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Sibienii au parte de cinci spectacole de teatru, poezie și muzică, 
în perioada 16-28 octombrie
Asociația „Musica Suprimata” și Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu în parteneriat cu 

Filarmonica de Stat din Sibiu prezintă o serie de cinci spectacole de teatru, poezie și muzică ce vor 

avea loc în perioada 16-28 octombrie. Seria evenimentelor „Musica Suprimata” marchează 100 de ani 

de la izbucnirea Primului Război Mondial și aduce în fața publicului muzica unei generații asuprite 

de național-socialism, iar apoi interzisă și uitată în epoca socialistă.
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Manifestările vor debuta joi, 16 octombrie, ora 19:00, la Teatrul 

„Gong” Sibiu cu premiera spectacolului „Der Kaiser von Atlantis 

Oder Der Tod dankt ab / Împăratul din Atlantis sau refuzul 

morţii”. Spectacolul prezentat în limba germană este o montare 

într-un act pentru teatru de păpuși ce are la bază muzica și 

libretul avangardist semnat de Viktor Ullmann și Peter Kien. 

Reprezentația marchează ziua deportării autorilor la Auschwitz, 

în 1944.

Marți, 21 octombrie, ora 19:00, sibienii pot vedea un concert de 

lieduri și piese de pian susținut de Irena Troupová și Jan Dušek, 

la Sala Thalia din Sibiu. Programul continuă sâmbătă, 25 

octombrie, ora 19:00, la sala Teatrului „Gong” Sibiu cu seria 

„Poezie, Dramă & Muzică” ce se constituie în două părți: recitalul 

de poezie „Amintește-ți de soldații săi de plumb” în interpretarea 

lui Oskar Ansull, ce va fi acompaniat la pian de Moritz Ernst și, 

respectiv, melodrama „Greșeala morții sau cel de-al 13-lea oaspete” de Arthur Lourié după o 

dramoletă de Welimir Hlebnikow, ce îl aduce pe scenă ca recitator pe același Oskar Ansull alături de 

Moritz Ernst.

Duminică, 26 octombrie, ora 19:00, Moritz Ernst va susține pe scena Teatrului „Gong” Sibiu un 

recital de pian după piese de Norbert von Hannenheim, Viktor Ullmann, Arthur Lourié, Ferruccio 

Busoni și Ludwig van Beethoven.

Seria de evenimente se va încheia cu un concert la vioară și pian, ce va avea loc marți, 28 octombrie, 

ora 19:00, la Sala Thalia din Sibiu, având ca invitați speciali pe Marianne Boettcher și Björn 

Lehmann.

Intrarea publicului la toate aceste evenimente se face gratuit, în limita locurilor disponibile.
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Rezultate parțiale BEJ Sibiu: Iohannis – 69,84%, Ponta – 19,37%, 
Tăriceanu – 2,30 %
Klaus Iohannis a obținut cel mai mare scor electoral în județul Sibiu. Candidatul ACL a obținug 

69,84% din voturi, în timp ce Victor Ponta a obţinut 19,37% din voturi, pe locul al treilea fiind Călin 

Popescu Tăriceanu, cu 2,30%, potrivit rezultatelor parţiale anunţate luni dimineaţă de BEJ. Ceilalţi 

candidaţi au obţinut sub 1 la sută dintre voturile exprimate.

Conform Biroului Electoral Judeţean (BEJ) Sibiu, până luni dimineaţă la ora 07.00 au fost 

centralizate voturile exprimate în 369 din cele 370 de secţii de votare din judeţ.
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În aceste secţii au fost exprimate 216.297 de voturi valabile şi au existat 3.106 voturi nule.

În urma centralizării voturilor, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a obţinut 69,84 la sută, fiind urmat 

de Victor Ponta cu 19,37 la sută, Călin Popescu Tăriceanu cu 2,30 la sută, Elena Udrea cu 1,57 la sută 

şi Monica Macovei cu 1,26 la sută.

În judeţul Sibiu s-a înregistrat cea de-a doua prezență la vot din țară, 58,57 la sută.
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EXIT POLL: Victor Ponta și Klaus Iohannis intră în turul 2



Rezultatele Exit Poll-urilor arată că Victor Ponta și Klaus Iohannis intră în turul 2. Potrivit datelor 

sondajului realizat de IRES, Victor Ponta are un procent de 41,50% din voturile exprimate iar Klaus 

Iohannis a obținut 31,20% din voturi.

Patru sondaje au fost comandate de către televiziunile de știri iar rezultatele acestora arată cifre 

asemănătoare. Potrivit acestora între pe Klaus Iohannis îl despart de Vitor Ponta între 6 și 10 

procente. Imediat după închiderea urnelor și aflarea Exit Poll-urilor, candidații au făcut și declarații. 

“Este un rezultat foarte bun, care arată că se produce schimbarea. Mulțumesc românilor care au 

votat, indiferent pentru cine au votat. Le mulțumesc în mod special celor care au votat pentru 

România lucrului bine făcut. Acum este clar că au rămas în competiție doi candidați, eu și Victor 

Ponta. De acum, competiția este doar între noi doi. Între mine și Victor Ponta. Eu sunt singurul 

candidat rămas în competiție, dispus să garanteze independența justiției și statul de drept. Îi chem 

alături de mine pe toți românii care vor ca legea să fie lege, care nu vor să dea toată puterea în mâna 

unui singur partid. În ciuda tuturor pomenilor electorale, a ordonanțelor făcute pentru a crea un 

avantaj pentru candidatul Guvernului, rezultatul arată foarte clar: românii au votat corect. Mai este o 

bătălie de dat, pe 16 noiembrie și vom câștiga.” a declarat Klaus Iohannis, la sediul ACL din București

De cealaltă parte, Victor Ponta a declarat că este mândru că mulți români au avut încredere în 

proiectul său. “Mulţumesc celor care au crezut că e important să voteze. Îi rog pe cei ce au votat 

pentru mine să îmi fie încă o dată alături în 16 noiembrie, pentru că atunci putem într-adevăr să 

pornim pe acest drum de care România are nevoie. În următoarele două săptămâni mă voi adresa 

atât celor care m-au votat, cât și celor care au votat alt candidat, cât și celor care nu au votat deloc, 

pentru că mă consider responsabil pentru toți românii. Proiectul meu de președinte îi include pe toți 

românii din țară și din afara țării. Vreau și pot să fiu președintele nu doar unei majorități sau unui 

grup.” a declarat Victor Ponta

Rezultate Exit Poll-uri

IRES: Victor Ponta – 41,50%

Klaus Iohannis – 31,2%

Călin Popescu Tăriceanu – 5,3%

Elena Udrea – 5,1%

Monica Macovei – 4,5%

Kelemen Hunor – 3,5%

Dan Diaconescu – 3,3%

Corneliu Vadim Tudor – 2,9%

Theodor Meleşcanu – 1%

SOCIOPOL:

Victor Ponta – 40%

Klaus Iohannis – 31%

Călin Popescu Tăriceanu – 6%

Elena Udrea – 5%

Monica Macovei – 4%

Kelemen Hunor – 4%

Dan Diaconescu – 4%

Corneliu Vadim Tudor – 3%
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CSCI:

Victor Ponta – 40%

Klaus Iohannis – 31%

Călin Popescu Tăriceanu – 6%

Monica Macovei – 5%

Elena Udrea – 5%

Dan Diaconescu – 4%

Kelemen Hunor – 4%

CSOP:

Victor Ponta – 38%

Klaus Iohannis – 32%

Monica Macovei – 6%

Călin Popescu Tăriceanu – 6%

Elena Udrea – 6%
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FOTO: Klaus Iohannis a votat pentru o Românie normală
Klaus Iohannis a mers la vot, ca de obicei la secția de votare la care este arondat, împreună cu soția sa 

Carmen. La ieșirea din secția de votare, Klaus Iohannis a declarat că a votat pentru o Românie 

normală. Mai mult decâat atât, primarul Sibiului a spus că are în continuare emoții până după turul 

doi de scrutin. Klaus Iohannis a fost interesat și de prezența la vot la secția la care a votat.

“Este o zi foarte frumoasă, am înțeles că și prezența la vot, aici la secția mea de votare, este foarte 

bună și sunt optimist. Am primit și telefoane, și sms-uri și email-uri, toate cu gânduri bune și același 

gând bun îl transmit tuturor românilor. Am votat pentru o Românie normală. Emoții am în 

continuare până când se termină ultima rundă de vot.” a declarat Klaus Iohannis, la ieșirea din secția 

de votare.

Klaus Iohannis a spus că a ales să voteze acasă însă va aștepta rezultatele votului la București. A fost o 

zi specială pentru Klaus Iohannis, mai ales că este și ziua de naștere a soției sale, aceasta a împlinit 54 

de ani. Carmen Iohannis a primit un buchet de flori și urări de “La mulți ani!” în timp ce Klaus 

Iohannis a dat autografe pe cartea pe care a lansat-o recent.
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800 de spectatori au fost prezenţi la spectacolul „Giselle” de la 
Teatrul de Balet, Sibiu
Teatrul de Balet Sibiu a prezentat publicului miercuri, 29 octombrie 2014, de la ora 19:00, 

spectacolul „Giselle” unde au fost prezenţi aproape 800 de spectatori, în sala de spectacol a Casei de 

Cultură a Sindicatelor Sibiu cu o capacitate maximă de 698 de locuri.

Câteva impresii după eveniment, de la spectatori :

«Ne bucurăm pentru fiecare dintre spectacolele pe care Teatrul de Balet Sibiu le prezintă. Cred că 

avem nevoie de eleganţa şi rafinamentul pe care balerinii le aduc pe scenă. A fost o mare plăcere să 

revedem spectacolul “Giselle”. Am venit împreună cu colegii de birou şi a fost o încântare după o zi 

plină la birou. Ne-am deconectat timp de două ore de la toate problemele cotidiene.»
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«Am venit împreună cu nepoţica mea care este îndrăgostită de balet. Nu ratăm niciun spectacol al 

Teatrului de Balet Sibiu. Nepoţica mea m-a rugat să cumpărăm bilete pentru toate spectacolele 

teatrului.»

«Nu sunt din Sibiu, am aflat despre spectacolul “Giselle” de la nişte prieteni din Sibiu care aveau 

bilete cumpărate şi am vrut neapărat să facem o comparaţie între spectacolele de balet de la Sibiu şi 

cele pe care le-am văzut în ţară. Suntem cu adevarat încântaţi de ce am găsit aici. Este minunat că 

Sibiul are un Teatru de Balet care se prezintă în faţa publicului cu atât de mult profesionalism.»

În luna noiembrie baletul sibian are programate trei spectacole, după cum urmează: “Impetus” şi 

“Nota, vă rog!” în data de 5 noiembrie 2014, de la ora 19:00, spectacole ce au avut premiera în data de 

9 iulie 2014, în Piaţa Mare, data de 12 noiembrie 2014 fiind rezervată premierei de balet clasic “Lacul 

Lebedelor”.
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