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1 martie

Sarbatoarea vecinatatilor
Traditie folclorica cu vechime in zona Sibiului. In prima
zi a lunii Martie, primaria din Miercurea Sibiului
organizeaza intalnirea dintre aceasta localitate si cele
doua comune vecine: Apoldu de Sus si Dobarca.
20-25 martie

Saptamana francofoniei
Sibiul va gazdui in perioada 20-25 martie mai multe
manifestari cultural-artistice dedicate „Saptamanii
francofoniei”. Spectacolele de cantec si dans care vor
marca „le jumellage” romano-francez sunt organizate de
Asociatia de Prietenie „Ille et Vilaine”.
15 februarie – 31 martie

Creatie artizanala din Ecuador

CUPRINS
Evenimente:
· Sarbatoarea vecinatatilor
· Saptamana francofoniei
· Creatie artizanala la Ecuator
· Karpat Snowmobile Rally
· SB Saturday Night fever
· 125 de ani de la nasterea
compozitorului Bela Bartok
· Expozitia "Asingit - Arta inuita
din Canada"
· Saptamana verde
· Vara, Vara, Primavara
· Expozitie foto – Martin
Rosswog
· Poezia in avangarda.
Intalnirile de la Sighisoara
· Targul de Martisor.
· Programul Filarmonicii Sibiu

Adrese utile

Locatie: Muzeul Municipal din Medias. Colectia de
Contact
artizanat ecuadorian cuprinde aproximativ o suta de
piese reprezentative pentru cultura traditionala din zona Muntilor Andini si formeaza
un amplu tablou de reprezentare etnografică, geografică şi cultural – turistica a
Ecuadorului.
4-5 martie

Karpat Snowmobile Rally
Primul raliu de snowmobile din Romania, va avea loc
intre 4-5 martie in zona Sibiului. Cursa va consta din 2
etape de o zi, cu startul la Paltinis, iar traseul va fi
compus atat din portiuni de viteza cat si sectiuni
tehnice.
11 martie

SB Saturday Night Fever
Eveniment adresat pasionatilor de freestyle snowboarding
si skiing, precum si de Mountain Bike si BMX. Concursul,
care anul acesta a ajuns la cea de-a sasea editie, va
beneficia de un fundal muzical asigurat de 5 DJ si se va
incheia cu un concert live al trupei The Cashes si un afterparty in Clubul Chill Out.
Locatie: Patinoarul din Sibiu.
25 martie

125 de ani de la nasterea compozitorului Bela Bartok
Filarmonica din Sibiu organizeaza o sesiune de comunicari urmate de
un program muzical dedicat celui care este considerat unul din cei mai
mari compozitori ai secolului XX. Bela Bartok, [nascut in 1881], este de
asemenea unul dintre pricipalii fondatori ai etnomuzicologiei, stiinta care
se ocupa cu studierea muzicii populare.

1 – 30 martie

Asingit - Arta inuita din Canada
Prilej de a cunoaşte 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. Expozitia va putea fi vazuta in incinta
Muzeului Franz Binder pana la sfarsitul lunii martie.
1-8 martie

Targul de Martisor
Primaria Municipiului Sighisoara face echipa cu elevii de gimnaziu care vor pregăti
martisoare, felicitari si decoratiuni, pe care le vor oferi spre vanzare. Aceasta
actiune are ca scop strangerea de fonduri, care vor fi folosite la modernizarea
scolilor participante. Targul are loc in foaierul salii „Mihai Eminescu” a Primariei
Municipiului Sighisoara.
1-8 martie

Saptamana martisorului la Sighisoara
Manifestare ce promoveaza legendele şi obicieurile romanesti asociate apariţiei
mărţişorului. Timp de sapte zile, intre 1 si 8 martie, va avea loc un targ de
martisoare, lecturarea si premierea compunerilor intrate in concursul „Cum a aparut
martisorul” (rezervat elevilor de gimnaziu) si un spectacol artistic organizat de Casa
de Cultura si Corul Armonia.
24-26 martie

Vara, Vara, Primavara
Concurs national al tinerilor interpreti de muzică populara de lunga traditie, anul
acesta avand loc a XI-a editie.
Organizator: Consiliul Judetean Sibiu
20-26 martie

Saptamana Verde la Sighisoara
Obiectivul acestui eveniment este implicarea activa a cetatenilor in viata orasului. Pe
langa activitatile de curatarea a spatiilor verzi din jurul scolilor, blocurilor, parcurile, a
dealului Cetatii si malul Tarnavei, vor avea loc si comunicari pe teme de protectia
mediului si alte activitati adiacente.
31 martie – 2 aprilie

Poezia in avangarda. Intalnirile de la Sighişoara
Editia a 10-a. Cu aceasta ocazia se vor aduna aici numerosi poeti, scriitori si critici
literari, care vor participa la discutiile si seminariile despre noile directii in poezie.
1-31 martie

Expozitie foto - Martin Rosswog
Locatie: Galeria de Arta Contemporana a Muzeului Brukenthal
Artistul german documenteaza 5 case din Vurpar, el realizand astfel un proiect
despre disparitie, in stilul unic al profesorului sau, Bernd Becher.
30 martie

150 de ani de la desfasurarea Congresului de la Paris
Aniversarea va cuprinde alocutiuni despre importanta acestui moment in istoria
romanilor si un bogat program cultural artistic. Pacea de la Paris din 1856 a pus
capat razboiului Crimeei si a fost pasul esential pentru unificarea principatelor
romane.

Program de concerte: Filarmonica Sibiu
Joi 2 martie, ora 19

Concert Simfonic
Dirijor: TULIO GAGLIARDO - Spania; Solist: CRISTIAN FLOREA
In program: G.Verdi - Uvertura la opera “Nabucco”
W.A.Mozart - Concertul nr.21 pentru pian si orchestra in Do Major K 467
E.Elgar - Concertul pentru violoncel si orchestra in mi minor op.85
Duminica 5 martie, ora 19

G.VERDI: Opera ”AIDA” In concert
Dirijor: TULIO GAGLIARDO – Spania
In program: coruri si fragmente orchestrale
Joi 9 martie, ora 19

Recital de chitara
IONUT MILITARU
In program: lucrari de J.S.Bach, F.Sor, M.Giuliani, J.K.Mertz, A.Barrios Mangore,
P.Bellinati, E.Gismonti
Joi 16 martie, ora 19

Recital cameralL
J.Brahms: Integrala sonatelor pentru vioara si pian
DAVID MARCIAN - fiddle; SIMONA COCO - piano, Italy
Joi 23 martie, ora 19

Extraordinary piano concert
MASSIMILIANO VALENTI - Italy
J.Brahms, W.A.Mozart, O.Messiaen, A.Ginastera
Joi 30 martie, ora 19

Concert simfonic
Dirijor: CORNELIU DUMBRAVEANU
Solista: DANA BORSAN
In program: W.A.Mozart - Concertul nr.27 pentru pian si orchestra In Si bemol Major
KV 595, R.Schumann - Simfonia a II-a In Do Major op.61

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

Despre newsletter
Acest newsletter este realizat de Asociatia Mioritics si este sustinut de divizia de turism a programului
EDS, implementat de CHF International Romania.
Contact: echipa@dordeduca.ro / 021 3141607 / 0788.333.822 / 0722.597.808
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.

