
Agenda ev enimentelor culturale, turistice si traditionale din zona Sibiului. 

 
 
 
Sibiul se-mbraca-n straie imparatesti odata cu sosirea noului an. Si pentru ca 
pana acum nici un oras romanesc nu s-a mai mandrit cu titlul de capitala 
culturala europeana, in Sibiu se pregatesc la tot pasul expozitii, proiectii 
cinematografice, lansari de carte, concerte, spectacole de teatru, baluri, 
carnavaluri si parade care mai de care.   
 

Prima luna a lui 2007 se arata cum nu se poate mai bogata in 
evenimente si manifestari culturale: Muzeul National 
Brukenthal gazduieste numeroase expozitii consacrate atat 
artei vizuale contemporane cat si baronului Brukenthal, 
precum “Europa Luminilor si colectionarii sau. Modelul 
Brukenthal”, ce va dura pana la f inele anului, sau 
“Pinacoteca Baronului Samuel von Brukenthal”, 
planif icata pana in luna septembrie.  
 
Studioul de film Astra se lasa vizitat mai in f iecare zi a lunii, 
devenind un “forum pentru f ilmul documentar ca mijloc de 
cunoastere si intelegere inter-culturala”, prilejuind vizionarea 

celor mai captivante si indraznete documentare. 
 
 La Teatrul National Radu Stanca, in zilele de 12, 13 si 14 ianuarie se joaca, in 
regia lui Andrei Serban, unul dintre cele mai emotionante si delicate spectacole 
ale lui Cehov, “Pescarusul”. Intre 19, 20 si 21 ianuarie au loc, pe aceeasi scena, 
doua spectacole construite atent sub bagheta lui Radu-Alexandru Nica, laureat 
al premiului UNITER pentru debut regizoral: “Balul” si “Vremea dragostei, 
vremea mortii”.  
 
La Muzeul Astra turistii si toti cei ce iubesc Sibiul si tradit iile romanesti vor avea 
ocazia sa descopere, sub acoperisul casei Hermes, expozitia “Traditii uitate. 
Un tezaur nevalorificat”, prin care se incearca prezentarea unui “rezumat” al 
artei populare romanesti din ultimele decenii sub auspiciile nationale ale 
“Deceniului Patrimoniului Cultural National” si internationale ale adoptarii 
“Conventiei pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial”.  
 
Totodata Muzeul Astra intampina noul an prin lansarea, odata cu prima zi a lunii 
ianuarie, a paginii de internet www.sibiulmeu.ro, dedicata tuturor sibienilor din 
Diaspora. Acest site este o parte a mai amplului proiect, intitulat „Sibiu, t inutul 
meu natal”, care se doreste a f i o actiune de initiere si de recuperare a identitatii 
Diasporei sibiene, in sensul cunoasterii si asumarii valorilor cultural – istorice ale 
acestui spatiu. Specif icul paginii de internet create de CNM „ASTRA” consta in 
abordarea a trei dimensiuni ale Sibiului, si anume: Sibiul Tradit ional, Sibiul Istoric 
si Sibiul Artistic. 
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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 
8 - 31 ianuarie: Proiectii de filme documentar sub egida Astra Film Fest  

19-20 ianuarie: Spectacolul "Balul" - Teatrul National Radu Stanca 
21 ianuarie: Spectacolul "Vremea dragostei, vremea mortii" - Teatrul National Radu 

Stanca 

 
 
 
 
 
 

 

Despre newsletter 
Acest newsletter es te realizat de Asociatia Mioritics fiind initiat de di vizia 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. 

 
 


