Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din zona Sibiului.

Descoperiti Sibiul!
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31 martie - 2 aprilie

Vara, vara, primavara
Festival concurs national de interpretare a muzicii populare romanesti desfasurat
anual la Sibiu. Festivalul îsi propune descoperirea si promovarea de noi talente
interpretative si punerea în valoare a cântecului popular românesc autentic. Se vor
intrece in fata publicului, cei mai valorosti 20 de interpreti din cei 40 inscrisi initial.
7 martie – 10 aprilie

Femeia ardeleanca în imagini
fotografice
Expozitia îsi propune sa prezinte o serie de
fotografii de valoare documentara si
emotionala, realizate începând din a doua
jumatate a secolului al XIX-lea de fotografiartisti ce au trait si si-au desfasurat
activitatea în Transilvania. Exponatele au în
prim plan femeia ardelenca, surprinsa în
diferite ipostaze specifice activitatilor sale.
Locatia: Complexul National Muzeal
"ASTRA" - Muzeul de Etnografie Universala "
Franz Binder", Sibiu - Piata Mica nr. 11
Persoana de contact: Delia Voina, Centrul de
Informare si Documentare "Cornel Irimie", tel:
0269/21.81.95 int. 109
7 aprilie

Festivalul judetean de teatru pentru tineret [Sighisoara]
Manifestarea are ca scop incurajarea tinerilor actori de la cluburile de copii din
Sighisoara si judetul Mures.
7 - 9 Aprilie

Lumina slovei scrise
În Sala Senatului Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu (B-dul Victoriei nr 10), se
desfasoara timp de 3 zile, începând cu ora 9.00 cea de-a VI-a editie a sesiunii
stiintifice studentesti "Lumina slovei scrise", organizata de Facultatea de Litere si
Arte, cu ocazia împlinirii a 15 ani de învatamânt superior biblioteconomic la Sibiu.
Sesiunea are sectiuni devenite traditionale în cadrul acestei manifestari:
"Biblioteca de la traditie la modernitate" si "Tehnici de biblioteconomie si arhivistica".
Informatii la tel. 0269-216.277 sau la nr 0744-885.553

7-9 Aprilie

Lira primaverii la Paltinis
Federatia Romana de Turism Sportiv si Fundatia Alpin Sport va invita sa participati
la cea dea II-a etapa a Campionatului National al Cluburilor de Turism, editia a X-a
2006, ce se va desfasura in Complexul Hotelier Casa Turistilor, din statiunea
Paltinis, judetul Sibiu. program & detalii suplimentare

12 aprilie

Seara muzeala închinata Sfintelor Pasti
Expozitie de icoane pe sticla si lemn, textile populare, colectia de oua incondeiate a
muzeului de istorie din Sighisoara, tehnici de incondeiere a oualelor, concert grup
coral, expuneri a etnografilor de la muzeu.
Info: 0265 771108, Ina Hentz

17 - 21 aprilie

Tabara: "Descoperirea bisericilor fortificate si a cetatilor
sasesti din Transilvania"
Vor participa copii cu varste cuprinse intre
11 si 17 ani iar tabara de baza va fi situata
in localitatea Biertan, la o pensiune
construita pe zidul unei vechi biserici sasesti
si renovata de curand. In timpul acestei
tabere, copiii vor participa la diverse
activitati: vor vizita bisericile fortificate si
cetatile sasesti, invatand astfel despre
istoria sasilor din Romania, ore de calarie,
jocuri si concursuri.
Detalii suplimentare

27-30 aprilie

Sibiu Plays. In Love.
Competitie de arta dramatica pentru elevii de liceu ce
se desfasoara la Teatrul Gong din Sibiu. Sibiu Plays!
încurajeaza tinerii ca prin intermediul scrierilor lor sa
impartaseasca lumii întregi idealurile si valorile în
care cred.
Tema anului acesta este In Love: declaratie
urbana de dragoste. Festivalul proiecteaza o
cronica a adolescentei provocatoare. Asa se explica
si succesul pe care il are acest program - la editia
trecuta au fost înregistrati peste 200 de participanti si peste 600 de spectatori,
creând un mediu de prietenie bazat pe acceptabilitate, responsabilitate si inovatie,
de regasire a inspiratiei prin cultura Detalii suplimentare
26 aprilie

Seara muzeala
Muzeul de istorie din Sighisoara va gazdui o serie de incursiuni in trecutul realitatilor
sighisorene in cadrul unei serii de expuneri cu tema: "Economie si societate la
Sighisoara în a 2-a parte a sec.19, începutul sec. 20"
Info: 0265 771108, Ina Hentz

1 martie – 30 aprilie

Asingit - Arta inuita din Canada.
Prilej de a cunoaste arta, traditiile, obiceiurile si
modul de viata al inuitilor, o populatie originara
din zona Cercului Polar. 16 artisti de origine inuita
vor prezenta publicului desene in creioane
colorate, tus, grafit si tapiserii, dublate de proiectii
ale filmelor documentare si alte mijloace
interactive de comunicare a culturii eschimose.
Locatia: Complexul National Muzeal "ASTRA" Muzeul de Etnografie Universala " Franz Binder",
Sibiu - Piata Mica nr. 11
Contact: Simona Georgescu, 0269/21.81.95 int. 217

Adrese utile
Centrul de Informare Turistica Sibiu
www.sibiu.ro turism@sibiu.ro
0269-208913

Consiliul Judetean Sibiu
http://www.cjsibiu.ro/
0269-216368

Palatul Brukenthal
Piaţa Mare, Nr. 4 - 5, Sibiu
Tel: 0269 211699, 217691

Muzeul de Istorie a Farmaciei
Piaţa Mică, Nr. 26, Sibiu
Tel. 0269 218191

Asociatia Turismului Sibian
www.transilvania-turism.ro
ats-sibiu@turismconsult.ro
0269 218210
Muzeul de Istorie
Str. Mitropoliei, Nr. 2, Sibiu
Tel: 0269 218143

Muzeul de Istorie Naturală
Str. Cetatii, Nr. 1, Sibiu
Tel: 0269 213156

Muzeul Trofee de Vânatoare
Str. Scoala de Înot, Nr. 4, Sibiu
Tel. 0269 217873

Muzeul Astra
www.muzeulastra.ro
0269-218040
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