândul meu, sfaturi din partea 
unor instructori de fitness sau nutriționiști și bineînțeles, am 
consultat lista de evenimente a orașului. Cu folos, bucurați-vă 
de cuvintele Anei Dănilă, o tânără și ambițioasă antrenoare de 
fitness sau de sfaturile Andreei Gheorghe, nutriționista care m-a 
învățat că viața are gust iar slăbitul e floare la ureche. Răsfoiți 
paginile revistei pentru a regăsi cele mai simple și utile sfaturi 
care te pot duce spre silueta ta de vis. 

Și cum iubirea se manifestă și prin iubirea de sine, răsfață-te cu 
un bilet la un spectacol, o ieșire cu fetele la o degustare de vi-
nuri sau la un curs de autocunoaștere.

Dacă te bucuri de tot ceea ce deja primești de la viață, te în-
demn să-ți apleci atenția asupra mamelor sau femeilor care nu 
am timp să se cunoască sau care nu s-au întâlnit cu adevărat pe 
ele însele. Adoptă-le și oferă-le un cadou sau pur și simplu, dă-
le un sfat bun. Așa pot alege drumul cunoașterii. Apreciez efor-
tul inițiatoarei campaniei Adopta o mamă! Are loc și în Sibiu și 
poate fi un bun prilej de a oferi sau primi atenție, sprijin sau, de 
ce nu, iubire.

Cu apreciere,

Viorica MAIER
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Starea de bine  
se învață

Lecții de viață 
cuAna Dănilă
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considerată a fi una dintre cele mai frumoase femei ale Sibiului. 
Și nu o spunem doar noi. O fac toți cei care o cunosc sau care au 
experimentat antrenamentele sportive cu ea. Frumusețea fizică 
îi este dublată de foarte mult curaj, perseverență și muncă. Se 
încăpățânează să ducă totul până la capăt chiar dacă uneori nu 
e deloc ușor. Mottoul ei e cât se poate de simplu: toate visurile 
tale devin realitate, atâta vreme cât ai curajul să le urmezi. 

Anamaria Dănilă, instructor fitness la Aria face sport de când 
se știe. N-au oprit-o nici accidentările și nici munca asiduă pe 
care o presupune viața de antrenor personal. Ne-am permis 
să o luăm la întrebări și să aflăm mai multe despre ea. Lecția 
ei poate inspira alte femei aflate pe drumul cunoașterii sau al 
dezvoltării.

q Care a fost cea mai mare provo-
care a carierei tale?
Cu sigurantă cea mai mare provocare a 
carierei mele a fost perioada pandemi-
ei, mai exact atunci când sălile de sport 
au fost închise. Inițial, am fost speriată, 
dar nu descurajată. M-am adaptat situ-
ației și am început să țin ore online sau 
în aer liber. A fost o perioadă mai difici-
lă, dar am profitat de timpul “liber” ca 
să investesc în educație și odihnă.

q Care sunt lecțiile pe care ți le-a 
oferit trecerea timpului și viața?
Oh, am învățat cele mai multe lecții din 
greșelile și experiențele proprii. Am 
greșit mult, am învățat și mai mult și 
am evoluat. Am înțeles că doar noi sun-
tem singurii responsabili pentru viața 
noastră. Tot ceea ce facem este o ALE-
GERE și trebuie să ne asumăm fiecare 
decizie pe care o luăm. Am învățat că 
trebuie să trăiesc și să mă bucur de mo-
mentul PREZENT pentru că nu știi ce 
îți rezervă ziua de mâine. Am învățat 
cât de important este să ai oamenii po-
triviți în jurul tău. Dar cel mai impor-
tant, am învățat să spun NU oamenilor 
și situațiilor care nu corespund valori-
lor mele.

q De ce le-ai recomanda copiilor să 
facă sport și să aibă un stil de viață 
sănătos?
Le-aș recomanda copiilor să facă sport 
în primul rând pentru sănătate, pentru 
o dezvoltare armonioasă, pentru so-
cializare, pentru spiritul de echipă și 
competiție. Consider că sportul e unul 
dintre pilonii fundamentali ai dezvol-
tării copiilor și îndemn părinții să își 
ducă copiii la sport încă din primii ani 
de viață.

q Care sunt recomandările pe care 
le faci clienților tăi atunci când 
vine vorba de starea lor de bine sau 
de sănătatea lor? 
Cred cu tărie că fiecare dintre noi tre-
buie să își aloce măcar o oră pe zi pen-
tru el/ea. Fie că e vorba de sport, citit, 
pictat, plimbare în natură, etc., orice 
îți face plăcere și “te încântă”. Le re-
comand persoanelor cu care lucrez să 
se considere prioritatea lor numărul 1. 
Doar în acest fel vor putea fi de folos 
celor din jur și pot da randament la lo-
cul de muncă. Le recomand odihnă, hi-
dratare și o alimentație echilibrată.

E
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Acest corp este 
„casa” noastră și 
nu se face totul 
într-o singură zi”

q Ce trebuie să înțeleagă oamenii 
atunci când încep să lucreze cu cor-
pul lor?
Corpul nostru este o “mașinărie” ge-
nială. Mereu ne dă semnale, mereu ne 
spune de ce avem nevoie, dar de cele 
mai multe ori nu îl ascultăm… Păcat! 
Oamenii trebuie să înțeleagă că acest 
corp este „casa” noastră și nu se face 
totul într-o singură zi. Atunci când în-
cepem să lucrăm cu corpul nostru tre-
buie să avem răbdare. El este construit 
în așa fel încât să se adapteze oricărei 
situații, doar că trebuie să îi dăm timp. 
Suntem construiți să ne mișcăm, să 
progresăm. La început e dureros, după 
se adaptează, iar mai apoi începe să îi 
placă și să devină un obicei.

q Cât de ușor se poate obține echi-
librul fizic și mental?
Aș vrea să spun că destul de ușor, dar 
nu este chiar așa simplu. E vorba de 
multă autodisciplină, de eforturi susți-
nute și de ce nu, de sprijin din exterior 
atunci când e nevoie. E o muncă con-
tinuă cu noi înșine ce necesită răbdare, 
întelegere și consecventă.
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q Din punctual tău de vedere care 
sunt pașii care trebuie făcuți pen-
tru a începe călătoria schimbării?
În primul rând, trebuie să conștienti-
zăm și să acceptăm unde si cum sun-
tem în momentul prezent. Ulterior, să 
definim unde dorim să ajungem și să 
depunem eforturi constante pentru 
asta. E nevoie de multă răbdare, disci-
plină și perseverență. Schimbările pre-
supun ieșirea din zona de confort, ceea 
ce pentru mulți dintre noi e dificil, dar 
nu imposibil. Dar ce pot garanta este că 
va merita!

q Ce ai vrea cel mai mult să cunoas-
că lumea despre tine?
Mi-ar plăcea ca lumea să știe că pun 
mare preț pe calitate și nu pe can-
titate. Că pun suflet în ceea ce fac și 
iubesc să lucrez cu oamenii. Că sunt 
atentă la detalii și mă bucur atunci când 
pot să aduc un plus de valoare în viața 
cuiva. Că apreciez oamenii sinceri, asu-
mați și care au curajul să fie autentici 
într-o lume tot mai superficială.

q Ce îți place cel mai mult la Sibiu?
Ador Sibiul. Cred că este unul dintre 
cele mai frumoase orașe din Romania. 
Îmi place liniștea, curățenia și diversi-

tatea orașului. Îmi plac oamenii calzi, 
zâmbitori și plini de viața de aici.

q Care sunt planurile tale de viitor 
și unde ai vrea să ajungi?
Îmi doresc să pot să fac în continuare 
ceea ce îmi place, să pot ajuta cât mai 
multe persoane. Îmi doresc să inves-
tesc cât mai mult în educația mea și să 
evoulez ca om. 

Unul dintre visurile mele este să am 
propria afacere, spre asta țintesc. 
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#highlights

STAND-UP COMEDY CU 
DAN BADEA - STAND-
UP EVOLUTION
P  Centrul Cultural Ion Besoiu
Z  marți, 7 martie, ora 20:00
De peste 15 de ani pe scena de comedie 
și cu milioane de vizualizari pe youtu-
be, Dan Badea este unul dintre cei mai 
îndrăgiți comedianți din Romania iar 
acum ajunge în Sibiu și nu așa cu mâna 
goală ci cu materialul său cel mai bun 
din ultimii 15 ani. O combinație între cel 
mai bun material al său și cel mai nou. 
Un show inedit și inovator, despre evo-
luția sa. Un show despre care cu sigu-
ranta se va vorbi și a doua zi! Și ce-l face 
și mai special este faptul că publicul va 
alege ce glume să spună comediantul. 
Și cum nici un număr special de stand-
up comedy nu poate începe fără o des-
chidere în stil mare, Dan Ţuțu și Andrei 
Garici vin să pregătească terenul pentru 
Dan Badea. Scurt, clar si cuprinzător: 
Un show de la care e ilegal să lipsești. 

 RECITAL CAMERAL - 
ANALIA SELIS

P  Filarmonica de Stat Sibiu - Sala 
Thalia

Z  miercuri, 8 martie, ora 19:00
Tango-ul într-o formă colorată, cu un 
limbaj ritmic original, spirit puternic 
dramatic și pasional, așa cum l-a reima-

EVENIMENTE  
DE MARTIE
Ia-ți din timp bilete (www.iabilet.ro) și mergi la spectacol. Programul evenimentelor 
din luna martie este unul extrem de generos, motiv pentru care nu ai nici o scuză să 
nu mergi la cel puțin unul sau două showuri, fie că e vorba de teatru, muzică, balet sau 
stand up. 
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ginat legendarul Astor Piazzolla, este 
darul muzical oferit de Filarmonica de 
Stat Sibiu, pe 8 martie, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Femeii. Vă vor fi alături 
soliștii argentinieni Analia Selis (voce) 
și Mariano Castro (pian), iar la pupitru 
se va afla tânărul dirijor Andrei Stăncu-
lescu, pe care publicul l-a cunoscut sub 
auspiciile festivalului Minunata Muzică 
Nouă 2022. Biletele se gasesc în format 
electronic pe www.iabilet.ro și în maga-
zinele Flanco,  Metrou Unirii 1, Muzica, 
Casa de Balet și pe terminalele Selfpay. 
Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, 
carduri de tichete culturale Sodexo, pe 
factura la Vodafone sau Orange sau ram-
burs prin Fan Courier oriunde în țară.

ORCHESTRA FILARMONICII 
DE STAT SIBIU

P  Filarmonica de Stat Sibiu - Sala 
Thalia

Z  joi, 9 martie, ora 19:00
Ceea ce îl distinge pe Brahms în mod 
esențial de ceilalți compozitori din 
epoca sa este inventivitatea melodică 
și tratarea formelor, măiestria dezvol-
tării tematice. Odată cu maturitatea, 
stilul său devine mai dens, mai concen-
trat, individualitatea mai definită. Sim-
fonia nr. 3, scrisă la aceeași vârstă la 
care și Goethe fixase trăsăturile lui Fa-
ust, reprezintă o culme de creație și o 
răscruce totodată. Căci trăsăturile con-
cepției sale creatoare, conturate încă 
în "Sextetele pentru coarde" (op. 18 și 
36), afirmate apoi cu vigoare în "Rec-
viemul german" (1868), aveau să-și gă-
sească expresia culminantă în Simfonia 
nr. 3 și vor reapărea în ultimele creații 
de cameră: Sonata în La major, pentru 
pian și vioară (op. 100), Trio în do mi-
nor (op. 101) și cele "Patru cîntece seri-
oase" (op. 121).
Scrisă în vara anului 1883, Simfonia nr. 
3 în Fa major este prezentată în primă 
audiție la data de 2 decembrie, ace-
lași an, ia Viena, sub bagheta lui Hans 
Richter. Păstrând ceva din caracterul 
romantic al Concertului pentru pian 
și orchestră nr. 2, simfonia prezintă o 
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expresivitate mai bogată, mai matu-
ră, ca și cînd între cele două lucrări 
nu s-ar fi scurs numai doi ani. Simfo-
nia nr. 3 reprezintă, pe drept cuvînt, 

„Eroica” lui Brahms, definindu-i net 
personalitatea, fiind parcă o frântu-
ră din propria sa existență agitată, cu 
oscilări între acțiune viguroasă și re-
semnare.

CONCERT DIRECȚIA 5 - 
FOREVER LOVE TOUR 2023

P  Filarmonica de Stat Sibiu - Sala 
Thalia

Z  sâmbătă, 11 martie, ora 19:30
Concertul face parte din Turneul Națio-
nal 2023 Direcția 5 "Forever Love".
Trupa așteptă cu mare emoție reîntâl-
nirea cu voi și se bucură că pot fi pe 
scenă.
Vor cânta cântecele lor din perioada 
1991-2022 precum și cântece de pe albu-
mul "Minimal".

EVENIMENTE DE MARTIE

BYRON LIVE LA OLDIES PUB
P  Oldies Pub
Z  sâmbătă, 11 martie, ora 20:00
byron cântă rock cu influențe diverse. 
S-au înființat în 2006 și au lansat de 
atunci 7 albume de studio și trei DVD-
uri live. Sunt obișnuiți să cânte atât 
pe scene mari de festival în fața a mii 
de spectatori cât și wireless, neamp-
lificat, pentru o mână de oameni, au 
filmat un concert în Salina Turda (la 
100 de metri adâncime) pentru că era 
o provocare de neratat și au compus 
coloana sonoră pentru un serial origi-
nal HBO România. Din când în când 
fac concerte de improvizație 100% (se-
ria Impromptu) și în decembrie 2014 
au filmat la Teatrul Național din Cluj 
concertul „Electric Marching Band” 
cu o fanfară militară și un cor de elevi, 
a cărui lansare pe DVD a fost susținu-
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tă printr-un scurt turneu de proiecții 
în cinematografe. Apoi a urmat albu-
mul „Eternal Return”, care a fost în-
registrat în High Resolution la Dublin 
în celebrele studiouri Windmill Lane 
și masterizat la Londra la Abbey Road.
În 2022 byron au lansat trei piese noi 
, „Memento”, „Monstrul de sub pat” 
și ‚Prea târziu’ vestind viitorul album 
de studio programat pentru lansare în 
2023.

„CEL CE GÂNDEȘTE SINGUR” 
- TUDOR GHEORGHE

P  Centrul Cultural Ion Besoiu
Z  joi, 16 martie, ora 19:00

“Am terminat un spectacol și deja mă 
gândesc la altul. Trebuie să-mi termin 
gândurile. Dintotdeauna, eu m-am 
sprijinit pe marea poezie româneas-
că, care este atât de variată, atât de 
bogată, încât nu știu cum s-o acopăr 
pe toată. Ea mă împinge în față. E ca 
un arc, e un resort care mă împinge: 
hai, tinere, mai avem de făcut asta și 
asta, și tot așa! Poezia își permite să-
mi spună tinere!”, a declarat artistul 

– Tudor Gheorghe, maestrul vorbelor 
cântate.
Sunteți așteptați cu o nouă PREMIERĂ, 

"CEL CE GÂNDEȘTE SINGUR", unde 
Maestrul va fi acompaniat de Orches-
tra Concertino din Chisinău, sub baghe-
ta dirijorului și orchestratorului Marius 
Hristescu. “De această dată veți vedea 
un spectacol cu poezii reprezentative 
ale lui Tudor Arghezi. Spectacolul va fi 
de o varietate și tematică și ritmică și 
melodică deosebită”- Tudor Gheorghe

DIMITRI'S BATS LIVE 
LA OLDIES PUB

P  Oldies Pub
Z  vineri, 17 martie
Formația Dimitri’s Bats vine în Sibiu vi-
neri, 17 martie, la Oldies Pub, pentru 
un concert extraordinar, în cadrul căru-
ia veți avea plăcerea de a vă bucura de o 
seară de muzică incandescentă. 

“Monobloc”, noul EP al trupei Dimi-
tri’s Bats va fi auzit live în premieră, cu 
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zâmbete și plânsete. Materialul conți-
ne hiturile “Get Your Fix” și “Casablan-
ca”, însăși viitoare șlagăre ce vor mișca 
generații. Fanii muzicii dimitrisciene 
vor fi răsfățați cu un show plin de efec-
te sonore și lumini, cu o energie ce va 
face clubul să se clatine din temelii.
Anunțați-vă prietenii și nu ratați opor-
tunitatea unică de a vă bucura de un 
eveniment muzical epocal!  Se intră cu 
bilet! 
Dimitri's Bats au cântat la numeroase 
festivaluri precum Summer Well, Elec-
tric Castle, Catedral Festival, Living 
Rock Tuzla, au fost headlineri în cadrul 
showcase-ului Mastering the Music Bu-
siness și au deschis pentru artiști pre-
cum Son Lux (US) și Daria Zawiałow 
(PL), una dintre cele mai cunoscute 
artiste poloneze. Finalul lui 2022 le-a 
adus două concerte în Varșovia, unde 
au câștigat concursul Liveurope Music 
Night și oportunitatea de a cânta în ca-
drul festivalului Juwenalia (Polonia), în 
mai 2023.
Cele mai recente single-uri al lor, "Casa-
blanca" și "Get Your Fix" dau tonul no-
ului EP, "Monobloc" care urmează a fi 
lansat în curând și promovat printr-un 
turneu național.

COCOȘATUL DE LA 
NOTRE-DAME

P  Centrul Cultural Ion Besoiu
Z  vineri, 17 martie, ora 20:00
Vă e dor de o poveste din Parisul me-
dieval? Vă mai amintiți de Cocoșatul 
Quasimodo, clopotarul Catedralei No-
tre Dame? Dar de frumoasa Esmeralda 
din celebrul roman al lui Victor Hugo? 
Poate că nu! Dar nu-i nimic, vă spu-
nem noi povestea în pași de dans!
Spectacol extraordinar de balet, având 
ca subiect romanul “Notre-Dame de 
Paris” de Victor Hugo (1802-1885) poet, 
dramaturg și romancier francez.
Regia și coregrafia spectacolului apar-
țin talentatului balerin și coregraf Vlad 

EVENIMENTE DE MARTIE

Sebastian, nume deja cunoscut în 
foarte multe teatre din țară, din Eu-
ropa și din lume. Povestea muzicală 
este opera cunoscutului muzician Pe-
ter Venczel.
Este un spectacol grandios, care adu-
ce pentru prima dată împreună pe ace-
eași scenă 3 ansambluri profesioniste 
de balet: ANSAMBLUL DE BALET AL 
OPEREI MAGHIARE DE STAT DIN 
CLUJ-NAPOCA, ANSAMBLUL DE 
BALET AL TEATRO D’OPERA ITALI-
ANA și ANSAMBLUL DE BALET AL 
OPEREI VOX, însumând peste 50 de 
balerini profesioniști din țară și din 
străinătate, soliști balerini care dan-
sează în teatre importante din Euro-
pa. Eclerajul si luminile e scena, efec-
tele speciale, proiecții în 3D, efecte cu 

“fum greu” produs din gheață carboni-
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că, fac din COCOSATUL DE LA NO-
TRE DAME cel mai complex spectacol 
de balet montat în țara noastră în ul-
timii ani!
De când nu ați mai văzut 50 de balerini 
pe aceeași scenă? Poate de foarte mul-
tă vreme sau poate niciodată!!! Dar mai 
mult ca sigur, niciodată în Martie, Luna 
Femeii, spunându-ți o poveste atât de 
celebră, cu eroi romantici, în pași de 
dans.

 MASTERPIECE (TRIBUT 
METALLICA) LIVE 
@ OLDIES PUB
P  Oldies Pub
Z  sâmbătă, 18 martie, ora 20:00
Trupa MASTERPIECE este PRIMA for-
mație tribut METALLICA din România 
înființat în 2009 de Vincze Szabi ( Voce 
și Chitară)
Trupa este alcătuită din membri cu o 
vastă experiență muzicală, fiecare cân-
tând și în diferite trupe consacrate din 
țară. Încă de la început s-a bucurat de 
succese obținute în concerte și festiva-
luri atât în Romania cât și în străinătate.
Azi MASTERPIECE este în continuă ur-
care promițând fanilor trupei Metallica 
și nu numai, show-uri de înalt nivel pro-
fesional.
Membri: Szabi-Voce/Chitara, Marius- 
Chitara/Backing vocal, Zoli-Chitara 
Bas/Backing vocal, Gabi-tobe

THE MONO JACKS LIVE LA 
OLDIES - LANSARE DE ALBUM

P  Oldies Pub
Z  joi, 23 martie, ora 21:00
Pe 23 martie, The Mono Jacks concer-
tează la Oldies Pub în Sibiu cu ocazia lan-
sării noului lor album. Din 2008, muzica 
The Mono Jacks a răsunat pe posturile 
de radio, în cluburi și la cele mari festiva-
luri, vorbind despre gânduri și sentimente 
pe care le trăim cu toții. Trupa lansează 
acum cel de-al 4-lea material de studio 

printr-un turneu național de promovare.
The Mono Jacks sunt o poveste despre 
perseverență, dăruire și urmărirea până 
în pânzele albe a visurilor care te defi-
nesc. Piese ca „1000 de DA”, „Un sfert 
de secundă” sau „Infinit” au intrat re-
pede în conștiința iubitorilor de muzi-
că și sunt cântate la unison în concer-
te sold out din toate colțurile țării. The 
Mono Jacks au lucrat neobosit la muzi-
că nouă, iar cel de-al patrulea album de 
studio este o colecție de cântece scrise 
în ultimii 3 ani.

„În perioada în care nu puteam concerta, 
mersul la sala de repetiții a fost o for-
mă de eliberare, soluția noastră de a sta 
aproape de muzică, dar și felul în care 
a început să prindă contur noul nostru 
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album. Cele 3 single-uri lansate deja – 
„Aici acum”, „Spune” și „Undeva”, po-
vestesc despre frământările comune, 
căutările, dorința noastră a tuturor de a 
un sens lucrurilor pe care le trăim.”

CONCERT ALTERNOSFERA - 
IMNURI DE RĂZBOI TOUR

P  Oldies Pub
Z  vineri, 24 martie
La finalul lunii noiembrie 2022, Alter-
nosfera au lansat BONJOUR MADAME, 
primul single de pe viitorul album al 
trupei. Acum, la 3 luni distanță, forma-
ția de rock și alternative din Republi-
ca Moldova va lansa o nouă piesă, IM-
NURI DE RĂZBOI.
Lansarea single-ului INMURI DE RĂZ-
BOI va avea aduce cu sine și un turneu 
național de promovare a acestui nou 
material. Astfel, în perioada 25 februa-
rie – 1 aprilie 2023, Alternosfera va sus-
ține 13 concerte în România, în orașe 
precum București, Suceava, Bistrița, 
Târgu Mureș, Constanța, Galați, Buzău, 
Iași, Sibiu, Oradea, Pitești, Timișoara, 
Râmnicu Vâlcea.

SIBIU: CARE PE CARE
P  Centrul Cultural Ion Besoiu
Z  duminică, 26 martie, ora 19:00

“CLĂTITE cu MINCIUNI”
Reputatul regizor și actor de comedie, 
Dan Tudor, revine în lumina reflectoare-
lor cu cea mai fantezistă și mai actuală 
comedie a anului!!! Îmbrățișări pe ascun-
s,soți geloși,soții nevinovate, aventuri 

“politice” la cel mai înalt nivel și un salva-
tor...mincinos. 
Marii actori de comedie,artiști iubiți 
de publicul românesc din toată lu-
mea:Adrian Păduraru, Corina Dănilă, 
Anca Ţurcașiu, Andrei Duban, Ada Na-
vrot, Afrodita Androne, Orodel Olaru și 
Dan Tudor ,vă invită la   O COMEDIE 
DE ZILE MARI!
Haideți să râdem,umorul este medica-
ment, mai ales ASTĂZI!

EVENIMENTE DE MARTIE
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DOI PE O BANCĂ // MIHAI 
BENDEAC - ILONA BREZOIANU

P  Centrul Cultural Ion Besoiu
Z  marți, 28 martie, ora 19:00
Un bărbat și o femeie, la lăsarea întu-
nericului, într-un parc ce devine su-
fragerie, dormitor, dar mai ales scena 
disputei, a intrigii ce se țese odată cu 
exultanța senzorială și senzuală a celor 
două personaje – Vera și Fedea (Iura, 
Alexei). Doi oameni ce se lasă prinși în 
iluzia unei iubiri posibile ce poate apă-
rea (într-o formă vagă), totuși… chiar 
și după trei, patru mariaje ratate. Re-
alizezi că, de fapt, niciunul nu vrea să 
plece de pe banca aceea, ce închide în 
ea, ca într-un spațiu miraculos, suspan-
suri, trăiri, un timp al posibilităților, în 
care se poate visa la fericire. Și nu asta 
facem, căutăm?
Dialogurile picarești sunt monologuri 
detaliate, naratoriale ce nu mai conving 
pentru că ei nu mai cred în trecutul lor, 
devenind iresponsabili și nerespunză-
tori…
Concluzia: amîndoi sunt speriați în 
fața unei posibile singurătăți într-o 
lume înnebunită, în această civilizație 
a divorțurilor, în acest post-apocalips, 
care ne-a adus destrămarea a tot ce 
construise omul mai bun în mileniile 
dinainte: ideea, ba chiar destinul unei 
familii.

E-AN-NA • LANSARE 
ALBUM "ALVEOLAR

P  Oldies Pub
Z  vineri, 31 martie, ora 20:00
Vineri, 31 martie, E-an-na lansează albu-
mul „Alveolar” în Oldies Pub din Sibiu.
Accesul minorilor este permis doar 
dacă sunt însoțiți de un părinte plăti-
tor de bilet.

“Albumul Alveolar este rodul a vreo 5 
ani de muncă, răstimp în care sonori-
tatea E-an-na a trecut prin numeroase 
metamorfoze.

Alveolar descrie o 
introspecție care 
explorează mici-
le refugii artistice 
de care dispunem 
într-o lume supra-
saturată de griji 
și viteză, o lume 
care ne ostenește 
cu o sete nesfârși-
tă pentru atenția 
noastră. În aces-
te mici alveole ne 
găsim sanctuarul 
și liniștea care ne 
îngăduie să creăm 
mai departe.
Albumul a fost în-
registrat în diferite 

părți ale țării, în condiții destul de difi-
cile cauzate de pandemie, dar cu o ho-
tărâre neclintită de a duce lumea E-an-
na la următorul capitol din poveste. 
Existența acestui album ar fi fost impo-
sibilă fără susținerea fanilor prin cam-
pania noastră de crowdfunding, lucru 
pentru care vom fi etern recunoscători.”

TROOPER
P  Oldies Pub
Z  vineri, 7 aprilie
Trooper pornesc turneul de promovare 
pentru albumul "X". Turneul va ajunge 
în peste 35 de orașe. Pe lângă "Rădăcini 
de Dor", "Dansul cu focul", "Lumea s-a 
stins" sau "Ruinele", veți putea asculta 
live și piese care deja au devenit clasi-
ce pentru publicul Trooper - "Tari ca 
munții", "Maturizare", "Destin", "Trec 
anii", "Două roți" etc.
În cei 27 de ani de activitate, Trooper a 
lansat zece albume de studio, a cântat 
pentru mai mult de 900.000 de oameni 
în peste 900 de concerte, și a urcat pe 
scenă alături de Iron Maiden, Scorpi-
ons, Deep Purple, Judas Priest, Whi-
tesnake, Europe, Manowar, Nazareth, 
WASP, Sepultura, Prodigy etc. 
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Ace de voal, paftale și cin-
gători din aur și argint bă-
tute cu pietre prețioase, 

costume și accesorii vestimenta-
re, toate sunt semne ale dezvol-
tării economice pe care o atinse-
seră locuitorii din Transilvania 
în secolele trecute. 

Preluând și adaptând ele-
mente din vestimentația occi-
dentală, s-a creat o lume baza-
tă pe sobrietate și stil. Acestea 
sunt motivele demersului nos-
tru de a aduce în fața vizitatori-
lor unele din cele mai spectacu-
loase elemente de vestimentație 
și podoabă din lumea patriciatu-
lui săsesc din secolele XVII-XIX. 

Pentru a stăvili luxul și opu-
lența aduse de suflul nou al mo-
dei vieneze, în anul 1752, Ma-
gistratul orașului Sibiu a emis 

“Regulamentul ținutei și poliției”, 
care reglementa modul în care 
populația orașului avea voie să 
se îmbrace în funcție de clasa so-
cială din care provenea. Cu acest 

prilej locuitorii Sibiului erau dife-
rențiați în nouă clase sociale. În 
regulament erau precizate pen-
tru fiecare clasă în parte artico-
lele vestimentare și accesoriile 
care se cuveneau a fi purtate și 
materialele din care acestea pu-
teau fi confecționate. Pentru că 
erau foarte greu de respectat 
prevederile acestui regulament, 
opt ani mai târziu, în anul 1760, 
a fost emis unul nou, mult mai 
sintetic și moderat. Moda vremii 
dovedește însă că toate încercă-
rile municipalității de a opri chel-
tuielile exagerate ale populației 
pe obiecte de lux și de a diferen-
ția statutul social prin vestimen-
tație s-au dovedit a fi zadarnice. 

Dezbaterile despre o nouă 
reglementare a ținutei au fost 

reluate la Viena în anul 1766, 
când breslașii au încercat să pro-
moveze textilele locale, dar îm-
părăteasa Maria Theresia a in-
terzis acest gen de regulamente, 
ceea ce a determinat încheierea 
epocii recomandărilor stricte în 
privința garderobei.

Expoziția include 77 de 
piese din colecțiile Muzeului 
Național Brukenthal: Muzeul 
de Istorie Casa Altemberger și 
Galeria de Artă Românească, 
având la bază un concept inte-
grator și interdisciplinar. Alături 
de tablouri de epocă, prin veș-
minte, podoabe și accesorii din 
aceeași perioadă, cei interesați 
vor avea acces la o lume în care 
luxul și eleganța erau un mod 
de a trăi. 

Sobrietate și 
stil în moda 
transilvăneană 
a secolelor 
XVIII-XIX

EXPOZIȚIE

Muzeul Județean Olt
Durata: 2.03 – 22.05.2023
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VINE, VINE... PRIMĂVARA

Activități în aer liber
Natura e pregătită pentru un nou spectacol, actul întâi 
din 2023. Pentru a te bucura de o imagine de ansamblu și 
pentru a trăi la maxim fiecare dintre experiențele oferite 
de aceasta, haide afară, în aer liber. Ia-ți echipamentul 
potrivit pentru acest sezon și explorează tot ce are mai 
bun de oferit pământul. Ți-am pregătit o selecție de eve-
nimente numai bune să te pună în mișcare și să-ți ofere o 
lecție frumoasă de viață.

ANII DRUMEȚIEI

Ca în fiecare lună echipa Anii 
Drumeției îți propune o serie 
întreagă de excursii în natu-

ră. Calendarul lunii martie este 
extrem de generos și cuprinde 
nu mai puțin de 12 drumeții în 
munții Cindrel, Făgăraș, Lotru-
lui sau în zona Biertan. 

Drumeție pe rachete în 
Munții Cindrel: Refugiul 
Cânaia
12 martie 2023
Dragi drumeți, duminică, 12 
martie, sunteți invitați la o dru-
meție pe rachete în Munții Cin-
drel – Refugiul Cânaia. Traseul 
pe care îl veți urma este de difi-
clultate medie urmând a fi stră-
bătut pe ruta Păltiniș – Șaua Bă-
trână – Vf.Rozdești – Ref.Canaia 

– retur. Punctul de întâlnire este, 
Restaurantul Jacob Grillhouse 
din Parcare Zoo, locație unde 
sunteți așteptați la ora 8 fix.

Pentru o experiență cât mai 
reușită sunteți obligați să purtați 

#highlights
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echipamentul adecvat, format 
din ghete de drumeție înalte, cu 
talpă aderentă; impermeabile și 
peste gleznă, haine adaptate se-
zonului, zăpadă/ploaie/vânt – în 
mai multe straturi, strat termic, 
parazăpezi, guler-buff, căciulă și 
mănuși, ochelari soare, frontală; 
bețe de trekking/ski, rachete de 
zăpadă, sticlă cu apă/ceai, mi-
nim 1L și sandwich-uri/gustări.

Costul este de 50 lei/adult 
sau copil peste 14 ani, gratu-
it pentru copii între 8 și 14 ani. 
Tura se va ține cu maxim 20 de 
participanți.

Se poate asigura transportul 
tur-retur unui număr limitat de 
persoane. Pentru rezervarea lo-
cului sunteți rugați să contactați 
telefonic echipa Anii Drumeției, 
la nr. 0744-371547, după efectua-
rea înscrierii.

Notă: Configurația și lungi-
mea traseului vor fi adaptate în 
funcție de condițiile meteo, canti-
tatea și starea zăpezii și omogeni-
tatea/eterogenitatea grupului.

Credit: Anii Drumeției

Drumeție la brândușe 
- Valea Sâmbetei 
(începători)
Sâmbătă, 22 aprilie, ora 10, 
Cabana Valea Sâmbetei
Se spune că Valea Sâmbetei este 
cea mai frumoasă vale accesibilă 
iarna din Făgăraș! De data aceas-
ta veți avea un bun prilej să ur-
cați și să admirați multitudinea 
de brândușe, ce-și fac loc timi-
de în fiecare primăvară. Traseul 
este ușor atât ca efort fizic cât 
și ca dificultate tehnică. Posibil 
să fie gheață pe alocuri, motiv 
pentru care este recomandat să 
aveți crampoane de gheață la 

voi (gheruțe). Popasul va fi fă-
cut la Cabana Sâmbăta, locație 
unde vă veți bucura de o cafea 
sau un ceai bun.

Taxa de participare este de 
158 ron/persoană iar înscrierile 
se pot face pe www.terramont.ro.

Traseu este următorul: 
Complex turistic Sâmbăta - Va-
lea Sâmbetei - Cabana Valea 
Sâmbetei - Fereastra Sâmbetei 
(la bază) – retur

 .  Diferență de nivel: urcare 
(+) 750m / coborâre (-) 750m

 .  Lungime traseu: 15 km
 . Durată aproximativă: 7-8 

ore.
 .  Dificultate tehnică: 1 / 5
 .  Dificultate traseu (la efort): 

2 / 5
 .  Tipul traseului: Dus-întors

Program orientativ:
10:00 - Întâlnire la Mănăstirea 
Sâmbăta
10:30 - Plecarea în drumeție
17:30 - Sosirea înapoi la mașini

Echipamentul solicitat este 
format din: bocanci pentru dru-
meție montană,  pantaloni pen-
tru drumeție, tricou pentru dru-
meție + tricou de schimb, polar, 

windstopper, pelerină de ploa-
ie, căciulă și mănuși, ochelari de 
soare,  recipient pentru apă - 2l, 
frontală / lantern, ghiozdan / ruc-
sac - 20l / 30l, pachet cu mâncare.

Drumeție de iarnă - Munții 
Făgăraș, Vârful Șerbota - 
2331m
Sâmbătă 18 martie/Duminică 
19 martie, Cabana Negoiu

Ești invitat, alături de echipa 
Terramont în Făgăraș pe Vf. Șer-
bota să vezi cum este zăpada 
pe Custura Sărății și pe Negoiu. 
Programul începe sâmbătă  di-
mineața când o să începeți urca-
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Activități în aer liber

rea din Porumbacu până la Ca-
ban Negoiu, iar a doua zi dis de 
dimineață o luați la colțar spre 
Vârful Șerbota 2331m. Va fi o 
tură superbă, ce implică folosi-
rea colțarilor, pioletului și a căș-
tii de protecție.

La această tură pot participa 
doar persoanele care au mai fă-
cut drumeții pe colțari în zona 
alpină, cum ar fi Pietrosul Rod-
nei, Peleaga, Lespezi etc

Taxa de participare este de 
319 lei/pers

Drumeție pe Via 
Transilvanica: Biertan - 
Richiș
Sâmbătă 18 martie, ora 9.50, 
Mediaș
Sâmbătă, 18 martie ești invitat 
să pornești într-o nouă drume-
ție pe Via Transilvanica. Punc-
tul de întâlnire este în Mediaș, 
unde împreună cu echipele Co-
linele Transilvaniei și Walking 
Tour Mediaș vă urcăți în micro-
buz, apoi vă dați jos în centrul 
Biertanului, după care o luați în 
sus, pe creasta dealurilor, și co-
borâți fix în Richiș. De întors în 
Mediaș o să vă întoarceți tot cu 
microbuzul.

Întâlnire: ora 9:45, în fața 
Gării Mediaș (Str. Unirii)

Despre traseu: dificultate 
medie, distanță: 10 km, diferen-
ță de altitudine: 200 m, altitu-
dine maxima: 560 m, altitudine 
minimă: 365 m, durata totală a 
experienței: 5 ore.

Echipament obligatoriu: bo-
canci de drumeție, haine adec-
vate sezonului – căciulă, gea-
că impermeabilă, sticlă de apă, 
gustări. Recomandări echipa-
ment:bețe trekking (dacă există 
în dotare). 

Ghid: Ioana Pătrășcoiu. In-
formații la telefon: 0 729 05 06 36

Costuri: 120 lei/persoană. 
Pretul include: ghidaj, transport 
în microbuz

Weekend de yoga și 
echitație

17 – 19 martie 2023,  
Villa Abbatis Equestrian
La mijloc de martie, între 17-19 
ale lunii, sunteți invitați să expe-
rimentați un weekend de yoga și 
echitație. Villa Abbatis Equestri-
an se află în satul Apos pe Valea 
Hartibaciului, denumirea cen-
trului venind de la numele satu-
lui în latină.

Zona în care este locația 
este foarte bună pentru plimbări 
călare deoarece are la dispoziție 
dealuri cu privelisti foarte fru-
moase și păduri spectaculoase.

Centrul deține 22 de cai și 
o parte din aceștia vor fi folo-
siți în cadrul weekendului pen-
tru plimbare pe dealuri și prin 
pădure. Pentru mai multe de-
talii și imagini puteți intra pe 
site-ul https://villaabbatis.com/
villa-abbatis/

Antonia, instructorul de 
yoga, are experiență în tradiția 
Satyananda Yoga. De 8 ani sus-
ține cursuri de yoga de grup și 
individuale și organizează retre-
aturi de weekend în care partici-
panții descoperă noi dimensiuni 
personale.

https://yogacuantonia.home.
blog

Pachetul de weekend are 
toate mesele incluse, cazarea, 
cursuri de yoga (asane, pranaya-
ma, yoga nidra, meditație, medi-
tație cu mantre), introducere în 
lumea cailor ( se învăță elemen-
te de bază despre cai), plimbare 
călare asistată în natură.

Pentru detalii și înscrieri 
apelați: 0722541475 
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Activități
pentru cei mici

Lansăm, cu multă bucurie, o rubrică dedicată celor 
mici. Astfel, atât ei cât și părinții lor pot afla cu ușu-
rință unde își pot petrece, în mod plăcut, împreună, 
timpul lor liber.

FRAM BOOK CLUB: SUPA DE 
PIETRE

Z  Vineri, 17 martie, ora 18
P  Școala Fram
A fost o dată ca niciodată...cam așa 
începeau toate poveștile, nu? Uite că, 
o pildă veche, pe care poate mulți 
deja o cunosc, s-a transformat într-o 
poveste nou-nouță, despre un băie-
țel pe nume Petru și o fetiță pe nume 
Smaranda, o fetiță cu inima mare, 
care îl ajută pe Petru să cunoască pri-
etenia.

Cum? Cu ajutorul pietrelor. Mai 
multe veți afla de la doamnele de la 
Fram Book Club, cu care urmează să vă 

întâlniți în 17 martie, la ora 18 fix la Șco-
la Fram (Strada Berăriei, 4).

Cartea este scrisă de Iulia Iordan și 
ilustrată frumos de Szabo Zelmira. Car-
te apărută la @editurafrontiera

Eveniment adresat tuturor copiilor, 
părinților și bunicilor.

PUIUL DE LEBĂDĂ

Z  Sâmbătă 18 martie, ora 11
P  Teatrul GONG Sibiu
„Puiul de lebădă” este o adaptare după 
povestea scrisă de autorul de literatură 
pentru copii Hans Christian Andersen, 
care are drept erou un boboc de lebădă, 
clocit de către o rață.

Câte umilințe a putut să îndure micu-
țul, din partea tuturor, doar pentru sim-
plul fapt că nu era asemenea celorlalte! 
Toți îl disprețuiau și se purtau urât, spu-
nându-i în față cuvinte grele și rănind-o 
chiar și pe mama rață, care îl iubea la fel 
de mult ca pe ceilalți puișori ai săi. Ba 
chiar fuse sfătuită să îl alunge, căci făcea 
de râs neamul mândru al rațelor.

Vă puteți închipui ce era în sufletul 
bietei „rățuște”?! La fel se simt și copiii 
batjocoriți pe motiv că fie sunt prea în-
alți, prea scunzi, prea grași, prea slabi 
sau pur și simplu diferiți față ceilalți. E 
bine să ne gândim ce ar putea trăi în 
acele momente acești copii și cât de 
grele le sunt umilințele, dar, mai ales, 
cât de dăunătoare sunt astfel de atitu-
dini între noi și ce bine ar fi să le evităm.
Durata: 60 min
Preț bilet flexibil: 12 lei
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VACA ROSALINDA
Z  Sâmbătă, 25 martie, ora 11
P  Teatrul GONG Sibiu
„Vaca Rosalinda (o fabulă muzicală)” 
este un spectacol muzical presărat cu 
multe momente comice, în care anima-
lele din ogradă se pricep de minune să 
cânte la pian, la tobe, la chitară sau la 
cajon. Spectacolul este o creație colec-
tivă a actorilor Charlie Fălămaș, care a 
compus momentele muzicale, Eliza Pă-
una, Alexandra Șerban, Paul Bondane 
și Anton Balint. Animalele ne poves-
tesc, astfel, despre cum au ajuns să fie 
terorizate de o...vacă. Vaca cu un nume 
atât de special, Rosalinda, este încântă-
toare, amuzantă, dar și tare enervantă. 
Ea este cea care le știe cel mai bine pe 
toate și ceartă și critică toate animalele 
din jurul ei. Într-o zi țăranul decide să 
o trimită pe Rosalinda în Africa și viața 
în ogradă pare că își reia cursul normal, 
numai că într-o noapte la poarta țăra-
nului, apare un leu, o girafă, o antilopă, 
un babuin, un elefant, un cimpanzeu, 
un hipopotam… De-aici încolo anima-
lelor nu le rămâne decât să-și cânte 
poveștile mai departe acompaniate de 
tobe africane și trompete.

„Vaca Rosalinda (o fabulă muzica-
lă)” este un spectacol plin de umor și 

de muzică, iar povestea lui Rosalinda le 
vorbește copiilor despre toleranță, ac-
ceptare, despre cât rău ne poate face 
critica excesivă și despre cât de impor-
tant este exercițiul admirației, dar mai 
ales despre faptul că muzica reușește 
întotdeauna să netezească asperitățile 
dintre ființe, fie ele cuvântătoare sau 
necuvântătoare.
Durata: 50 min
Preț bilet flexibil: 12 lei

DICȚIE, PUBLIC SPEAKING ȘI 
DEZVOLTARE PERSONALĂ – 
ATELIERE PENTRU COPII
Z  Joi, 9 martie, ora 18

„Când o să cresc mare, vreau să fiu...” 
Curajos? Sigur pe sine? Creativ? 

Empatic?
Tu ce-ți dorești cel mai mult de la 

dezvoltarea copilului tău?
Poate că-ți dorești să nu se mai ru-

șineze și să comunice cu mai multă în-
credere...

Poate vrei ca timiditatea să nu-i mai 
stea în cale și să-și facă prieteni noi...

Sau poate pur și simplu îți dorești 
să facă o activitate utilă care să-i spriji-
ne dezvoltarea!

Ești invitat să-l înscrii la seria de 
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ateliere dedicată dezvoltării personale 
pentru copii cu vârsta între 7 și 12 ani!

În cadrul întâlnirilor, prin metode 
specifice consilierii psihologice & acto-
riei, copiii vor învăța:

- să vorbească corect și cu încredere 
în fața celorlalți

- să facă față situațiilor de bullying 
sau intimidare

- să-și înțeleagă și gestioneze emoți-
ile și gândurile

- să depășească anumite frici și să-și 
descopere resurse

...totul într-un cadru plăcut și dis-
tractiv, într-o experiență care dezvoltă 
abilitățile inteligent emoționale și con-
solidează resursele de dezvoltare!
Când: joia, de la ora 18:00
Durata aprox: 1,5 ore
Locuri max: 10 / grupă.
Perioada: 09 – 30 martie 2023 (4 ate-
liere)
Cost: 400 de lei (pentru toate cele 4 
ateliere!)
Pentru înscriere și detalii  îți stau la 
dispoziție Veronica Pătru – formator, 
trainer vorbire scenică & actorie. Tel. 
0740.246.817 E-mail:  
vera_popescu@yahoo.com
Alexandra Frîncu – formator, consili-
er psihologic & psihopedagogic. Tel. 
0747.624.842 / E-mail: contact@ 
cronicadepsihologie.ro

Activități pentru cei mici

ATELIER PENTRU COPII: SE 
MIȘCĂ CEVA LA MUZEU

Z  Vineri, 10 martie, ora 15
Z  vineri 24 martie, ora 15
P  Brukenthal National Museum / 

Muzeul Național Brukenthal
Vă propunem un atelier despre artă ci-
netică, în care copiii vor înțelege legă-
tura dintre miscarea fizică și arta vizua-
lă. S-a observant, de-a lungul timpului, 
sub diverse forme că arta vizuală își cre-
ează continuu ramificații care intersec-
tează medii noi, generând astfel curen-
te noi. În cazul artei cinetice, pe lângă 
conceptul individual al fiecărui artist, 
curentul are ca scop introducerea miș-
cării sau a mimării acesteia, schimbând 
altfel foarte mult dinamica conșinutului.
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 Mișcarea a devenit astfel expresia 
principală în arta cinetica, după care a 
fost preluată și in curentele post cineti-
ce, inclusiv in arta contemporană, sub 
diverse forme și medii.

În cadrul acestui atelier, organizato-
rii își propun să atingem două puncte 
cheie cu fiecare participant: sa creeze 
un concept comun pe care să-l dez-
voltăm individual, iar apoi să explore-
ze diverse tipuri de mișcare, tehnici și 
elemente mecanice, pentru lucrarile ci-
netice.

 Important!Sunteți rugați să ajun-
geți cu 5 minute înainte de începerea 
evenimentului. Preluarea copiilor pen-
tru atelier are loc în fața Casei Albastre.
Vârsta recomandată: 7ani+
Costuri: 100 lei/ copil, materiale in-
cluse.
Rezervări: pentru asigurarea și achi-
tarea locului, accesaț link-ul următor  
https://booktes.com/bilet/se-misca-ce-
va-la-muzeu
Locație: Atelierul va avea loc la Casa 
Albastră a Muzeului Brukenthal. Piața 
Mare (lângă La Pizzeria Napoletana).

Acest atelier este susținut de artis-
tul sibian Ștefan Radu Crețu. Puteți ad-
mira una dintre lucrările lui în fața Cen-
trului Cultural din Rășinari.

Activități pentru cei mici

Atelierul se va ține cu minim 2 par-
ticipanți.

ATELIER PENTRU COPII: 
SHADOW FOREST AND SCARY 
MONSTERS 
Z  Sâmbătă, 11 martie, ora 10
P  Brukenthal National Museum / 

Muzeul Național Brukenthal
Inspirați de pădurile întunecate ale ba-
rocului și animalele exotice expuse în 
Camera Curiozităților a Muzeului Nați-
onal Brukenthal veți explora diferența 
între realitate și fantezie. Revenind în 
atelier vă veți juca cu diferite surse de 
lumină. Veți compune din umbră pro-
pria pădure magică populată de eroi și 
ființe ciudate sau chiar înspăimântătoa-
re. În acest atelier veți lăsa imaginația 
să zburde și veți experimenta noi mo-
dalități de a fi creativi.

 Important! Sunteți rugați să ajun-
geți cu 5 minute înainte de începerea 
evenimentului. Preluarea copiilor pen-
tru atelier are loc în fața Casei Albastre.
Vârsta recomandată: 5- 11 ani
Costuri: 75 lei/ copil, materiale și bilet 
de intrare în muzeu inclus.
Rezervări: pentru asigurarea și achi-
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tarea locului, accesaț link-ul următor 
https://bit.ly/41E2hoq
Locație: Atelierul va avea loc la Casa 
Albastră a Muzeului Brukenthal. Piața 
Mare (lângă La Pizzeria Napoletana).
Număr de contact: Alexandra Tărchi-
lă - 0770 846 683

 Acest atelier este susținut de Little 
Big Projects cu Coralie de Gonzaga și 
Alexandra Tărchilă.

Atelierul se va ține cu minim 5 par-
ticipanți.

DANSURI MODERNE PENTRU 
COPII ÎN SIBIU

Z  Marți 7 martie
P  Sibiu, str Aleea Turnu Roșu nr 4
Vârsta: 4 - 7 ani, 8 - 10 ani.
Program: Marți și Joi de la ora 18:00 
la 19:00.
Locația: Sala de sport a liceului Peda-
gogic Str Alea Turnu Roșu nr 4.
Nivel: ÎNCEPĂTORI
Informații: 0742 732 457
Instructori:
Adonis Crețu
Casian Crețu

DOUĂ ZILE CĂLARE PENTRU 
ÎNCEPĂTORI

Z  Sâmbătă, 25 martie/ Duminică 26 
martie

P  TerraMont
Vrei să iei o pauză și să-ți încarci bate-
riile? Unul dintre motivele pentru care 

ne simțim mereu obosiți și neproduc-
tivi este pentru că uităm să acordăm 
timp pentru noi și pentru prieteni. Ui-
tăm să ne punem task-urile pe pauză și 
să ne bucurăm de prezent și de natură.

Călăria te ajută să câștigi încredere 
în tine, să dezvolți o postură corectă, să 
trăiești în prezent și să petreci timp de 
calitate cu persoanele dragi.
LOCAȚIE:

- Cu trenul din Cluj (10:30) - Stana 
Hm (11:26) - tren privat, vei fi preluat 
din gara Stana.

- Cu mașina personală - întâlnire 
ora 11:00 la locația GPS, 14 km de Hu-
edin. Mai multe detalii primești după 
înscriere.

Activități pentru cei mici

28



Dacă vii din Cluj, recomandarea 
este să alegi trenul, gara fiind chiar lân-
gă casa gazdelor.

Cine poate participa? Organizatorii 
cred că această experiență este pentru 
toată lumea, chiar dacă nu ai mai făcut 
călărie până acum. Sâmbătă se va face 
partea de inițiere și duminică primii 
pași la trap.
PROGRAM ORIENTATIV
Sâmbătă:
11:00 - Sosire și introducere în activi-
tate
12:00 - Instructaj călăre și pornim pe 
traseu călare
15:00 - Sosire de pe traseu și luăm o 
gustare
16:00 - Atelier de Tir cu Arcul
17:30 - Facem o plimbare la căluți să-i 
salutăm
19:00 – Cina
20:00 - Foc de tabară și voie bună
Duminică:
09:30 - Micul dejun
11:00 - Pornim pe traseu călare
14:00 - Ne întoarcem și trecem prin ce 
am învățat
15:00 – Pornirea înapoi spre casă
CE ESTE INCLUS?

- Instructaj înainte de încălecare
- 2 zile de traseu călare prin natură 

(aprox. 3 ore/zi)
-1 sau 2 ghizi pe tot parcursul traseu-

lui (in functie de numarul grupului)
- Atelier de Tir cu arcul tradițional
- Cască de călărie inclusă
- Muuulte informații despre cai

PREȚ: 375 RON / persoană
ECHIPAMENT

- Încălțăminte sport
- Pantaloni lungi
- Geacă
- Pelerină de ploaie
- Manuși (cu degete sau de sală)
- Mâncare

CONTACT
Mihai Agănencei (RO / EN )
+40 729 857 511
contact@terramont.ro

PLANETARIUM LA SHOPPING 
CITY SIBIU
Z  2 – 19 martie
P  Shopping City Sibiu
În perioada 2 - 19 martie, nu mai e nevo-
ie să zbori la 14 miliarde de ani lumină ca 
să vezi marginile Universului observabil. 
Cosmosul se mută la Shopping City Si-
biu! Vine o dată cu planetarium-ul ateri-
zat la etajul 1, în zona Food Court. Și nu 
cu mâna goală: aduce 3 spectacole cos-
mice create special pentru micuții care 
abia așteaptă să descopere imensitatea 
miriadelor de galaxii:

- „De pe Terra în Univers” – în fiecare 
zi, de la orele 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00*

- „Patrula Zula – Cu picioarele pe Pă-
mânt” – în fiecare zi, de la orele 10:30, 
11:30, 12:30 -13:00 – pauză, 13:30, 14:30, 
15:30 – 16:00 pauză, 16:30, 17:30, pauză 
18:30 – 19:00, 19:30*

- „Lumi îndepărtate – Viața extrate-
restră?” – în fiecare zi, de la ora 20:30*

Programul filmelor poate suporta 
modificări. Accesul se face pe bază de 
bilet, la următoarele prețuri:
bilet: 30 lei
ofertă grupuri > 10 copii: 25 lei
ofertă 2 spectacole: 50 lei
Rezervări la numărul de telefon 0745 
262 143, persoană de contact Emil 
Turcu 

Activități pentru cei mici
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#highlights

ESTE Filmul de Miercuri 
- program martie

Miercuri, 15 martie, ora 
20.00, Sala Mică Besoiu 

PROȘTII 
(r. Tomasz Wasilewski, 2002, 
115’, Polonia, România, 
Germania, dramă) 

Sinopsis:
Marlena (62) și Tomasz (42), as-
cunși de lume într-un orășel de 
la malul mării, au o relație feri-
cită de mulți ani. Viața lor de zi 
cu zi atent țesută începe să se 
destrame treptat când, împotri-
va voinței lui Tomasz, Marle-
na își aduce fiul să locuiască 
împreună cu ei. Când trecutul îi 
prinde din urmă cu toată forța 
lui, vor fi nevoiți să-și redefi-
nească iubirea, alegerile și viața.

Rating: IM-15. Nerecomandat 
sub 15 ani.

Miercuri, 22 martie, ora 
20.00, Sala Mică Besoiu 

BESTIILE 
(r. Rodrigo Sorogoyen, 2022, 
137’, Spania, Franța, thriller) 

Sinopsis:
Vincent și Olga sunt doi francezi 
stabiliți cu mult timp în urmă 
într-un sat din provincia spani-
olă Galicia. Aici cuplul duce o 
viață liniștită, își vede de gră-
dina de legume și reabilitează 
case abandonate, deși convie-
țuirea cu localnicii nu este atât 
de pașnică pe cât și-ar fi dorit. 
Refuzul lor de a participa la im-
plementarea unei ferme de tur-
bine eoliene va înrăutăți curând 
lucrurile.

Rating: N-15. Nerecomandat 
sub 15 ani. 
Premii: Câștigător a 9 premii 
Goya 2023 (printre care: Cel mai 
bun regizor, Cel mai bun film, 
Cel mai bun actor in rol princi-
pal, Cel mai bun scenariu, Cel 
mai bun sunet). 

Miercuri, 29 martie, ora 
20.00, Sala Mică Besoiu 

UN BEAU MATIN  
(r. Mia Hansen-Løve, 
2022, 112’, Marea Britanie, 
Franța, Germania, dramă, 
romantic) - avanpremieră

Sinopsis:
Sandra este o tânără mamă care 
își crește singură fiica. Marea 
provocare din viața familiei 
este tratamentul tatălui Sandrei, 
Georg, care suferă de o boală 
degenerativă. Dar iată că San-
dra îl reîntâlnește pe Clément, 
un vechi amic cu care nu s-a 
mai văzut de mult și, deși el are 
o relație stabilă, între cei doi se 
înfiripă o poveste de dragoste.

Rating: AP-12. Acordul părinți-
lor pentru copii sub 12 ani.
Premii: Premiul Label Europa 
Cinemas la Cannes 2022. 
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DOUĂ PREMIERE PE SCENA TNRS ÎN LUNA MARTIE: 

„Jocul de-a vacanța” și 
„Toate operele lui Molière”

Teatrul Național „Radu 
Stanca” Sibiu (TNRS) pre-
zintă în luna martie două 

premiere: „Jocul de-a vacanța”, 
de Mihail Sebastian, regia Flo-
rin Coșuleț, și „Toate operele lui 
Molière”, de Vincent Caire, regia 
Daniel Plier.

Biletele sunt deja disponibi-
le online, pe www.tnrs.ro, și la 
Agenția Teatrală din Sibiu, str. 
Nicolae Bălcescu nr. 17.

OMAGIU LUI MOLIÈRE

Spectacolul „Toate operele lui 
Molière”, de Vincent Caire, regia 
Daniel Plier, cu Johanna Adam, 
Gyan Ros Zimmermann, Dani-
el Plier, va avea premiera în 21 
martie, la ora 19:00, la Sala Stu-
dio.

„La 350 de ani de la moar-
tea unuia dintre cei mai em-
blematici dramaturgi ai lumii, 
Teatrul Național Radu Stanca 
Sibiu aduce un elogiu lui Mo-
lière, printr-un spectacol care 
esențializează opera marelui 
scriitor. Comemorarea artiștilor 
care au schimbat decisiv des-
tinul teatrului de pretutindeni 
este o datorie față de însăși vo-
cația noastră de a dărui publicu-
lui frumusețe. Molière este poa-
te cel mai important dramaturg 
care ne-a învățat că râsul este 
o armă ce ne ajută să comba-
tem răul social, pentru a fi mai 
prezenți și mai implicați în via-

ța cotidiană. Tocmai de aceea, 
spectacolul creat de Daniel Plier 
este darul pe care teatrul sibian 
îl oferă în acest an spectatorilor 
săi, cu scopul de a-i face să re-
descopere savoarea și incisivita-
tea nemuritoare a unui scriitor 
care va dăinui veșnic în cano-
nul dramaturgiei universale”, a 
declarat Constantin Chiriac, di-
rectorul general al TNRS și pre-
ședintele Festivalului Internați-
onal de Teatru de la Sibiu.

O COMEDIE ROMANTICĂ 
INSPIRATĂ DIN REALITATE

Spectacolul „Jocul de-a vacan-
ța”, de Mihail Sebastian, regia 
Florin Coșuleț, cu Ada Bicfalvi, 
David Cristian, Cendana Tri-
fan, Ștefan Chelimândră, Mihai 
Coman, Codruța Vasiu, Florin 
Coșuleț va avea avanpremiera 
și premiera în 18, respectiv 19 
martie, ora 17:00, la Sala Mare 
a TNRS.

„Cine sunt eu? Cine ești tu?…
O comedie romantică, inspi-

rată dintr-o întâmplare reală, o 
poveste de dragoste, plină de 
realități imediate, accesate însă 
abia după ce unul dintre perso-
naje decide să taie orice legătu-
ră de comunicare cu exteriorul 

– telefonul, ziarul, radioul, auto-
buzul. Acest personaj ascunde, 
cu alte cuvinte, identitatea pen-
siunii unde sunt cazați cei câți-
va turiști, determinând astfel o 

izolare greu acceptată la înce-
put de către cei implicați. Însă 
această claustrare forțată obligă 
participanții la o conștientizare 
a clipei, a prezentului, a prezen-
ței reale a celuilalt, născând re-
laționări lipsite de șabloane, de 
ascunzișuri, de comportamente 
duale caracteristice unei vieți 
sociale obișnuite cu disimula-
rea. Dar, mai ales, deschide în-
tr-un mod aproape tainic o in-
trospecție irealizabilă în condiții 
sociale „normale”, determinând 
un plonjeu spectaculos în adân-
cimile sentimentale, o incursiu-
ne inedită prin cotloanele uma-
nului, scoțând la iveală, fiecărui 
actant, nevoia de a-și manifesta 
plenar sentimentele, defilând 
astfel cu sufletul la vedere, fi-
resc, precum purtatul unei legă-
turi de chei.

Cine sunt eu? Cine ești tu?… 
întrebări de bază în exercițiul 
sincerității, esențiale în demer-
sul atât de încercat al rămânerii, 
cel puțin, în proximitatea uma-
nului”, spune regizorul Florin 
Coșuleț. 

Foto: Facebook Teatrul Național Radu Stanca Sibiu
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„Romeo și Julieta. Rock story”,  
cu Alba Fernandez și Miguel Teixeira, 
în luna martie, la Sibiu

În luna martie, îi revedem la Teatrul 
de Balet Sibiu pe Alba Fernandez 
(Spania) și Miguel Teixeira (Portu-

galia), în rolurile principale, în specta-
colul de dans contemporan „Romeo și 
Julieta. Rock story”, coregrafia Marce-
llo Algeri, asistentă de coregrafie Sa-
brina Rinaldi. Prima reprezentație din 
acest an a spectacolului „Romeo și Ju-
lieta. Rock story” va avea loc sâmbă-
tă, 11 martie 2023, de la ora 19:00, la 
Sala Mare a Centrului Cultural „Ion 
Besoiu” Sibiu. Spectacolul a avut pre-
miera în luna octombrie 2022 și a fost 
prezentat în premieră în Germania, la 

Landshut și în Italia, la Sanremo. Bile-
tele pot fi cumpărate online, de pe si-
te-ul Teatrului de Balet Sibiu și de pe 
site-ul partenerului de ticketing Kom-
postor.ro. 

Inspirat de tragedia originală a lui 
Shakespeare, spectacolul creat de Mar-
cello Algeri spune de fapt povestea de 
dragoste a fiecăruia dintre noi. În uni-
versul minimalist și atemporal al scenei, 
creat de Marcello Algeri, timpul acce-
lerează sau încetinește, condiționat de 
starea de spirit a individului, dar este 
singurul element care definește ritmul 
implacabil al vieților scurte și intense 
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ale personajelor. Acest „Romeo și Ju-
lieta” nu este o tragedie politică sau 
de dragoste. Este mai presus de toate 
o tragedie generațională. Cei doi îndră-
gostiți din Verona rup cercul de tradiții, 
obligații și îndatoriri care le caracteri-
zează familiile de generații întregi. Ei 
nu aleg banii, poziția socială, ci iubirea, 
chiar și în moarte. Într-un spirit exu-
berant, nesăbuit, dar autentic, aceasta 
este tocmai cea mai mare lecție pe care 
ne-o pot da tinerii. Romeo și Julieta 
conțin în ei toate contrariile: sunt ju-
dicioși și nesăbuiți, comici și dramatici, 
masculini și feminini împreună. 

DESPRE ALBA 
FERNANDEZ (SPANIA)

Alba Fernandez s-a născut în Rioja, 
Spania, și a început cursurile de dans 
și gimnastică ritmică la vârsta de 3 ani, 
concurând cu succes la competiții nați-
onale din Spania. După vârsta de 15 ani 
s-a mutat la Madrid și a început studii-
le de balet la Școala Rojas și Rodriguez 
și la „Instituto Universitario de Danza 
Alicia Alonso”, urmând exemplul su-
rorilor mai mari, care sunt balerine. În 
2014, a fost admisă la Conservatorul 
Regal Mariemma din Madrid, iar după 
absolvire, în anul 2019, s-a alăturat Tea-
trului de Balet Sibiu, unde a interpretat 
roluri în spectacolele: „Lacul lebede-
lor”, „Spărgătorul de nuci”, „Barococo 
Party”, „Romeo și Julieta. Rock Story”, 
în diferite gale de balet, precum și în 
spectacolele „Fragile” și „Anotimpuri-
le”, create de Aleisha Gardner. Primele 
sale roluri de demi-solistă au fost „Mir-
litons” în „Spărgătorul de nuci” și „Le-
bedele mici” în „Lacul lebedelor”.

DESPRE MIGUEL TEIXEIRA 
(PORTUGALIA)

Născut în Porto, Portugalia, Miguel 
Teixeira a început să danseze la vârsta 
de 4 ani, la școala de dans a mamei sale, 

„Escola de Dança de Ermesinde". Deși a 
dansat de la o vârstă fragedă, a decis 
să studieze baletul clasic abia la vârsta 
de 13 ani, după ce a vizionat o serie de 
spectacole create de George Balanchi-
ne. A absolvit „Royal Academy of Dan-
ce" și a studiat totodată dans modern și 
teatru, la „Imperial Society of Teachers 
of Dancing". În 2017, a obținut o bursă 
la „Centro de Dança do Porto", iar un 
an mai târziu s-a alăturat companiei de 
dans „Jovem de Dança do Porto”. Mi-
guel s-a alăturat Teatrului de Balet Si-
biu în septembrie 2021.  

ROMEO ȘI JULIETA. ROCK STORY

COREGRAFIA ȘI SCENOGRAFIA: Marcello Algeri
LIBRET: Adaptare contemporană de Marcello Algeri, după 
drama originală a lui William Shakespeare
ASISTENT COREGRAFIE: Sabrina Rinaldi
MUZICA: Queen, Tolga Kashif, Serghei Prokofiev
LIGHT DESIGNER: Dario Druzeta

DISTRIBUȚIE:
Julieta - Alba Fernandez (Spania)
Romeo - Miguel Teixeira (Portugalia)
Mercutio - Henrique Ferreira (Portugalia)
Tybalt - Johan Mancebo (Republica Dominicană)
Regina Mab - Maria Trabalon (Spania)
Familia Capulet - Ayaka Nagai (Japonia),  

Gabriela Checo (Republica Dominicană), Candela Nieto 
(Spania), Manuel Sanchez (Spania), Fulvio Zamagna (Italia), 
Guido Sarnataro (Italia)

Familia Montague - Sara Zanzon (Italia), Camille Texier (Franța), 
Martha Parise (Italia), Michaela Gobas (Canada),  
Kenichi Murata (Japonia), Mattia Longhitano (Italia), 
Nathaniel Lillington (Marea Britanie)

Data premierei: 7 octombrie 2022 (Sibiu), 15 octombrie 2022 
(Italia)

Fotografii: Ovidiu Matiu / TBS
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#highlights

„One way ticket / Un bilet dus”, 
premiera de dans contemporan a lunii aprilie, 
la Teatrul de Balet Sibiu

Coregrafa Sandra Mavhima, cu-
noscută publicului din Sibiu, 
pentru spectacolele de dans 
contemporan create la Teatrul 
de Balet Sibiu „Amurg” (2019) 
și „Amurg 304 zile de lămâie” 
(2021), a început repetițiile cu 
dansatorii baletului sibian pen-
tru o nouă premieră de dans 
contemporan: „One way ticket / 
Un bilet dus”. Noul spectacol de 
dans contemporan creat de San-
dra Mavhima la Sibiu va avea 
premiera la Teatrul de Balet Si-
biu sâmbătă, 22 aprilie 2023, iar 
biletele, puse astăzi în vânzare, 
pot fi cumpărate de la sediul ad-
ministrativ al instituției, sau on-
line, de pe site-ul partenerului 
de ticketing Kompostor.ro. 

„Vrăjiți de mirajul unei vieți 
mai bune, milioane de emigranți 
din fostele state comuniste din 
Estul Europei, ajung în fiecare 
an în Occident, în căutarea unei 
vieți mai bune. One way ticket / 
Un bilet dus este povestea tutu-
ror celor care și-au lăsat în urmă 
familiile și au plecat din Est, din 
Balcani, înspre Vest, înspre Oc-
cident. Pentru mulți dintre aceș-
tia, diferențele culturale mari, 
strictețea și rigiditatea noilor 
societăți adoptive, fac procesul 
integrării aproape imposibil, iar 
mulți dintre cei care au plecat 
ajung captivi între două realități: 
cea a țării natale, căreia nu simt 
că îi mai aparțin și cea a țării ad-
optive, unde nu vor fi poate ni-

ciodată asimiliați în totalitate. 
One way ticket  / Un bilet dus 
este un eseu coregrafic despre 
rădăcini și dezrădăcinare. Des-
pre căutare și însingurare.” San-
dra Mavhima, coregrafă

Sandra Mavhima este core-
graf, profesor și director artis-
tic. A absolvit Liceul de coregra-
fie „Floria Capsali”, București, în 
2003. După absolvire, a lucrat ca 
balerină la Teatrul Național de 
Operetă și Musical „I. Dacian”, 
Circul Metropolitan București, 
Orion Balet. De-a lungul anilor, 
a dansat în spectacole de balet, 
musical, teatru, circ, dans con-

temporan, evenimente publici-
tare, emisiuni TV și reclame. În 
2007, a obținut licența în arte 
(coregrafie) la Universitatea Na-
țională de Teatru și Cinemato-
grafie „I.L. Caragiale” (UNATC), 
iar în 2010 masterul în Artele 
Spectacolului, în cadrul acele-
iași universități. În 2014, a absol-
vit Universitatea Națională de 
Arte București, Facultatea Isto-
ria și Teoria Artei, iar în 2018 a 
obținut un doctorat în cinema-
tografie și media pe baza stu-
diului de cercetare „Limbajul 
coregrafic în filmul experimen-
tal” (UNATC). Și-a început cari-
era de coregraf în 2008. Din 2011 
lucrează ca manager cultural 
pentru Asociația Secția de Co-
regrafie. În perioada 2014 – 2017 
a fost director artistic al „ALT 
Concurs Național de Coregrafie”. 
Spectacolele sale au fost pre-
zentate la evenimente și festiva-
luri din România, Spania, Franța, 
Liban, Thailanda, iar scurtme-
trajul „Collective Identity” a fost 
selectat de Essential Dance Film 

– TenduTv (SUA) pentru colecția 
celor mai reprezentative filme 
de dans din lume din anul 2012. 
În prezent este lect. univ. dr. la 
Universitatea Națională de Arte 

„George Enescu” din Iași. La 
Teatrul de Balet Sibiu a montat 
trei spectacole de dans contem-
poran „Amurg” (2019) „Amurg. 
304 zile de lămâie (2021) și „Soft 
power” (2019).  

C Sandra Mavhimba
Foto: Oltima Dogaru
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Expoziția Marele furt din Muzeul 
Brukenthal 1968 se prelungește

Datorită cererii foarte mari 
de vizitare, expoziția 
MARELE FURT din MU-

ZEUL BRUKENTHAL 1968 va 
fi prelungită până în 26 aprilie 
2023. Dacă încă n-ai apucat să 
o vezi, trebuie să știi că aceas-
ta este deschisă publicului la 
Casa Albastră, Sala Multimedia 
și poate fi vizitată de miercuri 
până duminică, costul biletului 
fiind de 18 lei (tarif standard) și 
9 lei pentru elevi, studenți și 
pensionari.

Povestea marelui furt înce-
pe în anul 1968, când, din Pa-

latul Brukenthal, au fost furate 
opt lucrări de pictură europeană. 
Ancheta s-a finalizat abia în anul 
1972, concluzia fiind „autor ne-
cunoscut”. 

Patru lucrări (Aelbrect 
Bouts, Autoportret; Tițian, 
Ecce Homo; Frans van Mie-
ris cel Bătrân, Bărbat cu pipă 
la fereastră și Rosalba Carriera, 
Portret de femeie) au fost recu-
perate în 1998, cu ajutorul IN-
TERPOL. Ele pot fi văzute as-
tăzi în expoziția permanentă de 
pictură europeană. 

Puține persoane mai știu 

însă cum arătau cele patru lu-
crări dispărute: Anthony van 
Dyck, Moartea Cleopatrei; 
Christoph Amberger, Portret de 
bărbat; Jörg Breu, Portret de 
bărbat și Anonim german (po-
sibil Hans Holbein cel Tânăr), 
Portret de bărbat. 

Proiectul expozițional urmă-
rește două obiective: prezenta-
rea evenimentelor, începând cu 
noaptea de 26 spre 27 mai 1958, 
și recuperarea memoriei celor 
patru picturi pierdute, cu aju-
torul documentației specifice 
unui muzeu: fotografii de arhi-

#highlights
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vă și fișe de conservare din anii 
60, date din registrul inventar și 
urme ale existenței acestor pic-
turi precum șasiul de pe care a 
fost tăiată pânza lucrării Moar-
tea Cleopatrei sau rama Por-
tretului de bărbat de Christoph 
Amberger.

Sunt prezentate atât foto-
grafii originale cât și imaginea 
lor printată la dimensiuni mari, 
surprinzând aspecte ale expozi-
ției de bază din Palatul Bruken-
thal în care o parte dintre tablo-
urile furate erau expuse, verso 
panoului de lemn în cazul altor 
lucrări, fotografie după radiogra-
fie, în lumină razantă, directă și 
chiar în infraroșu, macrofoto-
grafie a detaliilor.

Cercetarea desfășurată pen-
tru realizarea expoziției a des-
chis noi direcții pe care ne 
propunem să le urmăm în anii 
viitori. Spre exemplu recupe-
rarea memoriei celor 17 lucrări 
dispărute din colecția Bruken-
thal în anii 1926, 1944 și 1948, 
probabil furate, pierdute sau 
distruse mai ales în timpul eva-
cuării și naționalizării. Și dintre 
acestea 2 au fost recuperate iar 
pentru restul au fost găsite ima-
ginile a 3 lucrări de pictură foar-
te puțin cunoscute (Gillis van 
Coninxloo ?, Peisaj de pădure 
cu taur și Peisaj de pădure cu 
vânătoare de mistreț lipsă din 
1944 și Alexander Liezen-Mayer, 
Elisabeta de Turingia ca îngriji-

toare a săracilor, lipsă din 1948) 
ce vor fi de asemenea prezenta-
te publicului.

Conform unui comunicat 
de presă, Muzeul Național Bru-
kenthal dorește să folosească 
acest prilej pentru conștien-
tizarea asupra importanței și 
unicității patrimoniului. Abu-
zurile asupra operelor de artă 
sunt o oglindire a abuzurilor 
pe care oamenii le exercită unii 
asupra altora. Atunci când o 
pictură este furată sau distrusă 
nu doar proprietarul este păgu-
bit ci generații la rând de vizita-
tori și accesul acestora la cultu-
ră; este o temă actuală asupra 
căreia avem cu toții datoria de 
a stărui.  
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#feelgood

Iubitorii clipelor de relaxare și răsfăț 
trebuie să știe că recent, la Sibiu, s-a 
tăiat panglica de inaugurare a unui 

nou centru spa. Situat în incinta Ho-
telului Hermanns, Calea Gușteriței 20, 
centrul Spa Hermanns îți permite acce-
sul la facilități precum piscină, hamam, 
zonă de relaxare, salină, sauna ume-
dă, saună finlandeză, saună cu arome 
și fântână de gheață. Fișele tehnice ne 
spun că piscina are 80 mp cu o adân-
cime între 1,20 și 1,65 m iar saunele au 
temperaturi între 50 și 100 de grade.

Salina Himalaya, este o soluție atât 
pentru afecțiuni respiratorii, cât și pen-
tru o sesiune de relaxare totală. Cris-
talele de sare de Himalaya sunt consi-
derate cele mai eficiente în purificare. 
Ionii pe care această sare îi produce 
ajută la combaterea efectelor negative 
ale mediului poluant în care trăim, re-
ducând astfel nivelul stresului cotidian.

Hamam –ul sau baia turcească este 
o saună cu aer cald și un grad foarte 
înalt de umiditate creată special pen-

tru a aduce beneficii sănătății corpora-
le și mentale. Un asemenea ritual ajută 
la menținerea unei bune circulații san-
guine, la purificare, la detensionarea 
mușchilor și articulațiilor, precum și la 
curățarea în profunzime a pielii și ame-
liorarea durerilor. 

La pachet, poți descoperi beneficii-
le băii de abur pentru sănătatea ta. Are 
efecte beneficice asupra circulației, re-
ducerii tensiunii musculare, a stresului 
acumulat peste zi. Mai mult, ajută la des-
chiderea sinusurilor și la îmbunătățirea 
aspectului pielii prin curățarea porilor.

CONCEPT DESIGN

Credem într-o lume în care relaxarea și 
îngriirea corporală ne împlinesc propri-
ile idealuri și ne aduc acel echilibru de 
care toți avem nevoie. Astfel, am creat 
Hermanns Spa, un centru în care ne do-
rim să devenim hotspot-ul comunității 
din Sibiu și nu numai... Ne asigurăm să 
creăm experiențe memorabile pentru a 

Spa Hermanns

Credit:  
Hermanns Hotel
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satisface nevoile oaspeților. De aceea 
am împărțit experiența la Spa atât pen-
tru divertisment și relaxare pentru pă-
rințo și copii adolescenți, cât și pentru 
cei care își doresc un timp de relaxare 
exclusiv pentru adulți.

Trupul, mintea și sufletul pot fi 
răsfățate oricând cu o sesiune de ma-
saj. Tarifele terapiilor variază între 115 
lei, pentru un masaj de 30 de minute 
al capului și gâtului și 290 pentru un 
ritual de 70 de minute cu pietre calde. 
Recomandarea noastră merge spre ri-
tualul Hammam de 60 de minute. Este 
singura locație din Sibiu unde are loc 
o astfel de procedură. Masajul se des-
fășoară pe un pat de piatră încălzit, în-
tr-un spațiu intim și călduros, cu o lu-
mină ambientală care te provoacă la 
relaxare. Este un ritual ancestral, de 
înfrumusețare și întărire a organismu-
lui care purifică corpul și redă instant 
starea de bine. 

INFORMAȚII UTILE

 . Accesul la SPA este separat de Hermanns Hotel, se efectu-
ează prin exterior, pe lângă terasa restaurantului Roter Ofen. 
Vestiarul din cadrul SPA-ului este dotat cu halat, prosop și 
papuci. 

 . Plata pentru accesul la SPA se efectuează la recepția Her-
manns Hotel, card/cash/cont cameră (pentru oaspeții cazați).

 . Nu este permis accesul cu băuturi în zona SPA, cu excepția 
băuturilor comandate de la barul din interiorul SPA-ului. 

 . Nu este permisă folosirea aparatelor audio proprii, muzica 
fiind doar cea ambientală oferită de locație. 

 . Este interzis accesul cu animalele de companie de orice fel.
 . Accesul la SPA este oblogatoriu în costum de baie.
 . Accesul în piscină este permis doar după duș iar la piscina se 

va folosi casca de înot. 
 . Piscina nu este supravegheată și utilizarea acesteia se va face 

pe propria raspundere. Hermanns SPA nu se face responsabil 
pentru eventualele accidentări.

 . Este interzis accesul la piscină a persoanelor cu plăgi deschise, 
dermatite, dermatoze sau boli transmisibile.

Listă tarife
Acces SPA Zilnic- 12:00 – 21:00
Program Masaje – 13:00 – 20:00
Full Day SPA – 120 RON/persoană/zi (oaspe-
ții cazați în hotel) 
Full Day SPA – 140 RON/persoană/zi (oas-
peții din exterior) 
Half Day* Spa – 70 RON/persoană (oaspeți 
cazați în hotel) 
Half Day* SPA – 85 RON/persoană (oaspeți 
din exterior) 
Accesul se face pe baza rezervării în preala-
bil, cu minim 24h înainte

*Program Half Day 12:00 – 17:00 / 17:00 – 
21:00 

Program zilnic copii / Tarife copii
Acces SPA pentru copii zilnic– 12:00 – 17:00
Acces SPA Copii –  55 RON/copil (oaspeți 
cazați in hotel) 
Acces SPA Copii – 65 RON/copil (oaspeți din 
exterior) 
Accesul se face pe baza rezervării în preala-
bil, cu minim 24h înainte
Accesul copiilor sub 6 ani nu este permis
Accesul copiilor cu vârsta de minim 6 ani se 
face sub stricta supraveghere a părinților 
sau a tutorelui legal
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#feelgood

Sănătoasă 

Dacă nici tu nu mai crezi în mitul 
că o femeie trebuie să fie grasă 
pentru a fi frumoasă, alătură-te 

nouă și citește sfaturile de nutriție, pe 
care, prin amabilitatea nutriționistului 
Andreea Gheorghe ți le oferim gratuit. 
După lecturarea întregului articol am 
vrea să întelegi că pentru un stil de via-
ță sănătos și pentru un plan alimentar 
corect trebuie să mergi la doctor sau să 
consulți un nutriționist. Nimic nu func-
ționează pe termen lung după ureche. 
Din contră, ai șanse mult mai mari să 
încetinești metabolismul și să te îngrași 
mai mult, depașind în final numărul de 
kilograme cu care ai pornit lupta.

Apoi, am vrea să știi că instructorii 
de sport, cei ce pot fi găsiți în orice sală 
de antrenament îți pot oferi sfaturi pre-
țioase legate de sănătatea ta. O masă 
musculară, responsabilă ulterior de 
consumul mai ridicat de calorii se poa-
te construi într-un timp relativ scurt. 
Ai nevoie doar de răbdare, perseveren-
ță și multă muncă. Nu în ultimul rând 
am vrea să înțelegi că mintea ta este cel 
mai puternic aliat al tău. Dacă nu simți 
asta poate ar trebui să stai la o poveste 
cu un consilier psihologic sau cu un te-
rapeut. Nu este o rușine să ceri ajutor. 
Din contră, e o formă de curaj. În acest 
fel ai șansa să descoperi de ce uneori 
ești cel mai mare dușman al tău, ai un 
talent extraordinar în a te sabota singur 
și de ce mintea îți spune ceva iar sufle-
tul, altceva.

POVESTEA UNUI 
GRUP DE SLĂBIT

Profesez ca dietetician de 5 ani și am 
constatat că foarte multe personae, 
chiar dacă la începutul colaborării par 
motivate, după câteva săptămâni sau 
luni cedează sau încep să revină la ve-
chile obiceiuri, iar acest lucru m-a făcut 
să încep să caut rezolvarea acestor si-
tuații pentru că eu îmi doream să le fiu 
mai aproape și ele să simtă asta, am de-
cis să lansez primul program de slăbit, 
din dorința de a le motiva 100%, majo-
ritatea fiind cu obezitate de gradul II și 

frumoasă
și
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III plus câteva afecțiuni asociate obezi-
tății, deci clar aveau nevoie de și mai 
multă susținere din partea mea! 

Am constatat de-a lungul anilor că 
doamnele sunt mult mai deschise și 
focusate pe rezultat pe termen lung, 
atunci când sunt încurajate sau când 
sunt „controlate”  

Pe grupul de suport, practic asta se 
întâmplă, se motivează una pe cealaltă! 
Zilnic văd zeci de imagini cu farfuriile 
lor, le pot monitoriza îndeaproape, le 
felicit sau le corectez dacă greșesc, le 
explic de ce au greșit, de asemenea, 
postez zilnic rețete noi, sfaturi utile sau 
mici trucuri pentru a le ușura munca. 

Ideea mea a funcționat perfect! Am 
avut foarte multe solicitări, încă de la 
început, dar am preferat să limitez nu-
mărul de locuri pentru a mă putea ocu-
pa corespunzător de fiecare persoană 
în parte. 

Ce rezultate avem după primele 5 
săptămâni? Unele uimitoare! În total 
avem un minus de 46,4 kg și un minus 
de 126 cm, adio balonare, probleme di-
gestive, adio frustrări! 

Crede-mă că este mai simplu decât 
pare! Meniul este variat, colorat și plin 
de nutrienți, îți garantez că nimeni nu 
se înfometează aici!

Dacă vrei ACUM, te aștept să te 
convingi singur! Dacă vrei „de mâi-
ne” atunci încă nu ești pregătit pentru 
această provocare! 

Ce să mănânc 
în loc de...

Dulciuri

Fructe Ierburi Avocado Banane
Lapte de 
migdale

Sare Unt Lapte Covrigi
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Sfaturi de bază de nutriție

Dorește-ți cu adevărat, fii asumat și responsabil! 
Degeaba spui că vrei să te schimbi, dacă practic nu faci nimic pentru 
a începe. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, fă tot posibilul pentru a 
obține acel lucru, chiar dacă va trebui să faci sacrificii pentru asta. 
Nu pot să slăbesc miraculos de pe o zi pe alta, nu pot să slăbesc 
mâncând compulsiv, nu pot sa slăbesc dacă nu îmi doresc asta cu 
adevărat! 

Fii organizat, planifică mesele săptămânale și fă-ți listă de cumpărături! 
Atunci când ai un plan alimentar bine organizat și știi exact de ce o 
să ai nevoie în următoarea săptămână, este puțin probabil să te tre-
zești că nu știi ce o să gătești sau că ai în casă alimente care îți pot 
sabota rezultatul. Îți recomand să cumperi doar alimentele necesare 
pregătirii planului săptămânal, în acest fel nu vei avea nici un fel de 
tentații la îndemână! 

Nu crede tot ce vezi și citesti online! 
Acum există nutrționiști la toate colțurile, dar mare atenție pentru că 
nu toți au studii medicale la bază, iar internetul este plin de informa-
ții eronate, unele chiar periculoase pentru sănătate. Un dietetician 
autorizat, este membru al Colegiului Dieteticienilor din România și 
deține drept de liberă practică! 

Consumul de apă este esențial

Nu sări peste mesele principale ale zilei

Nu consuma nimic între mese

Nu mergeți la cumpărături cu stomacul gol

Odihna este esențială pentru pierderea în greutate

Nu mâncați atunci când sunteți supărat/ă  
sau nervos/ă

Faceți activitate fizică regulat

Renunțați la toate tentațiile din casă
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Ca să vă conving cât este de simplu, 
v-am pregătit meniul pe 2 zile! (vezi 
alăturat)

Date de contact: 
Facebook: Andreea Gheorghe  
Nutritionist dietetician
Email: nutritionist.andreea@gmail.
com
Telefon: 0743 913 274 
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#turist

VACANȚĂ LA MARE

Curse charter  
spre destinații 
de vacanță cu 
plecare din Sibiu

Deși e abia început de martie, e 
plăcut să te poți gândi la vacanța 
de vară. E reconfortant gândul că 

ești la doar câteva ore distanță de o pla-
jă amenajată care îți permite să asculți 
în liniște valurile mării și să te relaxezi. 

În sezonul de vară 2023, de la Ae-
roportul Internațional Sibiu se va re-
lua operarea curselor charter spre 
destinațiile de vacanță de tradiție: An-
talya (Turcia) și Hurghada (Egipt), iar 
Skiathos (Grecia) revine pentru al doi-
lea an în rețeaua de destinații de vacan-
ță disponibile de la Sibiu. Conform unui 
comunicat de presă, emis de Aeropor-
tul Internațional Sibiu, în acest an, de 
la Sibiu vor fi disponibile zboruri direc-
te spre două noi destinații de vacanță: 
Creta Heraklion (Grecia) și Monastir 
(Tunisia).

Numărul cel mai generos de curse 
e cel spre Antalya unde cursele charter 
vor ajunge în cinci zile ale săptămânii, 
respectiv luni, miercuri, joi, sâmbătă și 
duminică. Aproape la fel de ușor poți 
să ajungi și în Egipt, operatorii progra-
mând curse în fiecare marți, miercuri și 
joi pe durata întregului sezon turistic. 

ANTALYA
Cu cei peste 650 de kilometri de lito-
ral, coasta Antalyei, este una dintre 
cele mai frumoase zone ale Meditera-
nei. Spectaculoasă, cu o natură incredi-
bilă, plaje minunate, râuri, munți, orașe 
străvechi, o tradiție extrem de bogată și, 
nu în cele din urmă, cu oameni cumse-
cade și frumoși, Antalya nu are cum să 
nu te cucerească.

La rândul său, orașul Antalya, cu 
doar câteva decenii în urmă o urbe li-
niștită în care nu se întâmpla mare lu-
cru, a devenit cea mai mare stațiune 
de pe litoralul mediteranean al Turciei. 
Alături de străduțele înguste și pitorești 
din cartierul Kaleici – care în traduce-
re ar însemna curtea castelului, de ca-

Credit: Aeroportul 
International Sibiu, 
Antalya Travel, Dertour
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fenelele orientale și de micile prăvălii, 
de portul turistic și de monumentele is-
torice care au făcut față secolelor, An-
talya de astăzi înseamnă și bulevarde 
flancate de palmieri, clădiri moderne, 
hoteluri care mai de care mai elegan-
te, o viață trepidantă și oferte turistice 
greu de refuzat. Într-o împletire plină 
de farmec, în acord cu noile tendințe, 
vechile case de lemn din centrul isto-
ric, umbrite de portocali, au fost trans-
formate în butic-hoteluri care au ajuns 
să fie rezervate cu luni înainte. Străbă-
tând drumurile pietruite, dincolo de 
poarta împăratului roman Hadrian, tu-
ristul ajunge la vechiul turn otoman cu 
ceas, la Minaretul Yivli, la muzeul Suna 
si Inan Kirac Kaleici sau la Muzeul An-

talyei. Pe de altă parte, la o distanță nu 
prea mare, turiștii intră în raiul cum-
părăturilor, centrul comercial Migros 

– cu cele aproape 500 de magazine cu 
mărfuri deloc scumpe și de calitate. În 
zona bulevardului Ataturk sunt răspân-
dite alte centre comerciale specializate. 
Pentru amatorii de distracție, în apropi-
ere este marea discotecă Disco Maxim, 
dar și concurentele Club Antalya 29, 
Olympus sau Discoland, ultima dintre 
ele fiind amplasată chiar în Aqualand.

Orașul de la poalele munților Taurus 
are și plaje ispititoare, care se alătură ce-
lor din mai noile stațiuni. Kemer – locul 
în care muntele întâlnește marea. Belek 

– o imagine paradisiacă, în mijlocul unei 
păduri de pini. Lara-Kundu – cea mai 

ORAȘUL  
ANTALYA 
ESTE CEA 
MAI MARE 
STAȚIUNE  
DE PE  
LITORALUL 
MEDITE-
RANEAN AL 
TURCIEI
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lungă plajă din Turcia, cu resorturi care 
sunt, în sine, mici stațiuni. Side – un 
muzeu arheologic în aer liber, cu un port 
impresionant și hoteluri all-inclusive. 
Alania – un loc destinat pentru turism, 
cu un sezon care ține nouă luni din an.

Reprezentând o parte importantă 
din Coasta de Turcoaz sau Riviera Tur-
că, Antalya este presărată de orășele și 
sate cu specific mediteranean, majori-
tatea de culoare albă, înconjurate de 
flori și de pini, cum ar fi Adrasan, Bel-
bidi, Bogazkent, Camyuva, Kaș, Kalkan, 
Konakli, Kyris, Olympos sau Tekirova. 
Pe lângă acestea, deși pare surprinză-
tor, zona mai oferă și stațiunea de iarnă 
Saklikent, situată în munți, la numai 45 
de kilometri de Antalya. Din noiembrie 
până în mai, turiștii au posibilitatea uni-
că de a schia dimineață, iar o oră mai 
târziu să înoate în Marea Mediterană.

Pentru cei îndrăgostiți de istorie, tă-
râmul Antalyei este fabulos. Locuită 
încă din paleolitic, pomenită de Homer 
în Iliada, devenită Pamfilia, ulterior re-
gat al Lidiei, teritoriu persan și supus lui 
Alexandru cel Mare, seleucid, roman și 
bizantin, apoi turco-islamic, Antalya are 
multe comori arheologice. Printre ele, 
peștera Karain-Magarasi, orașele antice 
Aspendos, Termessos, Xanthos, Phase-
lis, Olympos sau Perge. Li se alătură Side, 
Myra, orașul scufundat de pe insula 
Kecova, castelul din Alanya, fortificați-
ile și clădirile istorice din orașul Antalya.

Iubitorii de natură și sport au și ei de 
ales. Pot vedea Parcul Național Antalia, 
cascadele Manavgat, Duden sau Kursun-
lu, pot face rafting pe râurile Köprüçay, 
Manavgat, Dim și Alara. Amatorii de 
drumeții montane pot urma rute din 
munții Bei, Akdağ, Susuz, Alaca, Tahtalı 
și Geyik. Scuba diving se poate face în 
mai multe locuri, cele mai frumoase fi-
ind cele din Kaș, Kemer și Kalkan.

Antalya este atât de generoasă încât 
trebuie să te întorci de mai multe ori 
aici pentru a te bucura de tot ceea ce 
are de oferit.

MONASTIR
Situat în nord-estul Tunisiei, pe ma-
lul Mării Mediterane, Monastir este o 
stațiune turistică importantă, găzduieș-
te un port atractiv și este un loc exce-
lent pentru o vacanță la plaja, oferind 
o gamă largă de activități precum pes-
cuit, excursii, golf și sporturi nautice. 
De asemenea, Monastir adăpostește un 
număr consistent de obiective turistice, 
cele mai importante fiind:

Medina
Medina, care înseamnă Orașul Vechi, 
este un loc obligatoriu de vizitat în ori-
ce oraș tunisian. Fără excepție este și 
Medina din Monastir. Înconjurată de 
un zid înalt, aproape complet renovat 
în secolele XVII-XVIII, Medina oferă 
acces vizitatorilor în interiorul uneia 
dintre cele cinci porți supraviețuitoare 
(inițial erau douăsprezece). Acest loc 
găzduiește, de asemenea, nenumărate 
souk-uri (târguri tradiționale) și magazi-
ne mai moderne în care se vând produ-
se pentru orice gust și buget: covoare, 
oale, marochinărie, bijuterii din aur și 
argint, haine și încălțăminte etc.

Moscheea Bourguiba
Situată pe Strada Independenței, Mos-
cheea Bourguiba este dedicată primului 
președinte tunisian, Habib Bourguiba. 
A fost realizată în 1963 de către Taieb 
Bouzguenda și are un design similar cu 
cel al moscheii Pacha Hammouda din 
capitala Tunis. 

Cetatea Ribat
Aceasta este una dintre cele mai bine 
conservate structuri de fortificație din 
Tunisia și, totodată, una dintre cele mai 
vechi cetăți arabe, datând din anul 796. 
Interiorul său găzduiește Muzeul Islamic, 
a cărui colecție este compusă, în mare 
parte, din monede, bijuterii și textile. Sti-
lul de construcție al cetății este motivat 
de stilul bizantinilor care au mers înain-
tea biruitorilor arabi pe pământul african. 

CELE MAI 
FRUMOASE 
LOCURI 
DE SCUBA 
DIVING SE 
AFLĂ ÎN KAȘ, 
KEMER ȘI 
KALKAN
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PROGRAM ZBORURI CHARTER
Ruta Perioada de operare Zile de operare

Sibiu – Antalya Mai – Octombrie 
2023

Luni, Miercuri, 
Joi, Sâmbătă, 
Duminică

Sibiu – Creta Heraklion Iunie – Septembrie 
2023

Miercuri, Vineri

Sibiu – Hurghada Martie – Noiembrie 
2023

Marți, Miercuri, 
Joi

Sibiu – Monastir Iunie – Septembrie 
2023

Marți

Sibiu – Skiathos Iunie – Septembrie 
2023

Sâmbătă

Notă: Informațiile privind perioada și zilele de operare a zboruri-
lor pot suferi modificări.

Pachetele pentru destinațiile de vacanță cu plecare de la Sibiu 
sunt disponibile pentru rezervare la agențiile de turism.

Aproape de Ribat se găsește o altă 
atracție turistică importantă, Cimitirul 
Sidi el Mezri, un cimitir imens cu pie-
tre funerare splendid ornate, unde cel 
mai apreciat este mormântul imamului 
Sidi el Mazeri, mormânt ce datează din 
secolul al XII-lea. Totodată, la capătul 
nordic al cimitirului se găsește Mauso-
leul Bourguiba, realizat în 1963, unde au 
fost înmormântați fostul președinte Ha-
bib Bourguiba și membrii familiei sale.

Marea Moschee
Moscheea a fost construită în secolul 
IX, în perioada domniei dinastiei ara-
be a aghlabizilor. Din exterior, clădirea 
arată foarte auster. Are un minaret înalt 
în formă cubică, iar cupola îi lipsește cu 
desăvârșire. În interior se află o curte și 
o sală imensă pentru rugăciune, în care 
se găsesc trei nave separate de rânduri 
de coloane.

Plaja
Lunga fâșie de nisip alb și fin, mângâia-
tă de valurile prietenoase ale Meditera-
nei, este grozavă pentru turiștii ce vin 

în Monastir pentru a-și petrece vacanța de vară. Deși este o 
stațiune atractivă în orice perioadă a anului, vara, când apa 
mării atinge și 27 de grade Celsius, este cu siguranță cel mai 
indicat sezon. 

În edițiile viitoare vom reveni cu prezentarea tuturor destinațiilor de 
vacanță cu plecare, cu avionul, din Sibiu
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AVIATION-EVENT 2023 CLJ 

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj în colaborare cu Aviation-Event va organiza în data de 24 martie 2023,
în cadrul Hotelului Radisson Blu din Cluj-Napoca, cea de-a doua ediție a prestigioasei sale conferințe internaționale
de aviație Aviation-Event CLJ, desfășurată pentru prima dată în primăvara anului 2022.
Evenimentul va reuni în cadrul unei conferinţe de o zi, profesionişti din domeniul aviaţiei civile de la nivel
internaţional, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale relevante şi directori de companii aeriene şi aeroporturi din
Europa şi din România.

O NOUĂ EDIȚIE A PRESTIGIOASEI CONFERINȚE,
DUPĂ SUCCESUL EDIȚIEI DIN ANUL 2022

Printre speakerii confirmați pentru conferinta din 24 martie 2023 se numără: József Váradi, CEO-Wizz Air, Olivier

Jankovec, Director General - ACI Europe, Comisia Europeană, Jost Lammers, CEO și Președinte al Consiliului de

Administrație, Aeroportul Internațional Munchen, Michael Kerkloh, Membru al Consiliului de Supraveghere-

Lufthansa, Rafael Schvartzmann, RVP Europe- IATA,  Emil Boc, Primar-Municipiul Cluj-Napoca, Irina Munteanu,

Prefect - Instituția Prefectului-Județul Cluj, Nazareno Ventola, CEO-Aeroportul Internațional Bologna, Bettina

Ganghofer, CEO-Aeroportul Internațional Salzburg, Jesus Caballero Pinto, CEO-Aeroportul Internațional Sofia, Riivo

Tuvike, Președintele Consiliului de Administrație (CEO) – Aeroportul Internațional Tallin, Pawel Galiak, Director de

Aviație și Servicii Comerciale Aeroportul Internațional Cracovia, Klaus-Peter Willsch, PRO Flughafen și Președinte al

Grupului Aerospațial al Parlamentului Federal German, Sergio Alegre, Director General-Airport Regions Council, Thilo

Schmid, CEO-Aeroportul Internațional Koln, Samil Karakas, Vicepreședinte Vânzări Anadolujet (Turkish Airlines

Group), Costin Iordache, Director General TAROM, Ioana Papadopoulou, Director Comunicare și Marketing–

Aeroportul Internațional Atena, Andrew O`Brian, Membru și Consilier-ACI World Governing Board, Marian-Jean

Marinescu–Membru al Parlamentului European, Marius Văcălău, CEO-Lagardere Travel Retail, Peter Baumgartner,

Președinte al Consiliul de Administrație-Aviation-Event și Alexander Schroll, Director de Dezvoltare a Afacerilor-

Aeroportul Internațional Lübeck.

PROFESIONIȘTI AI AVIAȚIEI CIVILE DIN ÎNTREAGA
LUME VOR FI PREZENȚI LA CLUJ-NAPOCA

www.airportcluj.ro 

#AviationEventCLJ
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CÂND VII
SĂ DAI
O TURĂ?

AQUA PARK

www.aria.com.ro


