
Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din zona Sibiului. 

 
 
 
Luna martie in Sibiu… Indiferent de vreme, viata culturala a orasului este 
extrem de bogata: de la spectacole de teatru la filme, de la vernisaje la 
workshop-uri, de la concerte clasice la electro si improvizatie. 
 
In materie de expozitii, Muzeul Brukenthal nu e intrecut de nimeni. 
Acesta organizeaza si gazduieste deopotriva un numar mare de expozitii 
ce doresc scoaterea in evidenta a personalitatii baronului Brukenthal, un 
personaj de exceptie al epocii sale. Datorita lui, muzeul Brukenthal este 
unul dintre cele mai valoroase din tara. 
 
Astfel, “Pinacoteca Baronului Samuel von Brukenthal” este deschisa 
in perioada 3 ianuarie – 31 august, la etajul II al Muzeul National 
Brukenthal, iar expozitia “Samuel von Brukenthal – Europa Luminilor 
si colectionarii sai” este si ea deschisa in perioada 8 februarie – 30 
decembrie, la etajul I.  
Apoi, “Expozitia Baronul Brukenthal – Homo Europaeus“, va fi 
deschisa publicului intre 25 februarie – 25 martie la Muzeul de Istorie - 
Sala 12. 
 
In cadrul programului Filarmonicii de Stat Sibiu va avea loc o serie de 
concerte cu participarea unor muzicieni straini. Sunteti invitati sa-i 
ascultati pe dirijorul Fernand Jung – Luxembourg si pe solista Dana 
Protopopescu – pian in data de 1 martie, in sala THALIA, pe dirijorul 
Serge Zehnacker – Franta si pe solistul Cristian Florea pe 8 martie, pe 
dirijorul Petre Sbarcea si pe solistul Francois Joel Thiollier pe 15 
martie, pe dirijorul Gheorghe Costin si solistul Mei-Ting Sun – pian, 
Japonia pe 22 martie  
 
Nici Teatrul National Radu Stanca nu se lasa mai prejos. In repertoriul 
sau intra in aceasta luna “Pescarusul” de A. P. Cehov, in regia lui 
Andrei Serban, reprezentatiile avand loc pe 3 si 4 martie, “Balul” dupa o 
idee a Theatre du Compagniol, pe 10 si 11 martie.  
 
“Nasul” dupa Gogol promite un spectacol special prin contributiile lui 
Alexandru Dabija, Alexandru Balanescu, Ada Milea si Andu Dumitrescu. 
Singura reprezentatie va avea loc pe 15 martie  in sala de sport a Casei 
de Cultura a Sindicatelor. 
Binecunoscutul regizor ucrainean Andryi Zholdak pune in scena piesa 
“Viata cu un idiot” de Erofeev – un spectacol plin de surprize care se va 
juca pe 29 martie. De acelasi regizor vor mai avea loc spectacolul 
“Othello?!” in adaptare scenica libera dupa piesa lui Shakespeare pe 
data de 30 martie si “Idiotul” dupa Dostoievski pe 31 martie. 

 
Cinemateca Astra Film isi continua programul special pe 2007, aproape 
zilnic avand loc proiectii de documentare si filme premiate la festivaluri 
internationale. Pentru programul filmelor, vizitati: 
http://www.astrafilm.ro/cine_martie.htm 

 
 

Proiectul ImproVisions (14 martie – 2 octombrie) va aduce pe scena 
Imperium Pub o serie de artisti romani si straini care vor sustine in total 

       Descoperiti Sibiul!  Martie 2007 | Arhiva: http://dordeduca.ro/newsletter/sibiu 



 
 

8 concerte de muzica spontana dedicata mai multor genuri: jazz, free 
jazz, etno-jazz, world-music, fusion, electro, new age, funk, muzica 
contemporană de avangardă.  
Un alt eveniment interesant se arata a fi SIBERFEST 2007 (21 – 22 
martie), care este format din cinci serii de concerte-spectacol multimedia, 
de muzica electronica la care se adaugă video art, filme, toate 
completate de dans modern si interpretari vocale live. 
 
La fel de interesante sunt si evenimentele din cadrul proiectului Ars 
Hungarica. Pentru a marca prezenta minoritatii maghiare in acest spatiu, 
Asociatia Maghiarilor din Sibiu va invita sa va incepeti ziua cu un concert 
de orga si trompeta (14 martie, Biserica Evanghelica) si sa o incheiati 
cu un concert de etno-jazz (in seara aceleasi zile, la 22.30, in Imperium 
Pub). Pe 15 martie, la Hotelul Imparatul Romanilor puteti face un periplu 
prin gastronomia maghiara si va puteti relaxa sa spectacolul de balet 
oferit de trupa de balet din Gyor in Sala mare a Casei de Cultura a 
Sindicatelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
Expozitii permanente: 2007 
"Sibiu, oras european"- Muzeul National Brukenthal 
"Europa Luminilor si colectionarii sau. Modelul Brukenthal" - Muzeul 
Brukenthal  
"Pinacoteca Baronului Samuel von Brukenthal - Muzeul National Brukenthal  
 
Alte manifestari 
25 februarie - 25 martie: “Homo Europaeus” - Museul National Brukenthal  
1 - 22 martie: Concerte Filarmonica din Sibiu 
1 - 30 martie: Cinemateca Astra Film 
14 martie - 2 octombrie: „ImproVisions” - Imperium Pub 
21 - 22 martie: SIBERFEST 2007 
3 - 4 martie: "Pescarusul" - Teatrul National Radu Stanca  
10 - 11 martie: „Balul” - Teatrul National Radu Stanca  
15 martie: „Nasul” - Sala de sport a Casei de Cultura a Sindicatelor. 
14 - 15 martie: "Ars Hungarica" - Imperium Pub 
 
 
 
 
 
 
Despre newsletter 
Acest newsletter este realizat de Asociatia Mioritics fiind initiat de divizia de turism a programului 
EDS, implementat de CHF International Romania.   
Contact:  echipa@dordeduca.ro / 021-2600113 / 0788-DE-DUCA [0788-333822] 
 
Conditii de utilizare: Informatiile referitoare la evenimentele prezentate in acest newsletter au caracter informativ. 
Desi in majoritatea cazurilor facem tot posibilul sa fim la curent cu ultimele modificari ale programelor, intotdeauna e 
posibil sa apara amanari, schimbari neanuntate / de ultimul moment, dictate de organizatori, independent de bunele 
noastre intentii. 

 
 


