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FESTIVALUL INTERCULTURAL PROETNICA 2018
marti, 04 septembrie 2018

In perioada 22-26 august 2018 a avut loc cea de-a XVI-a ediie a Festivalului Proetnica, eveniment organizat de Asociaia
Centrul Educaional pentru Tineret Sighioara (ibz) în parteneriat cu Guvernul României - Departamentul pentru Relaii
Interetnice (DRI) i Consiliul Judeean Mure.

Aceast ediie a festivalului a avut loc în Anul European al Patrimoniului Cultural i a cuprins o serie de manifestri inedite,
menite s promoveze înelegerea diversitii culturale ca element definitoriu al identitii europene. Prin acest proiect s-a urmrit
consolidarea pcii interetnice într-o societate pluralist i democratic. Astfel, ProEtnica i-a propus s devin o Agora pentru
exprima-rea, pstrarea _i dezvoltarea identitcilor etnoculturale din România, promovând dialogul intercultural i interaciunea
artistic pe plan european. În acest cadru, organizatorii evenimentului s-au bucurat de partici-parea a 600 de reprezentani
ai minoritilor naionale din România. Latura internaional a festivalului a fost asigurat de prezena minoritii naionale a
Sorabilor din Germania.

Festivalul a cuprins momente de dans i muzic tradiionale, susinute de peste 50 de ansambluri ale grupurilor etnice, care
au putut fi urmrite pe scena amplasat în Piaa Cetii. De asemenea, evenimentul a cuprins o seciune tiinific, seri de film,
expoziii comune de art, care au reunit lucrri ale artitilor contemporani din rândul minoritilor naionale. Festiva-lul a reunit i
meteugari i standuri de prezentare ale minoritilor naionale, ce au putut fi vizitate în toate cele cinci zile de festival. Serile
festivalului Proetnica 2018 s-au încheiat cu concerte susinute de formacii _i interpreci consacrai atât în car cât _i în strintate.

Timp de 5 zile, etnici croai, albanezi, germani, polonezi, armeni, greci, romi, bulgari, italieni, rui lipoveni, slovaci, ttari,
cehi, macedoneni, turci, maghiari, evrei, ucraineni, ruteni, sârbi i români s-au desfurat în for pe scena amplasat în Piaca
Cetcii, oferind un program variat i bogat.

Minoritatea croat a fost reprezentat de Ansamblul &bdquo;Kara&scaron;evska zora&rdquo;, aflat sub egida Uniunii
Croailor din România, i care particip an de an la acest festival. Repertoriul ansamblului a cuprins dansuri reprezentative
pentru minoritatea croat, iar melodiile interpretate au evidenciat frumusecea folclorului _i a tradiciilor specifice comunitcii
croate din România. Veselia, ritmul _i muzica exprimate prin dansurile tradicionale caraoveneti au revelat publi-cului o
imagine elocvent a bogciei suflete_ti a minoritcii croate. De asemenea, formaia cultural artistic s-a remarcat i prin
costumele po-pulare specifice croacilor din România din zona Cara_ovei, jud. Cara_-Severin, costume cunoscute în
studiile etnografice _i sub denumirea de costumacie popular &bdquo;cara_oveneasc&rdquo;. Aceste costume reprezint
zestrea pe care caraovenii au mo_tenit-o de la bunici _i strbunici, iar componenii ansamblului
&bdquo;Kara&scaron;evska zora&ldquo; le poart de fiecare dat cu mândrie, stârnind admiraia privitorilor.

Evenimentul din Sighioara s-a bucurat i de sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania Bucureti, Institutul Cultural
Român din cadrul Guvernului României, Institutul pentru Relaii Externe din Stuttgart (Institut für Auslandsbeziehungen
Stuttgart) i Ministerul pentru tiin, Cercetare i Cultur al Landului Brandenburg al Republicii Federale Germania.
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