Sibiu - Singura "catedralǎ" de lumini din România, inspiratǎ de
visul unei tinere muziciene.
Vineri 2 ianuarie 2015, a fost ultima zi în care sibienii și turiștii de diverese nationalitati s-au
putut bucura, între orele 17,00 și 24,00, de o atmosferă de poveste, străbătând singura
"catedrală" de lumini din România, o construcție în aer liber, pe pietonala Nicolae Bălcescu
din centrul istoric, unde, de la lăsarea serii, au uimit privitorii, mii de leduri luminoase alcătuind
"Sibiu Lights&More", conform organizatorilor.

În cele 19 seri oferite de "Sibiu Lights&More", zeci de mii de oameni din mai multe țări au
admirat, au fotografiat și filmat cele 80 de mii de leduri luminoase, așezate în mod ingenios,
într-un spectacol de lumini și culori, de constructori italieni.

Alături de cei care au pășit în ceea ce au numit fie "catedrală", fie "castel" de lumini, alte
peste 9 mii de persoane, din întreaga lume, au urmărit live imagini transmise pe internet.

De asemenea, aproape 14 mii de oameni din peste 50 de țări au fost încântați să vadă pe
internet "Sibiu Lights&More". Vestea construcției ridicate în câteva zile de italieni, în mijlocul
Sibiului, a făcut înconjurul lumii, din Statele Unite, Canada până în Indonezia, Rusia, Australia
sau Mexic.

'Cred că a fost, într-adevăr, o ediție de poveste, așa cum ne-a plăcut nouă să spunem.
Credem că am reușit să ne atingem scopul: acela de a promova orașul și de a atrage privirile a
zeci de mii de oameni, către Sibiu. În ediția de anul acesta, pe lângă faptul că proiectul s-a
extins pe tot bulevardul Nicolae Bălcescu, am reușit să arătăm lumii întregi, imagini cu orașul
nostru încântător, prin intermediul transmisiilor pe livestream. Pentru că am înregistrat acest
succes, ne-am gândit să mai prelungim cu o zi evenimentul, după care vom începe pregătirile
pentru ediția a treia. Vă promitem că va fi și mai extraordinară", a spus Sandra Dragoman,
managerul Sibiu Lights&More.

Întrebată, de corespondentul
AGERPRES, de unde s-a inspirat când s-a hotărât să construiască "catedrala" de lumini, în
centrul Sibiului, Sandra Dragoman a explicat că tot secretul stă într-un vis.
"E ceva ce am visat noaptea. Pe urmă, am stat și m-am gândit, ce am visat, ce este și cum se
poate face. Așa a fost. Și pe urmă, am găsit specialiștii care știu să facă așa ceva, e vorba de
niște italieni, care la ei în țară construiesc așa ceva, dar cu diferite teme. Nu sunt toate

construcțiile

la

fel",

a

declarat,

vineri,

Sandra

Dragoman.

Cea de la care s-a născut "Sibiu Lights&More" dorește ca fiecare trecător sau admirator al
construcției să își lase imaginația liberă și să se bucure de ceea ce trăiește. Așa că Sandra
Dragoman, o absolventă a unei școli de muzică, spune că această construcție de 80 de mii de
leduri poate fi numită atât "catedrală", cât și "castel" de lumini. Depinde de fiecare cum
dorește să își trăiască "visul" unei nopți de iarnă, plimbându-se pe sub luminile care se zăresc
de
la
distanță.

"Sibiu Lights&More" este despre mult mai mult decât niște lumini așezate ingenios una lângă
alta. Aceasta este singura stradă importantă din centrul istoric care nu avea o biserică. Iata ca

acum pentru încă o seară are o "catedrală" de lumini.

