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COMUNICAT DE PRESĂ
Stimată Doamnă..... /Stimate Domn.....
Asociația Alegria, împreună cu Hipermarket Cora, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Asociația Meșterilor Populari și Biblioteca Județeană "Octavian
Goga" , vă invită vineri, 20 aprilie, între orele 18.00-20.00, să participați la al doilea eveniment din cadrul
proiectului educativ " Bucuroși, prin România", proiect de promovare a tradițiilor românești.
“ Un popor fără tradiții este un popor fără viitor » Alberto Lleras Camargo
Avem drag de Maramureș!
Ne vom familiariza cu specificul acestei regiuni, prin următoarele activități :
Cântec, joc și voie bună: ne vom prinde în ritmul alert al Tropotitei de la Maramu’
Atelier „de meșteșugit”: vom confecționa prin diferite tehnici poarta maramureșeană
Prezentare de costume tradiționale specifice: participanții sunt invitați să poarte un element de costum
tradițional maramureșean
Degustări de produse specifice: degustările de produse specifice (cozonac cu nucă, plăcinte pe lespede)
ne sunt puse la dispoziție de partenerii noștri, Căsuța bunicii și Băcănia Bun
Invitații noștri speciali sunt un grup de zece copii de la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” din TârguLăpuș. Ne vor încânta cu un dans și cu un cântec tradițional, specific acestei regiuni.
Activitățile sunt dedicate copiilor între 6 și 17 ani.
Concurs “Votează regiunea preferată!” pentru însoțitori și clienți Cora. Detalii pe site-ul
www.asociatiaalegria.ro
Proiectul educativ-cultural de promovare a tradițiilor românești „Bucuroși, prin România” se va desfășura pe
parcursul întregului an, calendarul de evenimente fiind următorul :
11 mai : Crișana
25 mai : Dobrogea
8 iunie: Oltenia
28 septmebrie: Banat
12 octombrie: Muntenia
26 octombrie: Transilvania
9 noiembrie: Transilvania
23 noiembrie: Moldova
Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați site-ul www.asociatiaalegria.ro .
Invităm reprezentanții mass-media la eveniment.
Anul acesta, la Cora, reînviem tradițiile românești!
Delia Bob,
președinte

Asociația Alegria
C.I.F. 31207406
407208, Floresti
Str. Razoare, nr. 7C/6

www.asociatiaalegria.ro
contact@asociatiaalegria.ro
RO98BTRLRONCRT00R6271701

asociatiaalegria

pag. 1

