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ZIUA ETNICILOR CROATILOR LA FESTIVALUL ETNICA
marti, 03 august 2021

Anul 2021 înseamn pentru oraul Reia i 250 de ani de industrie reiean, pe care oraul îi va srbtori printr-o serie de
evenimente pentru toate vârstele i pasiunile.

Dup expoziia de flori &rdquo;Spring Time&rdquo; organizat în perioada 16 aprilie &ndash; 2 mai, un eveniment care a
adus un plus de culoare i elegan Centrului Civic al municipiului, urmat de Festivalul de Teatru pentru copii &rdquo;250
Via Estrada&rdquo;, festival care a transformat Parcul Tricolorului într-un trâm de poveste pentru copii, municipalitatea a
decis s organizeze i o sptmân multicultural, un eveniment aflat la prima ediie i care a cuprins spectacole de muzic, tradiie i
art culinar ale populaiei majoritare, dar i ale etniilor conlocuitoare. Astfel, în fiecare zi între orele 18.00 i 20.00, programul
evenimentului a cuprins atât prezentarea de preparate tradiionale ale etniilor invitate, cât i un program artistic divers, care a
pus accent pe muzic, dansuri i portul invitailor la festival.

Festivalul Etnica a debutat pe 20 iunie cu o parad a portului popular, care a avut loc pe traseul Intim-Parcul Tricolorului i
în timpul creia participanii i-au etalat cu mândrie costumele populare specifice fiecrei comuniti.

Seara de luni, 21 iunie, dedicat comunitii croate din Banat, a fost primit cu bucurie de ctre reieni, acetia fiind impresionai
de tradiiile i de portul specific minoritii croate.

Programul cultural prezentat de ansamblul Kara&scaron;evska Zora, coordonat de ctre instructorul Giurgiulena Zoran, a
bucurat ochii i urechile publicului prin autenticitatea costumelor tradiionale i a dansurilor autentice caraoveneti. În
prezent, ansamblul este format dintr-o nou generaie de artiti amatori, elevi i absolveni ai colii din comuna Caraova, iar
grupului i s-a alturat de curând i o orchestr care îi însoete la numeroase spectacole. Aceti tineri entuziati promit s duc mai
departe dansurile i tradiiile strvechi ale locului.

Uniunea Croailor din România a pregtit i o expoziie pentru vizitatorii festivalului, care a putut fi admirat în foiorul din parcul
Tricolorului i care a cuprins manechine îmbrcate în costume populare, obiecte tradiionale, fotografii, cri i albume de
prezentare. Dup încheierea spectacolului prezentat de formaia artistic Kara&scaron;evska Zora, atenia spectatorilor s-a
îndreptat spre foior unde educatoarea Maria Vlasici din Vodnic le-a vorbit celor prezeni despre transformarea portului
popular caraovenesc de-a lungul anilor. &rdquo;Vedem aici costume populare pe care le purtau femeile i brbaii. Sunt
puin diferite de costumele pe care le purtau acetia zilnic. Avem expus i o mireas care poart în cap o podoab din a treia zi
de nunt, aa-numita krpa, în timp ce fetele tinere poart parta sau salba. I se zicea salba pentru c avea monede. Trebuie s
specific c în ziua de astzi, în momentul realizrii costumului popular se pune accentul mai mult pe estetic decât pe practic, i
anume fustele domnioarelor sunt foarte apretate, de aceea este mai dificil mersul.&rdquo;
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