Festival Folk

"Floare de Folk"
Festival de muzica si natura
Editia a III-a
Apuseni, Salciua 21 septembrie - 23 octombrie 2012

De ce "Floare de Folk"?

Pentru ca ne place cantecul folk, pentru ca ne plac amintirile frumoase si sentimentele
nascute in mijlocul naturii, pentru ca exista cei care apreciaza si merita sa asculte muzica
buna. Pentru toate acestea si multe altele aducem din nou in natura “floarea de folk” ascunsa
in sufletul fiecaruia dintre noi si descoperita acolo sus, la munte…

Artisti invitati:
La festival vor canta: Emeric Imre, Magda Puskas, Ioan Onisor, Ionut Mangu, Roxana
Zapartan, Razvan Krivach, Dudu Isabel, Maria Magdalena Danaila, Adrian Cîmpeanu,
Paul Arva, Lucian Darie, Vasile Bancea si Grupul Arta.
Organizatori:
Asociatia de Turism pentru Tineret ADEONA, Cluj-Napoca
Asociatia "SOS Terra Nostra" Arad
Asociatia CSR Nest
Cu sprijinul: Primariei Salciua de Jos
Parteneri media: Rockout, Art Act Magazine
Obiectivele festivalului:
- Punerea in valoare a muzicii romanesti de calitate, cantata live, precum si expunerea
cantaretilor de muzica acustica si folk
- Promovarea obiectivelor naturale ale Masivului Bedeleu, a patrimoniului istorico-cultural al
zonei Salciua
- Stimularea turismului local si regional
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Locatia: Curtea Complexului Adeona Apuseni, localitatea Salcia de Jos, judetul Alba
Programul festivalului:

Vineri 21 septembrie 2012

Va fi o seara a oamenilor de munte, a celor ce iubesc povestile la foc de tabara si a celor ce
vor vrea sa descopere ceea ce inseamna o seara adevarata la munte cu prieteni si voie buna.

Jarul fumegand va fi cel mai bun bucatar, vom savura cartofii copti in carbunele incins, iar
sfaraitul slanei cu ceapa ne va da pofta sa gustam mancarea muntomanilor.

Se va canta la chitara si ne vom aminti de cantecele studentiei si de baladele muntilor ce inca
n-au murit, pe care le-am auzit cu totii si peste care timpul n-a lasat urme. Vor fi chitari si
acorduri ce vor rasuna pentru a crea un conglomerat din care fiecare dintre voi veti fi parte, prin
simplul fapt ca vom petrece o seara de milioane de stele, sub cerul liber, in natura, la munte, in
jurul focului.

Va fi o poveste a oamenilor de munte!

Sambata 22 septembrie 2012
-

10.00-18.00 excursii de vizitare a zonei Salciua - Masivul Bedeleu
18.00-19.00 sectiunea “open stage”
19.00-24.00 recitaluri folk
24.00-focul de tabara

Duminica 23 septembrie 2012
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- Inchiderea festivalului.
- Plecarea spre casa

“open stage”- sectiune a festivalului in cadrul careia orice interpret amator poate sa cunoasca
sentimentul unic al prezentei pe scena.
Cazarea in zona:
- Complex Adeona Apuseni - www.pensiunea-sipote.ro - 0722/100.000
- Pensiunea Totu'Bun - 0766/794.136 - 0769/374.980
- Casa Runcului - Gligan Valer - 0761/679.057
- Pensiunea Codru - 0765/913.997
- Pensiunea Poarta Zmeilor - www.poartazmeilor.ro - 0744/656.029
- Pensiunea Sub Piatra - www.pensiuneasubpiatra.ro - 0768/332.545 - 0745/302.911 0258/788.671
- Pensiunea Larix - www.larix.com - 0763/819.090
- Localnic: Bortes Jeni - 0765/465.512
- Localnic: Bolog Ileana - 0763/297.395
- Localnic: Negrea Elena - 0766/457.715
- Campare la cort: in apropierea Complexului Adeona Apuseni

Detalii despre festival se gasesc pe www.adeona.ro sau click aici
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