PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE
DESFĂŞURATE ÎN ORAŞUL SULINA ÎN PERIOADA
12 – 15 AUGUST 2011
12 – 13 august 2011 – Festivalul Minorităţilor Naţionale
„Serbările Deltei” – ediţia a XI-a
Vineri, 12 august 2011
ora 20:00 – Prima parte a spectacolului-concurs
desfăşurat în cadrul Festivalului Minorităţilor Naţionale „Serbările
Deltei” – ediţia a XI-a, organizat de Primăria oraşului Sulina şi
Casa de Cultură Sulina în parteneriat cu Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, ce asigură cofinanţarea acestui proiect
cultural.
Sâmbătă, 13 august 2011
- ora 19:00 - Parada costumelor populare pe faleza oraşului,
organizată cu concursul participanţilor la Festivalul „Serbările
Deltei”;
- ora 20:00 - Partea a doua a spectacolului-concurs desfăşurat
în cadrul Festivalului Minorităţilor Naţionale „Serbările Deltei” –
ediţia a XI-a;
- ora 22:30 – Gala laureaţilor şi recital susţinut de Pepe.

*

Această ediţie a Festivalului Minorităţilor Naţionale „Serbările Deltei” se bucură
de prezenţa următoarelor ansambluri:
- Ansamblul de dansuri „CODLEA”, al Forumului German Codlea;
- Ansamblul „CAN-SU”, al Uniunii Democratice a Tătarilor Turco-Musulmani
Filiala Techirghiol;
- Ansamblul de dansuri „PHRALIPEN”, al Comunităţii Rromilor din Tulcea;
- Ansamblul „DOR” – Asociaţia Culturală Aromână - Sarighiol de Deal;
- Ansamblul de cântece şi dansuri „LOPADEA NOUĂ” – UDMR Alba;
-Ansamblul „ARTEMIS”, al Comunităţii Elene Sulina;
- Ansamblul „APOLONAS”, al Comunităţii Elene Sulina;
- Ansamblul „POSIDONAS”, al Comunităţii Elene Sulina;
- Ansamblul „ALLEGRIA”, al Comunităţii Italienilor, com. Greci;
- Ansamblul „CEAIKA”, al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Sulina;
- Ansamblul „CIORNĂIE MORE”, al Comunităţii Ucrainene com. Sfântu
Gheorghe;
- Ansamblul „POIENIŢA”, din com. Drajna;
- Ansamblul „DOBROGEANCA”, al Casei de Cultură Sulina.

*

14 – 15 august 2011 – Zilele oraşului Sulina
Duminică, 14 august 2011
ora 11:00 – Vernisajul expoziţiei de pictură “Intrare în
regnuri necuvântătoare„. Expune, Cristi Balea - pictor local - la
Biblioteca Orăşenească Sulina;
ora 12:00 - Vernisajul expoziţiei de fotografie „Sulina – oraşul
vechi”. Expune, Şerban Drăguşanu – actor - la parterul Primăriei
oraşului Sulina;
ora 12:30 - Vernisajul expoziţiei de fotografie „Sulina în
imagini şi portrete”. Expune Liviu Simioncencu – fotograf
profesionist – la atelierul foto;
ora 13:30 – Zilele oraşului Sulina pentru copii
(microspectacol, concursuri de karaoke, pictură, cros, tras
parâma, concursuri umoristice);
ora 20:00 – Spectacol cu participarea ansamblului
„Dobrogeanca” al Casei de Cultură Sulina, ansamblului „Artemis”
al Comunităţii Elene Sulina, ansamblului „Apolonas” al
Comunităţii Elene Sulina, ansamblului „Posidonas” al Comunităţii
Elene Sulina, trupei de dans „Magic Dans” al Casei de Cultură
Sulina şi a grupului folk „Sonas” al Casei de Cultură Sulina.
Luni, 15 august 2011
- orele 10:00 – 10:30, Slujbă religioasă la malul Dunării;
- orele 10:30 – 13:30, Concursuri sportive şi marinăreşti
(întreceri bărci rame 14 – 16 crivace, înot băieţi 14 – 16 ani, înot
băieţi peste 16 ani, înot mare fond, sărituri la trambulina mică,
sărituri la trambulina mare, mers pe şcondru, prins raţe,
skandenberg, băut bere, fotbal pe plajă, volei pe plajă, tras
parâma, alergare în sac);
- ora 19:00, Balul Marinarilor, cu participarea clubului sportiv
„Nippon Dojo” – Sulina, grupului „Cununiţa” al Casei de Cultură
Sulina, grupului „Euxinus” şi a invitaţilor Mircea Baniciu, Costel
Atanasov, Elena Plătică şi Tatiana Turtureanu.
- ora 20:00, focuri de artificii (durata 7 minute).

