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Forfotă mare în Craiova, sâmbătă după-amiaza. O paradă a costumelor medievale,
expozițiile de arme, spectacolele de stradă, meșteșugurile medievale și jongleriile au dat
startul festivalului Zilele “Mihai Viteazul”.

La evenimentul din Bănie au spus prezent sute de artițiști din întreaga țară, aceștia dând viață
unei pagini de istorie. Atmosfera creată a fost una aparte, acordurile muzicii medievale reușind
greu să acopere muzica și forfota teraselor din Centrul Vechi. Această primă zi a festivalului a
fost o întoarcere în timp, în vremea domnițelor și a jupânilor.
„O sută de persoane purtând costume de epocă, între care artiști invitați, actori, reprezentanți ai
intituțiilor de cultură din oraș, tineri, studenți, au ocupat Piața „Mihai Viteazul”, sâmbătă,
începând cu ora 18.00, pornind într-un circuit spectaculos, acompaniați de instrumentiști,
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jongleuri, păpuși uriașe și animatori, spre Piața „Frații Buzești” din Centrul Vechi al Craiovei”, au
transmis reprezentanții Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, instituția care a organizat
festivalul.
Prichindei, părinți și bunici au profitat de vremea frumoasă și au venit în centru, bucurându-se
de această mică Sighișoară.
„Facem un arc peste timp și ne reîntoarcem la atmosfera din timpul marelui domnitor Mihai
Viteazul. Îl omagiem pe voievodul care a transformat Cetatea Băniei într-unul din cele mai
înfloritoare orașe, al doilea centru politic și militar al Țării Românești. Craiovenii pot retrăi
parfumul epocii medievale într-un cadru creat special la Zilele Mihai Viteazul. Soldații îmbrăcați
în costume de lupte vor fi alături de vitejii noștri tineri în Piața din centrul vechi, iar domnițe,
jupâni și cavaleri vor prezenta craiovenilor meșteșuguri de altădată”, avea să declare Mihail
Genoiu, primarul Craiovei.
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