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Festivalul Vinului 2018, o editie inedita (25.10.2018)
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=11973

Mâine, 26 octombrie, de la ora 17.00
, în Piata Victoriei începe cea de-a XVIII-a editie a Festivalului Vinului.
Pe durata celor trei zile de festival, 26, 27, 28 octombrie
, vom avea parte de numeroase produse viticole, decoratiuni inedite, dar si de muzica si voie buna. Si-au
anuntat prezenta renumite podgorii din zona Banatului, dar si din Serbia, care vor expune produse de calitate si
vor da prilej celor dornici sa le deguste. În parcarea Modex vor fi amenajate standuri cu mâncare si cu vin.
Programul de comercializare a produselor viticole si culinare este urmatorul:
Vineri, între orele 17:00 &ndash; 23:00
Sâmbata: între orele 12:00 &ndash; 23:00
Duminica: între orele 12:00 &ndash; 23:00

În ceea ce priveste programul artistic, scena va apartine vineri, 26 octombrie, începând cu ora 17.00,
muzicii populare. Au confirmat participarea numeroase ansambluri si formatii artistice precum: Ansamblul
,,Timisul&rsquo;&rsquo; al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, Ansamblul ,,Doina
Timisului&rsquo;&rsquo; al Casei de Cultura a Studentilor, Ansamblul ,,Ghiocelul&rdquo; din Giroc,
Ansamblul &ldquo;Izvorasul&rdquo; al Casei de Cultura din Buzias, Ansamblul ,,Pusta Banatului&rdquo; si
invitati din Serbia - Ansamblul folcloric ,,Ljubomir Ivanovic Gedza&rdquo;din Kovacevac.
Sâmbata, 27 octombrie,
schimbam registrul muzical si aducem la rampa tineri artisti ai Timisoarei de la Facultatea de Muzica si
Teatru, elevi ai Scolii Cromatik Voice, trupele Alpha Team si Stage5 Band si trupa rock Death din Serbia.
Seara se va încheia în acordurile trupei Proconsul.
Duminica, 27 octombrie
, vor concerta: Pragu&rsquo; de Sus, Phaser, Pseudonym si cursantii Incubatorului de Arta din Timisoara.
Prezentarea evenimentului va fi asigurata de doi profesionisti. Vineri, momentele folclorice vor fi prezentate
de catre Daniela Bacila, iar programul de sâmbata si duminica va fi prezentat de Florin Mihoc.
Speram ca v-am stârnit interesul pentru a participa într-un numar cât mai mare la acest eveniment, finantat de
Primaria Municipiului Timisoara si organizat prin Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.
Va asteptam cu drag!
Biroul Organizare Evenimente
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