
Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din zona Sibiului. 

 
 
 

 
1-7 noiembrie 
Colocviul National Zilele Poeziei „Iustin 
Panta” - Sibiu 
Cu ocazia celei de-a V-a editii a acestui colocviu national, se 
vor organiza dezbateri critice asupra literaturii romane 
contemporane, si se va acorda premiul pentru poezie Iustin 
Panta. Informatii suplimentare: 0269 208 800 

 
 

 
 

17-19 noiembrie 
Cant si joc pe Hartibaci - Agnita 
Acest eveniment national ia forma unui festival- concurs       
al solistilor de muzica populara debutanti si consacrati, si, de 
asemenea, al ansamblurilor folclorice de pe tot cuprinsul tarii.  
Informatii suplimentare: 0269 510 465 
 

 
 
24-25 noiembrie 
Memorialul Ioan Macrea – Sibiu   
Spre sfarsitul lui noiembrie se organizeaza spectacole folclorice dedicare 
coregrafului Ion Macrea, ce au ca scop valorificarea artei coregrafice, 
conservarea si perpetuarea elementelor autentice de cantec si joc popular 
romanesc. Informatii suplimentare: 0269 215 592 
 
 
 
16-19 noiembrie 
Sibiu Dance Festival 
Cea de-a treia editie a acestui festival national de mare anvergura 
prilejuieste atat o competitie deschisa tinerilor dansatori neprofesionisti din 
tara, cat si un regal al spectacolelor de dans modern, contemporan sau 
oferite de trupe din tara si din strainatate.  
Informatii suplimentare: 0269 212 883 
 

 
 

6 octombrie - 12 noiembrie  
"Tezaure Umane Vii" - Sibiu  

Expozitia incadreaza o multime de artefacte, 
creatii contemporane de arta populara, valori 
obiectuale simbolice, reconstituiri ale unor 
interioare de locuinte traditionale din 
Transilvania, aspecte din targurile traditionale si 
din sezatorile de odinioara.  
 
Tematic, expozitia este structurata in trei mari 
capitole: "Sa cunoastem valorile traditiilor", "Sa 

ne hranim cu valorile traditiei" si "Sa traim in spiritul valorilor traditiei".  
Locatie: Casa Artelor, Piata Mica, nr. 22 Informatii suplimentare: 0269/21.81.95 int. 114 
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24 septembrie - 30 noiembrie  
Expozitie cu vanzare "Ceramica contemporana" - Sibiu  

Puteti admira si achizitiona obiecte din ceramica in suluri, 
realizata prin procedee mostenite din vremea dacilor, ceramica 
neagra de la Marginea, unicul centru de ceramica din Romania 
care a conservat pana in prezent traditia modelarii ceramicii 
negre, ceramica rosie provenita din satele de olari din zona 
Crisanei, ceramica smaltuita din Maramures, Tara Zarandului 
etc. Locatie: Piata mica nr 11 Informatii suplimentare: 0269/21.81.95 
int. 122 

 
 
 
17 noiembrie 
Vania – Club Chill Out, Sibiu 
Neobositul DJ Vania, deschizatorul de drumuri in ceea ce priveste muzica 
electronica romaneasca si, in acelasi timp, cel ce stapaneste aproape de 
perfectiune tehnica mixing-ului, dovada prezenta lui constanta in 
deschiderea tuturor petrecerilor de amploare din capitala si nu numai vine, 
pe 17 noiembrie in Club Chill Out din Sibiu pentru a incinge atmosfera cateva 
ore bune. Warm up: Jay Bliss 
 
 
 
24 noiembrie 
Vali Barbulescu – Club Chill Out, Sibiu 
Unul dintre primii DJ romani, Vali Barbulescu a devenit cunoscut mai ales 
dupa ce a produs si a prezentat emisiuni televizate pentru posturi nationale 
si importante evenimente live precum MTV Romanian Video Music Awards. 
De cand si-a descoperit pasiunea pentru activitatea de DJ, Vali Barbulescu a 
mixat alaturi de Steve Lawler, Satoshi Tomiie, James Zabiela, Hybrid, ATB, 
Jimmy Van M, David Morales si multi altii. Pe 24 noiembrie va fi prezent in 
Club Chill Out, unde e asteptat cu nerabdare. Warm up: Jay Bliss 
 
 
Adrese utile 

 

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

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

Asociatia Turismului Sibian 
www.transilvania-turism.ro  
ats-sibiu@turismconsult.ro 
0269 218210 

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 

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 / 021-2600113 / 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. 


