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PROGRAMUL FESTIVALULULUI  
 

 
 SAMBĂTĂ 16 NOIEMBRIE 2019 (ZIUA 1) 

 

ORA 13.00 AULA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA  

ARTE, TRADIȚII, MUZICĂ  
 

 EVENIMENTE PLASTICE. ARTE VIZUALE  

 Caligramele ierbii, Valentin Iuliano (România-SUA) și Olimpiu Bandalac (București)   

 Linia, expoziție de grafică, Arpád Bartha (Brașov) 

 Aventuri în orașul amintirilor, foto și grafică, Ana Roșca (Brașov)  

 Emoții de toamnă, Natalia Domenco (Brașov) 

 Cu capul în nori (Beatrice și îngerii), Beatrice Iordan, Muzeul Țăranului Român (București) 

 Terapia prin artă, Radu Plopeanu, Asociația Copiii de Cristal (Brașov) 

 Out of the box, Liceul de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch (Brașov)  

 Design editorial cu Echipa creativă Factum Design. Cristina Sabău și Alexandru Șchiopu (București) în 

dialog cu prof.dr.doc. Thomas Gronegger, New Design University (NDU), St. Pölten, Austria, asupra 

cărții Thinking about rural and local spirit. Seven years of design and crafts based research on site.  

 Design experimental: Materiale naturale, tehnici si metode low-tech pentru configurarea habitatului, 

un proiect al New Design University, St. Pölten, Austria și UTBv, coordonatori: dr. Thomas Gronegger și 

dr.ing. Alin M. Olărescu  

 Cartea și pocalul, arh. Alexandra Mihailciuc, București 

 Design românesc contemporan de top: Dragoș Motică, Corvin Cristian, Constantin Alupoaei, București, 

Robert Niculescu, Brașov 

 Expoziții de design: UTM Chișinău, UAUIM București, UTBv - proiecte, machete, prototipuri. 

Coordonatori: prof.dr.hab. Valeriu Podborschi (UTM Chișinău/DDI), prof.dr.arh. Beatrice Jöger 

(UAUIM/FAI), conf.dr. Ioan Muscu (UTBv/FIL).  

 Lumina: Adrian Roșca (Brașov) 

 Expoziții de fotografie: New York-Clichés and Beyond…, dr.arh. Beatrice Jöger, Bucuresti; Shepherds 

of Transylvania, Telmo Rocha (Portugalia); Wanyamapori / Lume sălbatică / Vadvilág / Wild World: 

Robert Laczko-Vass (Cluj-Napoca); Iceland (everything so quiet…), Anna Katharina Blocher; Sevilla, 

Jacky Wielandts (Belgia); Praga-orașul nepereche-cu perechi, dr.ing. Mircea Viorel Drăgoi (Brașov); 



Creta, G. Simionescu (București) și M. Cionca (Brașov); 2 Mai IV: Florin Tronaru (Brașov); Pisicile din 

preajma mea, Adi-Marian Brumă (Brașov) 

 Expoziții de restaurare: Clădirea Rectoratului, contexte istorice și repere ale restaurării, o cărticică, 

autor arh. Edmund Olsevszky; Rectoratul după restaurare, Telmo Rocha (Portugalia); Restaurare – pași 

spre afirmare, coordonatori prof. dr. Maria-Cristina Timar, ș.l. dr. Emanuela Beldean, FIL/UTBv 

 Semne și însemne, Antonela Lungu și Comunitatea Motive decorative din Țara Bârsei și împrejurimi 

 

 MOMENTE ȘI EXPERIMENTE MUZICALE 

 Ansamblul de chitare al Facultății de Muzică, coordonator prof.dr. Corneliu George Voicescu 

 Horitorii din Țara Lăpușului, un spectacol însoțit de Parada costumelor lăpușene. 

 Interludii de jazz cu Willy de Vleeschouwer și Karel Algoed (Belgia) 

 

 ALTE EVENIMENTE 

 Ceremonia dezvelirii noului scaun din Colecția Modern Classics 

 Workshop de desen, pictură și bricolaj pentru copii și părinți, expoziție și premiere, coordonator arh. 

Biborka Bartha 

 Bursuci și alte animale, workshop de croșetat cu copii și părinți, coordonator  Gabriela Bularca 

 Lansări de carte 

 

 

 

ORA 19.30 BISERICA CATOLICĂ (str. Mureșenilor) 

CONCERT DE GOSPEL, NORBERT DETAEYE, PIAN ȘI VOCE (BELGIA) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 DUMINICĂ, 17 NOIEMBRIE 2019 (ZIUA 2) 
 

ORA 13.00 BASTIONUL ȚESĂTORILOR 

TÂRGUL MEDIEVAL   

 

 Deschiderea festivă: Cuvânt din partea conducerii Muzeului Județean de Istorie Brașov 

 Heralzii sună Intrarea cavalerilor și a domnițelor 

 Lansarea Concursului de desen pentru copii 



 Fanfara Korona din Brașov, coordonator prof. Adrian Sămean, Asociația Culturală Korona Brașov 

 Dansuri greceşti cu ansamblul Louloudakia al Comunităţii Elene din Braşov, instructor Codrin Rotaru 

Diaconescu 

 Program artistic japonez, Asociația Musashino Brașov, coordonator Georgiana Baraboi  

 Festivitatea de premiere a copiilor 

 The Old American Trio: Norbert Detaeye, Willy de Vleesschouwer, Karel Algoed (Belgia) 

 Horitorii din Țara Lăpușului (invitați speciali ai festivalului Etnovember 2019): Horele “cu noduri”-

cântece arhaice  

 Copiii din Stroești-Argeș, coordonator prof. Aura Constantinescu 

 Dansuri germane cu Ansamblul Korona, coordonator Dagmar Cloos, Asociația Culturală Korona Brașov 

 Grupul vocal Dionyssos al Comunității Elene din Braşov, coordonator Doscaș Hristache Dick 

 Dansuri israeliene și tradiționale evreiești cu ansamblul Hora din București, coregraf Gabriela 

Bucățică 

 Dansuri greceşti cu Ansamblul Efthymos al Comunității Elene din Braşov, instructor Codrin Rotaru 

Diaconescu.  

 Grupul vocal Yahad al Comunității Evreilor din Brașov, coordonatori Cristina Plugaru și Răzvan Mureșan 

 Dansuri tradiționale maghiare cu Ansamblul Bokréta, coordonatori Márton Katinka și Oltyan János 

Prezentare: Prințesa Beatrice 
Alte activități 

 Workshop de desen pentru copii, expoziție și premierea copiilor, coordonare Biborka Bartha, Daniel 
Dămoc 

 Artizani, meşteşugari, creatori de frumos 
 Ponei Shetland de la Centrul de Echitaţie Diana, Râșnov 

 
ORA 17.00 TRASEUL BASTIONUL ŢESĂTORILOR – PIAŢA SFATULUI 

CORTEGIUL CU TORȚE  
 

ORA 17.30 PIAȚA SFATULUI 

ADRENALIZE, SHOW FIREBALL CU TRUPA HYPNOSIS  

 
ORA 19.30 CENTRUL MULTICULTURAL AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA 

KABARETT KAKTUS: DIE PROFESSORESSA  

LITERARISCH MUSIKALISCHE IMPRESSIONEN UND IMPROVISATIONEN VON UND MIT/ 

IMPRESII LITERAR-MUZICALE ȘI IMPROVIZAȚII CU KABARETT KAKTUS (CARMEN ELISABETH 

PUCHIANU, ELENA CRISTIAN, PAUL CRISTIAN)  

 
 

 
 
 

 
 



 LUNI 19 NOIEMBRIE 2018 (ZIUA 3)  

ORA 14.00 FACULTATEA DE LITERE  

MARATONUL DE POEZIE 
Invitat special: poetul Michael Astner 
Moderatori: Dan Țăranu, Robert G. Elekes, Rodica Ilie, Georgeta Moarcăs, Romulus Bucur, Adrian Lăcătuș. 
 

ORA 20.00 AULA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA, ÎN SPAȚIUL EXPOZIȚIONAL 

CONCERT-ȘEZĂTOARE DE MUZICĂ VECHE ROMÂNEASCĂ, CU TRUPA 

TREI PARALE 

Interacțiuni cu publicul și experimente instrumentale 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ars vincere tenebras (Arta învinge întunericul, deviza festivalului Etnovember) 

Cultura îi îmblânzește pe oameni (Menandru, poet grec, c. 342/41 – c. 290 i.Hr) 

Festivalul Etnovember s-a ivit din dorința de a pune în valoare diversitatea culturală a Brașovului, de a pune oamenii de 
aici la un loc și de a-i face pe unii dintre ei să ofere mici bucurii, iar pe ceilalți să le primească și să le prețuiască. Noi nu 
cântărim aceste bucurii. Ele sunt puse cuminți pe o listă numită program, din care fiecare participant alege ce vrea, ce i 
se potrivește. Le punem sub o umbrelă mare colorată purtătoare a cuvintelor Arte și Tradiții. Tot ceea ce organizatorii 
festivalului apreciază din punct de vedere cultural este bine adăpostit de aceasta. Ploaia de care umbrela ne apără 
cuprinde relele precum derizoriul, lipsa de respect, aroganța, reavoința, nepăsarea, disprețul, intoleranța, cruzimea. Sub 
umbrelă, bine apărate, stau artele, meșteșugurile, dorința de frumusețe și de bine, înțelepciunea, harul, dragul de 
celălalt, politețea, respectul, optimismul, entuziasmul, prietenia. 

Orașul în care locuim ne dăruiește o simțire identitară remarcabilă. Anumite case și străzi, atmosfera și reperele istorice, 
turnurile, terasele, bunătățile, locurile din care se aude o muzică bună, acestea sunt lucrurile la care ne putem raporta 
desigur. Efectul pe care spațiile urbane îl au asupra sentimentelor și comportamentului oamenilor este surprinzător. 
Oamenii, adică cei care țes fibrele orașului, îl țin la un loc și îi conferă farmecul care ne face să nu vrem să plecăm de-aici.  

Noi, organizatorii, încercăm să dăruim lucruri modeste, dar niciodata cei care vin la Etnovember nu vor fi numiți 
spectatori. Vor fi participanți, fiecare după puterile sale. Învățăm astfel unii de la alții, cunoaștem oameni noi și de obicei 
ne mirăm cât de mulți oameni buni, talentați și veseli există împrejurul nostru. 

 Vă salutăm cu drag și cu prietenie. Ne bucurăm că ne întâlnim și în acest an. 

Organizatorii 



GRUIA, BURSUCUL CEL LENEȘ (DAR CHIBZUIT) 

 

Am primit un dar deosebit: în timp ce îi dădeam viață bursucului nostru, mascota Etnovember 2019, a sosit 
(coincidences don’t exist, zice prietenul nostru Norbert Detaeye) via email trimis de Adrian Lăcătuș, compoziția 
literară pe care o reproducem mai jos, cum nu se poate mai potrivită.  

 

Vizuina lui Gruia 

de Gabriela Oncioiu* 

Un singur loc era cu-adevărat acasă pentru bursucul Gruia – vizuina lui. Acolo își strângea cu mult drag 

„comorile pădurii” pe care le descoperea în lungile sale plimbări prin lumea de la suprafață. Deși se afla sub 

pământ, era un loc foarte luminos datorită eforturilor râmei Mira, care îi săpase atent mai multe deschizături 

în tavan astfel încât lumina să cadă fix peste colțul cu plante medicinale. Vizuina bursucului mirosea totdeauna 

a mentă: fie atârnată la uscat pe felurile crenguțe, fie clocotind pe foc într-un ibric generos cu ceai. Nu ducea 

niciodată lipsă nici de ronțănele, deși era cam uituc; seară de seară punea la cuptor o tavă plină cu bunătăți, 

iar dimineața se trezea cu toți prietenii la ușă din pricina mirosului îmbietor. Nu-i nimic, îi plăcea foarte mult să 

împartă, însă aici avem o adevărată problemă: era tare greu să intri în vizuina lui! Ghinde, conuri, frunze și 

flori, ramuri de tot felul și chiar pene stăteau împrăștiate peste tot, iar bursucul era cam supărăcios dacă ceva 

nu era la locul său. El susținea că știe precis unde este locul fiecărei semințe, însă nimeni nu îl credea pe 

cuvânt – cu excepția unui raft deasupra patului unde erau așezate ca niște trofee o aripă de libelulă, câteva 

coji de ouă și un borcan cu pietricele de râu, totul era în cea mai dezordonată ordine. Noroc că patul se afla în 

mijlocul camerei; era suficient de încăpător pentru vreo patru-cinci animale mai mici, și întotdeauna puteai 

face un țop mai mare peste toate obstacolele din dreptul ușii ca să aterizezi în siguranța pernelor bursucului. 

Iar odată ajuns acolo, îți venea să nu mai pleci niciodată! 

* Gabriela Oncioiu este studentă la masteratul de Inovare Culturală, Facultatea de Litere. 

 
 
  
 

                                                                                                    
 
 
 

Gruia, bursucul cel leneș (dar chibzuit), 
                                                                                                                   vă așteaptă cu drag la festival ! 

                                             

 
 


