
Întâlnirea sașilor din Ardeal 
 

Brașov, 17 septembrie 2011 
 

program 
 

De la 8.30 Vânzare de ecusoane, programe, afișe (Curtea J. Honterus, str. 
G. Coșbuc, str. Castelului) 

 
10.00 - 17.00 Expoziție - cercuri de lucru manual, artizanat, edituri cu 

producție de carte germană etc. (arena Liceului cu Program 
Sportiv) 

 
10.00 - 11.15 Slujbă festivă (Biserica Neagră) 
 
11.15 - 11.30 Formarea coloanei festive (Curtea J. Honterus) 
 
11.30 - 12.30 Deplasarea coloanei festive pe traseul Piața Sfatului (paradă 

a portului popular german cu acompaniament de fanfară) - str. 
G. Barițiu - Șirul Beethoven - str. Poarta Schei - str. G. Coșbuc - 
Liceul cu Program Sportiv 

 
12.30 Cuvinte de salut (arena Liceului cu Program Sportiv, scena din 

cort) 
 
13.30 - 17.00 Program cultural - muzică corală şi de fanfară, dansuri 

populare germane etc. (arena Liceului cu Program Sportiv) 
 
15.30 - 16.45 Program festiv - prelegere festivă; decernarea medaliei 

Honterus (Centrul Cultural Reduta), cu participarea corului de 
tineret „Bach” (dirijor: Steffen Schlandt) 

 
17.00  Prezentarea timbrului poștal „Biserica-cetate din Biertan”, 

emisiune comună România - Germania (Centrul Cultural Reduta) 
 
 
Expoziţii 
 
- Din atelierul cercurilor de lucru manual (expoziţie cu vânzare, corpul B al 
Liceului “Johannes Honterus”, orele 9-17) 
- Arta germană din Transilvania în colecția Muzeului de Artă Brașov (Muzeul de 
Artă, orele 10-18 - vernisajul: 15 septembrie, ora 14, expoziție deschisă până la 23 
octombrie 2011) 
- Julius Teutsch și Muzeul Săsesc al Țării Bârsei. Valori europene (Muzeul 
Județean de Istorie, orele 10-18 - vernisajul: 16 septembrie, ora 13) 
- Sigiliul - garanţia originalităţii (Muzeul „Casa Mureşenilor, orele 10-17, 
expoziție deschisă până la sfârșitul lunii septembrie) 
 



 
Alte evenimente culturale, care au loc în zilele dinaintea și de după 
întâlnirea sașilor: 
 
- simpozionul cu participare internațională „Ordinul cavalerilor teutoni în Țara 
Bârsei”, organizat de Cercul de Studii Transilvane (Heidelberg/Germania) la Centrul 
Cultural Reduta (15-16 septembrie) 
- concertul ansamblului coral și instrumental de tineret „Canzonetta” din Brașov 
(dirijor: Ingeborg Acker) la biserica evanghelică din Ghimbav (18 septembrie, ora 17) 


