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31
August

gustafi
(Croazia)
Grupul Gustafi a fost infiintat in 1990 la Vodnjan,
un orasel de pe coasta nord adriatica a Croatiei.
Astazi Gustafi este unul dintre cele mai bune
grupuri croate din ultimii ani, din palmaresul
lor facand parte peste 1300 de concerte live si
11 albume lansate. Criticul de muzica Sven
Semencic a scris despre ei ca “nu sunt numai un
simbol al muzicii populare croate ci un produs
muzical complet al lumii”. Creatiile celor de
la Gustafi, ce par un mix de expresii muzicale
aparent imposibile, l-au fermecat chiar si pe
faimosul David Byrne care, intr-un concert al
lor la Zagreb, s-a urcat alaturi de ei pe scena
dand viata unui spectacol de neuitat.
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Calendar
31 august - 2 septembrie

1
Sept.

korrontzi

BAIA SPRIE - Complex Turist Suior

VINERI 31 AUGUST

(Tara Bascilor)

Ora 17.00: DAN LES – Expunere olarit
Ora 18.30: ROAD PLAYERS BAND (Romania)

Ora 20.00: GUSTAFI (Croatia)
SAMBATA 1 SEPT.

Ora 17.00: Grupul folcloric IZA – Recital
Ora 18.00: Baia Sprie - Privind spre trecut,
lansare album foto Asociatia Nature’s Garden
Ora 18.30: Povestea olarului - DAN LES
Ora 19.00: DOR CALATOR - Casa de Cultura

Ora 20.00: KORRONTZI (Spania, Tara Bascilor)
DUMINICA 2 SEPT.

Ora 17.00: MILLENIUM BAND - Muzica de promenade – Majotete
Ora 18.00: ALINA AUGUSTA - Recital
Ora 18.30: DOR CALATOR - Casa de Cultura
Ora 19.30: Transilvania pitoreasca – expunere foto – Diorama

Ora 20.00: KAMAFEI (Italia)

ACCES

STAFF SETE SÓIS SETE LUAS
Marco Abbondanza - Director - Maria Rolli - Coordonator de Producţie
Sandra Cardeira - Administraţie - Sara Valente - Birou de presă
Barbara Salvadori - Colaborare - Claudia Crecchi - Grafică
Mulțumiri: Levente Szakacs, Andrei Barbos
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Infiintat in 2004, grupul Korrontzi poate fi definit
grupul revelatie al muzicii noi din Tara Bascilor.
Korrontzi se intoarce la originile traditiilor
muzicale basce prin folosirea instrumentului
“triki” (acordeon in limba basca). Grupul
aduce astfel un omagiu culturii populare basce
improspatand-o, in acelasì timp, cu influente
muzicale din intreaga lume. Membrii formatiei
sunt cu totii de exceptie: energia exploziva a
frontman-ului Agus Barandiararan da frau liber
distractiei generale, Kike Mora la bas invaluie
publicul intr-o atmosfera speciala, Ander de
Saratxo la baterie da ritm spectacolului, iar Iker
Lpe de Bergara este un mag al instrumentelor
de suflat si incanta de fiecare data spectatorii cu
un mic instrument muzical traditional din Tara
Bascilor numit “alboka”. Grupul Korrontzi ofera
publicului un spectacol plin de energie si veselie
in care muzica si dansurile se contopesc intr-o
atmosfera incandescenta.

2
Sept.

Ansamblul Folcloric DOR CALATOR
Ansamblul Folcloric DOR CALATOR s-a constituit
la sfarsitul anului 2008, in cadrul Casei de Cultura
Baia Sprie, cu scopul de a promova valorile culturale
autentice, ca zestre a satului traditional. Având ca
obiective; participarea comunităţii la viaţa culturală,
îndrumarea tinerei generaţii în scopul cultivării artei
coregrafice şi interpretative, cât şi a rafinamentului
artistic, prin promovarea culturii tradiţionale, instituţia
a evoluat în planul artistic, devenind un reper în calendarul
evenimentelor culturale. Colectivul artistic reuneşte, în
prezent, aproximativ 30 de membri activi, dansatori şi
solişti vocali, având un repertoriu remarcabil. Coregrafia
este semnată de Ioan Lar iar regia artistica de Andrei
Barbos, presedintele Asociatiei Culturale VATRA SATULUI
CHIOREAN.

kamafei

(Sudul Italiei)

Originar din Salento, in sudul Peninsulei italice, regiunea
Puglia, grupul Kamafei va incalzi atmosfera cu ritmuri
de muzica etno. Pentru a pastra vie memoria traditiilor
si a muzicii salentine, Kamafei va sustine un recital
compus din cantece de dragoste si teme originale.
Grupul a colaborat de-a randul anilor cu importanti
artisti italieni precum Sud Sound System si Uccio
Aloisi si s-a distins prin energia exploziva ce caracterizeaza
concertele lor.
In griko- limba
salentina antica,
Kamafei inseamna
“caldura care
trece”.
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