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Festivalul Căluşului Oltenesc, susţinut de Consiliul Judeţean Olt, începe duminică şi se
desfăşoară pe parcursul a opt zile în tot atâtea localităţi din judeţul Olt.

Este vorba despre prima ediţie a Festivalului „Căluşul Oltenesc”, manifestarea culturală fiind
lansată, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă la care au participat vicepreşedintele CJ Olt,
Ionuţ Ivan, directorul Centrului Judeţean de Cultură şi Artă, Viorel Pintea, directorul Palatului
Copiilor Slatina, Iliuţă Brăileanu, dar şi vătafi de căluş din mai multe localităţi din judeţ.
Organizat de Centrul Judeţean de Cultură şi Artă, din subordinea CJ Olt, Festivalul începe la
Vâlcele, pe 20 iunie, spectacolul extraordinar urmând să se desfăşoare în Târgu Săptămânal.
Pe 21 iunie, spectacolul se mută la Corbu, la Şcoala Buzeşti, pentru ca în următoarea zi, pe 22
iunie, festivalul să se desfăşoare pe stadionul din comuna Osica de Sus.
Pe 25 iunie, este spectacol la Brastavăţu, locaţia aleasă fiind parcul din localitate, iar pe 26
iunie, pe stadionul din Pleşoiu.
Prima ediţie a Festivalului Căluşul Oltenesc se încheie pe 27 iunie, la Sâmbureşti, în faţa
primăriei.
Pe lângă acest spectacole, căluşarii vor susţin demonstraţii şi în gospodăriile unor cetăţeni din
localităţile implicate în Festival, conform tradiţiei strămoşeşti.
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Spectacolele vor fi susţinute de ansambluri folclorice şi formaţii şi cete de căluşari din tot
judeţul, dar şi de orchestra şi dansatorii Ansamblului „Doina Oltului”. Totodată, la cele opt
spectacol vor urca pe scenă soliştii Maria Ghinea, Vasilica Dinu, Cătălin Bărbulescu, Dorina
Mete, Carmen Budulan, Ştefan Constantin, Marian Toma, Sorina Dinu, Neta Soare.
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