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Pe 29 mai, Caragiale îi învaţă pe sibieni cum să colecteze corect deşeurile
Un spectacol interactiv de teatru de stradă îi va ajuta pe sibieni să înţeleagă cum vor fi colectate pe
viitor deşeurile menajere:
HÂRTIA SAU CARTONU’... ALBASTRU E TOMBERONU.
PLASTIC ŞI METAL DE-AVEM.... ÎN COŞ GALBEN ÎL PUNEM.
STICLA, DE M-AI CREDE... O PUNEM ÎN COŞUL VERDE.
IAR MARO DE AI DESAGĂ... BIODEGRADABIL BAGĂ.
CE NU MERGE RECICLAT... ŞI LA CEILALŢI N-A INTRAT, INTRĂ LA AMESTECAT.
Spectacolul, desfăşurat în cadrul campaniei de informare şi conştientizare SIBIUL RECICLEAZĂ, va
beneficia de două reprezentaţii în data de 29 mai 2012. Prima reprezentaţie va avea loc cu începere de
la ora 16, iar cea de a doua în jurul orei 19, pe traseul din spre Piaţa Mare pe Bulevardul Nicolae
Bălcescu.
Ca un tribut adus Anului Caragiale, textul imaginat pentru acest spectacol porneşte de la o serie de
personaje emblematice ale marelui dramaturg (Zoe, cetăţeanul turmentat etc.).
Spectatorilor aflaţi în zonă le va fi prezentat astfel într-un mod amuzant modul în care vor trebui să
colecteze separat, pe viitor, deşeurile menajere (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă, deşeuri
biodegradabile, deşeuri reziduale). Spectatorii vor primi materiale promoţionale (sacoşe de pânză şi
tricouri) ale proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN
JUDEŢUL SIBIU, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională,
şi al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Sibiu.
O înregistrare pe DVD a acestui spectacol de teatru, înregistrată anterior, va fi distribuită tuturor
instituţiilor de învăţământ din judeţ, în scop educaţional.
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