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Horezu, 1 noiembrie 2012

Targul Microregiunii Horezu
“PRIVESTE HOREZU - PLACEREA DE A TRAI”
BUCURESTI
In perioada 26 – 28 octombrie 2012
Asociatia DEPRESIUNEA HOREZU, aplicant in cadrul proiectului I-DEALIS
Incluziune si Dezvoltare Economica in zonele ALpine (montane si sub-montane) din
Romania prin Intreprinderi Sociale, a organizat Targul de produse si mestesuguri
traditionale “PRIVESTE HOREZU PLACEREA DE A TRAI”, o manifestare de anvergura a
localitatilor membre care a reunit intr-o prezentare comuna traditiile, mestesugurile,
ocupatiile, hobby-urile, serviciile si produsele, preocuparile privind dezvoltarea durabila
in domeniile economic, social, cultural si turistic ale comunitatii din Nord-Vestul
judetului Valcea.
Evenimentul s-a desfasurat in week-end, in Piata George Enescu (In fata
Ateneului Roman) din Bucuresti, deschiderea oficiala avand loc pe 26 octombrie 2012 la
ora 17:30 si fiind urmata de vizitarea standurilor de produse si mestesuguri si de un
program artistic prezentat de ansambluri folclorice, solisti vocali si solisti instrumentisti
reprezentativi pentru Microregiunea Horezu. La sustinerea spectacolului au contribuit
si nume precum Maria Dragomiroiu, Mariana Ionescu Capitanescu, Anca Sigartau
impreuna cu Taraful Vasile Paraschiv si Trupa Ro-Mania.
Sambata si duminica (27 si 28 octombrie), vizitatorii au participat la concursurile
si demonstratiile de olarit, la atelierele interactive pentru copii si adulti, la degustari de
produse, la lectiile de dansuri, la prezentari ale zonei Horezu si la programul de cantece
si dansuri oltenesti.
Cele trei zile ale “desantului valcean” in centrul Bucurestiului au prilejuit celor
peste 15.000 de vizitatori romani, dar si foarte multi straini, o intalnire cu puritatea
spatiului romanesc nealterat, definit de cele trei coordonate ale evenimentului –
calitate, traditie, ecologie. Placerea de a trai intre produse, mestesuguri, folclor si bunadispozitie marca Horezu s-a raspandit cu generozitate in acest week-end la Bucuresti.
Pentru informatii suplimentare persoana de contact din cadrul Asociatiei
Depresiunea Horezu este Dl. Dugulan Adrian - Coordonator PR/Comunicare in cadrul
proiectului, tel. 0760699973, email: adhorezu@yahoo.com.

