Targul Traditiilor-Obiceiuri de toamna
Locul desfasurarii: Parcul Tineretului, pe platoul din spatele Palatului Copiilor
Organizator: Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei

Funda?ia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Rom?niei, ?n parteneriat cu
Prim?ria Sectorului 4 si Muzeul T?ranului Rom?n organizeaz? ?n perioada
10-11 octombrie a.c. ,,T?rgul Tradi?iilor - Obiceiuri de toamn?". Evenimentul
se afl? deja la a treia edi?ie ?i va fi organizat anul acesta ?n Parcul
Tineretului din Bucure?ti, pe platoul din spatele Palatului Copiilor. Anul
acesta, T?rgul Tradi?iilor va aduce ?n prim plan obiceiurile de toamn? din
diferite zone ale ??rii, reunind la standuri peste 100 de me?teri populari,
care vor prezenta obiecte variate specifice activit??ilor de toamn?, crea?ii
originale realizate cu ?ndem?nare, imagina?ie ?i talent.
Timp de dou? zile, cei care iubesc arta popular? rom?neasc? vor putea s? admire ?i
chiar s? achizi?ioneze obiecte de artizanat tradi?ionale rom?ne?ti, realizate din ceramica
de Corund, Horezu, neolitic? sau lemn, ?es?turi, ?mpletituri, covoare, p?pu?i, m??ti,
decora?iuni, icoane pe sticl?, instrumente muzicale sau costume tradi?ionale. Pentru a
re?ntregi atmosfera vie?ii satului, la T?rgul Tradi?iilor vor fi prezentate ?i produse din
gastronomia tradi?ional? rom?neasc?, precum p?str?v ?n cetin? de brad, c?rna?i de
Ple?coi, mur?turi, pastram?, must sau bulz. Printre suprizele acestei edi?ii se num?r?
reconstituirea unei gospod?rii autentice rom?ne?ti, din zona Arge? ?i demonstra?ii de
m?iestrie ale me?terilor derulate sub forma unor ateliere de crea?ie. Din dorin?a de a
r?m?ne fideli tradi?iilor autentice, evenimentul este organizat ?n parteneriat cu Muzeul
??ranului Rom?n. ?n fiecare an, prin intermediul acestui proiect, organizatorii ??i propun
promovarea tradi?iilor autentice rom?ne?ti, ?n spa?iul urban. V? invit?m la T?rgul
Tradi?iilor, s?mb?t? ?i duminic? pe 10 ?i 11 octombrie, ?n intervalul orar 10.00-18.00, s?
admira?i sau s? lua?i cu voi ceva din cultura ?i tradi?iile autentice rom?nesti. Intrarea este
liber?. Biroul de Pres? ?i Rela?ii cu Publicul Tel. 031.425.58.83 Tel./Fax 0755.042.116
e-mail: anca.popa.press@gmail.com

Despre Fundatia Dan Voiculescu
Funda?ia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este o organiza?ie non–profit,
non-guvernamental? ?i non-politic?, înfiin?at? în anul 1990 de c?tre profesorul Dan
Voiculescu. Organiza?ia are sediul în Bucuresti, iar activitatea pe care o desf??oar? are un
caracter na?ional. Fundatia Dan Voiculescu este afiliata European Council for the High
Ability (http://www.echa.info/) si World Council for Gifted and Talented Children
(https://world-gifted.org/).
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