Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj

Festivalul International „Etnica”
vineri, 24 noiembrie 2017

Vineri, 14 octombrie 2017, ansamblul folcloric &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&rdquo; a participat la
prima ediie a Festivalului &bdquo;Etnica&rdquo;, srbtoare a etniilor _i a diversitcii culturale,
care s-a desf_urat la Re_ica, pe scena improvizat din faca Casei de Cultur a Sindicatelor.

Membrii formaiei &bdquo;Kara&scaron;evska Zora&rdquo;, îndrumai _i coordonai de Giurgiulena Zoran, au prezentat
publicului prezent la manifestarea cultural din oraul de pe Bârzava frumoasele costume populare i o serie de dansuri
tradiionale caraoveneti.

&bdquo;Etnica&rdquo; este un festival al diversitii etniilor, al produselor agroalimentare dar i al meterilor populari din
Banat i nu numai. Unul dintre motivele care stau la baza organizrii acestui eveniment este promovarea individualitii fiecrei
etnii _i sublinierea ideii de educacie multicultural, dat fiind faptul c în Reia, alturi de români, au coexistat de veacuri mai
multe etnii, fiecare dintre ele având propria cultur i identitate (german, maghiar, sârb, croat, ucrainean, rom, ceh, slovac,
bulgar, evreiasc, etc).
Festivalul a reunit în ora_ul de pe Bârzava productori agricoli _i me_teri populari din Banat, dar _i din alte zone ale rii,
precum Muntenia, Ardeal sau Moldova, care au avut ocazia s ii expun produsele culinare tradicionale, precum _i
obiectele artizanale. Astfel, la târgul organizat în cadrul festivalului, doritorii au putut achiziiona icoane, împletituri, ppu_i
înnodate, dar _i preparate culinare la ceaun sau produse din gospodriile crne_ti.

Festivalul &bdquo;Etnica&rdquo; a debutat cu o parad a portului popular, din centrul civic _i pân la Casa de Cultur a
Sindicatelor. Pe scena amenajat în premier în aceast zon a ora_ului a urcat mai întâi fanfara din Grebenac care a
impresionat cu al ei &bdquo;Trececi batalioa-ne române Carpacii&rdquo;, smulgând aplauze generoase din partea
publicului prezent. Au urmat ansamblurile _i formaciile de dansuri populare cu spectacole de muzic _i dansuri din
folclorul croat, bulgresc, german, sârbesc, românesc _i al etnicilor romi din Ungaria.

Festivalul &bdquo;Etnica&rdquo; a fost organizat de Asociaia Nevo Parudimos în parteneriat cu Primria Reia, Centrul
Judeean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradiionale i Casa de Cultur a oraului Boca în cadrul proiecului
&bdquo;Reeaua de orae care utilizeaz principiile i activitile culturale ale CLLD pentru a promova incluziunea romilor în
Europa&rdquo;, proiect finanat prin programul &bdquo;Europa pentru cetceni&rdquo;. Asociaia Nevo Parudimos este o
organizaie apolitic, neguvernamental, nediscriminatorie, civic i independent fa de alte organe de stat, constituit prin liber
alegere i iniiativa membrilor fondatori în august 2008. Scopul asociaiei este &bdquo;Diminuarea discrepanelor de ordin
economic, social i educaional existente în societate&rdquo;.
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