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TLAČOVÁ SPRÁVA
Ôsmy ročník festivalu Viva Italia v Poprade od 25. do 28.
augusta bude napriek neistote spôsobenej pandemickou
situáciou plný podujatí a bude mať talianske zastúpenie.
Organizátori sa rozhodli upevniť vynikajúce vzťahy vytvorené
v roku 2019 s regiónom Sardínia rozšírením už existujúcej
siete z 29 na 52 taliansko-slovenských účastníkov. Tento rok
preto bude prebiehať úplne nový sardínsky program s obcami,
producentmi, umelcami a ďaľšími protagonistami, ktorí budú
tvoriť festivalový kalendár s rôznymi gastronomickými
a kultúrnymi podujatiami.
Jednou z najdôležitejších noviniek festivalu tohto roku je
pavilón „Svet kávy-Mondo del Caffe“, ktorý sa bude konať na
popradskom námestí v priestoroch kina Tatran. V dňoch
piatok 27. a sobota 28. augusta. V pavilóne “Mondo del Caffe”
budú prebiehať prednášky, workshopy, ochutnávky a ukážky
zamerané na svet tradičnej kávy espresso a svet „výberovej
kávy“.
V sobotu 28.8 bude prebiehať Latte art Show pod záštitou
majsterky sveta v kategórii Latte Art Manuely Fensore
a majsterky Talianska v kategórii Latte Art Carmen
Clemente. Pre milovníkov kávy a profesionálov v odbore to
bude určite udalosť, ktorú si nesmú nechať ujsť.
Ako každý rok bude časť festivalu venovaná talianskemu trhu,
ktorý ponúkne čerstvé tradičné výrobky na nákup.
Pokiaľ ide o kultúrne podujatia, tradičný oficiálny otvárací
koncert festivalu uskutočnia bratia Babjakovci, ktorí budú
v stredu 25. 8. spievať na pódiu na Nám. sv. Egídia
najslávnejšie talianske operné árie. Na rovnakom pódiu
vystúpi talianska rocková skupina Woodnite vo štvrtok 26. 8.
o 18.30 h.
V piatok 27. 8. budú na rade dva sardínske mužské
polyfonické spevácke zbory - Coro Gabriel a Coro Terra

Galana, ktoré o 18.30 vystúpia v evanjelickom kostole na
námestí v Poprade (vstup zdarma).
Každý deň sa o 18.00 h. v stánkoch sardínskeho ostrova pri
fontáne v centre Popradu predvedie „show-cooking“
sardínskej kuchyni, ktoré organizujú Pro Loco Monti a
študenti hotelovej školy v Oristane v spolupráci s Kežmarskou
hotelovou akadémiou Otta Brucknera.
Nebudú chýbať ani gurmánske gastronomické akcie
s typickými sardínskymi večerami v kežmarskom hoteli
Hviezdoslav vo štvrtok 26. 8. a tradičná záverečná večera
festivalu, ktorý sa tento rok uskutoční v Tatranskej galérii
v Poprade v sobotu 28. 8.
Pre milovníkov talianskej kinematografie bude v stredu 25.8
v kine Tatran uvedený taliansky film „Prvý Zradca“ (2019 ) a pre
milovníkov kultúry odporúčame interaktívnu výstavu
Leonardo da Vinci v Tatranskej galérii v Poprade, ktora bude
prebiehať do konca septembra.
Na záver, aby sa vytvorila nezameniteľná a nenapodobiteľná
pôvodná talianska atmosféra, budú na námestí umiestnené
tradičné stánky (asi dvadsať, predstavujúcich regióny
Benátsko, Toskánsko, Marche, Umbria atď.) s večernou
hudbou talianskych pouličných kapiel.
Prevádzkový
poriadok
stánkov
bude
prirodzene
prispôsobený aktuálnej pandemickej situácii a bude
dohodnutý s hygienickým úradom mesta Poprad.
Sledujte sociálne médiá festivalu na Facebooku
a Instagrame (festivalvivaitalia, svet_kavy_vivaitalia2021),
kliknite, lajkujte a každý týždeň vyhrajte početné ceny.
Program a vstupenky na tieto podujatia nájdete
na www.vivaitalia.sk
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