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Zilele HUNGARIKUM
Sibiu, 20 - 23 august 2020

20 august 2020 - joi
Locaţie: Galeria Bisericii Reformate

18:00 – Deschiderea oficială
– Vernisaj expoziție foto de grup – Momentul reînnoirii
– Înmânare premiul EMKE

21 august 2020 – vineri
Locaţie: Muzeul în Aer Liber ASTRA și Pavilionul Multicultural 

15:00 – Strada meșteșugarilor – deschidere, peste 50 de expozanți și meșteșuguri tradiționale din 
toate colțurile țării.
15:30 – Târgul gastro-turistic – deschidere. Vor fi prezenți producători maghiari și din Sibiu.
17:00 – Conferință –Live, on-line, sau deloc? - instituții culturale maghiare din România

22 august 2020 – sâmbătă - EVENIMENTE în AER LIBER
Locaţie: Muzeul în Aer Liber ASTRA, Târgul de Ţară

08:00 – 18:00 CONCURS DE GĂTIT
09:00 – 14:00 – în paralel cu gătitul evenimente de timp liber: dansuri şi muzică populară maghiară, 
prezentări şi ateliere ale meşterilor populari, evenimente pentru copii, concursuri, jocuri, degustări de 
bere şi diverse produse

- Strada meşteşugarilor, târg, ateliere live și prezentări
- Târgul gastro-turistic, prezentări și degustări
- Spectacole de dansuri și muzică populară maghiară
- Evenimente pentru copii
- Degustări de bere artizanală, vinuri și alte produse tradiționale
- Construcție iurtă și concurs de tras cu arcul – Asociația Kalibáskő

14:00 – 16:00 - degustarea preparatelor, jurizare, premiere
12:00 - 17:00 Spectacole cultural-artistice:
– Csilla Tamás din Cluj Napoca – interpretă de muzică populară maghiară
– István Rigmányi din Cluj Napoca - romanțe
– Operettissimo din Cluj Napoca – operetă
– Ansamblul Miriapod din Sf. Gheorghe - dansuri populare maghiare
– Trupa Anacronism din Sibiu - demonstrații medievale, expoziție, tras cu arcul

23 august 2020 – duminică – EVENIMENTE în AER LIBER
Locaţie: Muzeul în Aer Liber ASTRA, Târgul de Ţară

09:00 – 14:00 CHEFI MAGHIARI LA CEAUNE - bucătari profesioniști vor găti preparate 
specific maghiare, după care acestea se vor putea degusta de publicul vizitator. 
În paralel:

- Prezentări gastronomice maghiare
- Strada meşteşugarilor, târg, ateliere live și prezentări
- Târgul gastro-turistic, prezentări și degustări
- Construcție iurtă și concurs de tras cu arcul
- Degustări de bere artizanală, vinuri și alte produse tradiționale

12:00 - 16:00 Spectacole cultural-artistice:
– Operettissimo din Cluj Napoca – operetă și romanțe
– Ansamblul Miriapod din Sf. Gheorghe - dansuri populare maghiare 
– Trupa Anacronism din Sibiu - demonstrații medievale, expoziție, tras cu arcul

* organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul
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