Centrul Cultural din Sighet are un nou sediu
Scris de Dorel Todea
Vineri, 28 Iulie 2017 10:52 -

Centrul Cultural Sighetu Marmaţiei şi-a deschis oficial activitate în sediul din Piaţa Libertății
nr, 24 A. De aici va fi coordonată activitatea cultural-educativă şi artistică

a celor trei secţii din componenţa instituţiei, oferind sighetenilor o paletă diversă de activităţi
respectiv:evenimente cultural-artistice si spectacole; formatii artistice: Ansamblul folcloric MARA
(dansuri populare,orchestra, taraf, solişti şi grup vocal; Secţia de teatru (actorie,
regie,scenografie, regie tehnică,teatru de păpuşi);Cenaclul literar; Cenaclul de pictură SIGART;
Fanfară; Grup coral cameral, Cor mixt; Cursuri de pregătire practică.
Centrul Cultural
este de mai mulţi ani şi principalul organizator ale evenimentelor reprezentative ale oraşului.

Evenimentul a fost deschis printr-o slujbă de sfeştanie, săvârşită de protopopul Vasile Aurel
Pop şi o parte din Grupul bizantin &quot;Theologos&quot;. A urmat momentul simbolic de
semnare a protocolului de colaborare între Inspectoratul Poliției de Frontieră și Centrul Cultural
Sighetu Marmației.

Despre importanţa activităţii cultural-artistice, depre planurile de viitor au vorbit chestorul de
poliţie, Liviu Bute- șef al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră şi ing. Horia Scubli,
primarul municipiului Sighetu Marmației. Managerul interimar,prof. dr. Ioan Dorel Todea a
prezentat oferta cultural-educativă şi artistică a Centrului Cultural Sighetu Marmației şi a adresat
celor prezenţi mulţumiri pentru sprijinul acordat. Reprezentanţii administraţiei locale au apreciat
condiţiile create de conducerea Centrului Cultural pentru activitatea viitoare, pentru a răspunde
în cât mai mare măsură cerinţelor sighetenilor.
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A urmat un moment artistic susţinut de: grupul vocal instrumental al Ansamblului
MARA(Ileana Matus,Mihai Chiş şi Nelu Godja),prof. prof. Ioan Szekely-clarinet şi Cristian
Malicski-pian, folchistul Gheorghe Ștețca, Mark Mesaroş (pian şi chitară), solista Diana Codrea,
în final alăturându-se soliştii Maria Mihali şi Adrian Benţa din partea Poliţiei de Frontieră.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanți ai Consiliului Local, Primăriei, Inspectoratului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, personalul Centrului Cultural,colaboratori din
instituțiile municipiului, presa locală.
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