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De vineri până duminică, pe toată perioada verii, sub denumirea Craiova SummerFest, se
vor desfășura, în Centrul Vechi din municipiu, spectacole organizate de instituțiile de
cultură din subordinea primăriei.

Potrivit programului din acest weekend, vineri, pe scena din Piața Frații Buzești, tinerii artiști de
la Palatul Copiilor își vor încânta spectatorii cu un minunat program artistic.
Peripețiile Karynei și piesa La Lilieci al lui Marin Sorescu vor completa seara de vineri sub
umbrela trupei Phantasia a Palatului Copiilor.
Ziua se va încheia cu Ansamblul Folcloric Maria Tănase care, alături de Ansamblul Folcloric
„Brâulețul de la Celaru”, va pune în scenă spectacolul „Ca Olteanu’ nu-i niciunu’”. Pe scenă,
printre alții, vor urca Mariana Ionescu Căpitănescu, Aneta Șișu, Manuela Motocu și Cristian
Bănățeanu.
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Sâmbătă, copiii talentați ai Palatului Copiilor din Craiova vor susține un concert. Seara va
continua cu trupa locală Overbeat care va electriza atmosfera cu melodiile lor atât de îndrăgite
de publicul craiovean.
Filarmonica Oltenia revine sâmbătă, pe scena din Centrul Vechi, cu un concert cameral. Seara
se va încheia cu un concert susținut de artista Serena.
În ultima seară din acest weekend, craiovenii o vor asculta pe Evy și pe artiștii de la MashUp.
Totodată, în Piața Mihai Viteazul, în perioada 22 - 24 iulie 2022, va avea loc festivalul Istanbul
Street Food, unde craiovenii se vor putea delecta cu delicii turcești și preparate din fructe de
mare.
Pe strada Unirii și în Piața Frații Buzești vor avea loc târguri de handmade, anunță
reprezentanții Primăriei Craiova.
În caz de vreme nefavorabilă, programul poate suferi modificări.
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