
 
 
 
 
 

 
PROGRAMUL FESTIVALULUI 
13-15 septembrie 2019 
Comuna Lerești, cabana Voina, la poalele masivului Iezer-Păpușa 

Făgăraș Fest este un eveniment finanțat integral prin Programul pentru Peisaje Amenințate 
(Endangered Lanscape Programme U.K). Activitățile, atelierele, tururile culturale și distracția 
sunt acoperite integral prin această finanțare. Mâncarea (vegetariană și non-vegetariană) și 
băuturile vor fi disponibile contra cost, în cadrul Târgului  de produse locale: mâncare la ceaun 
(tocană, bulz, pastramă de oaie, iahnie de fasole etc.), gogoși, covrigi cu ou, cidru de mere, 
bere artizanală locală, apă, siropuri. 

 

VINERI, 13 SEPTEMBRIE 2019 
08:00 START competiție sportivă Detalii 
10:00 – 12:00 Ateliere Educație Ecologică pentru copii Descoperiți-vă râul!   

Calitatea apei şi râurile sunt foarte importante pentru 
viaţa noastră. Vă invităm să le descoperim şi 
contribuim la păstarea curată a acestei resurse.  
 
De ce protejăm natura?  În cadrul unor discuții și cu 
ajutorul jocurilor, copiii vor înțelege care este motivul 
pentru care protejăm natura și care sunt valorile pe 
care oamenii doresc să le protejeze. De asemenea, în 
cadrul discuțiilor, împreună vom alege activități pe 
care fiecare persoană le poate aplica, în fiecare zi, 
astfel încât să avem un mediu sănătos. Schimbarea 
începe cu fiecare dintre noi.  

14:00 – 16:00 Ateliere Educație Ecologică pentru copii De ce protejăm natura? În cadrul unor discuții și cu 
ajutorul jocurilor, copiii vor înțelege care este motivul 
pentru care protejăm natura și care sunt valorile pe 
care oamenii doresc să le protejeze. De asemenea, în 
cadrul discuțiilor, vom alege  împreună activități pe 
care fiecare persoană le poate aplica, în fiecare zi, 
astfel încât să avem un mediu sănătos. Schimbarea 
începe cu fiecare dintre noi.  

15:00 – 17:00 Free walking tour – cultura din Lerești Descoperă povestea oamenilor și lasă-te uimit de 
arhitectura locală a comunei Lerești, avându-l ca ghid 
pe părintele Alexandru Pahonțu.  
 
Vor fi asigurate transferuri cu mașini de la Cabana 
Voina către comuna Lerești, unde ne va aștepta 
ghidul cu căruțe cu cai,  ne va plimba prin comună și 
ne va povesti despre oamenii și cultura locului. 

16:00 – 17 :00 Vânătoare de comori pentru copii  Invităm toți copiii să participe la un joc antrenant de 
vânătoare de comori. Vă provocăm sa vă testați 



 
 
 
 
 

aptitudinile și rapiditatea într-o aventură pentru juniori! 
Jocul va fi premiat cu plimbări cu caii și medalii. 

16:30 – 18:00 Tur ghidat – Cum ar fi să fim păsări ? Cum ar fi să fim păsări ?  
Descoperim lumea fascinantă a păsărilor împreună cu 
Alina Ioniță. Vom face excursii în pădure, vom învăța 
să folosim determinatorul și binoclul, să recunoaștem 
sunete de păsări etc.  
 
Turul ghidat va porni de la Cabana Voina.  

18:00 – 19:30 Dezbatere tematică  Ce se întâmplă cu pădurea? Tăieri legale/ ilegale. 
 
Dezbatere pe teme de mediu și de viitor.   

20:00 – 23:00 Cinemateca naturii – lansare 3 episoade noi 
din filmul Oameni pentru Natură.  
 
Proiecția filmului Parcurile Americane 

Proiecții de filme și discuții pe seama lor, împreună cu 
producătorii Dan Dinu și Cosmin Dumitrache.  
Filme realizate de Dan Dinu și Cosmin Dumitrache 
împreună cu ProPark-Fundația pentru Arii Protejate. 
Trailer “Parcurile Americane”: http://bit.ly/303HhqM 
Primele 5 episoade din seria “Oameni pentru natură”: 
http://bit.ly/2FLZul5 
 

SÂMBĂTĂ, 14 SEPTEMBRIE 2019 
10:00 – 12:00 Ateliere Educație Ecologică pentru copii Descoperă pădurea cu toate simțurile!  

 
În cadrul acestui program copiii au ocazia unică să își 
folosească simțurile pentru a descoperi viața din 
pădure. Jocuri de explorare, informații de bază despre 
pădure și diversitatea acesteia, funcțiile și rolul pădurii 
sunt principalele activități ale acestui program. 
Programul este o introducere în bucuria și frumusețea 
naturii.  

12:00 – 14:00 Tur ghidat – povestea arborilor  În apropierea cabanei Voina, ghidaj realizat de 
Tiberiu Chiriches, silvicultor.  

12:00 – 20:00 Târg de produse locale (contra cost) Producători locali de produse alimentare, bere 
artizanală, cidru, produse artizanale, mâncăruri 
gustoase la ceaun etc. vor fi prezenți la festival cu 
meniuri pentru vegetarieni și non-vegetarieni.  
(Exemple : tocană, bulz, pastramă de oaie, iahnie de 
fasole etc., gogoși, covrigi cu ou, siropuri, brânzeturi.)  

14:00 – 16:00 Ateliere Educație Ecologică Descoperă plantele și animalele din pădure ! 
Pădurea este o casă și un spațiu deosebit pentru 
foarte multe experiențe. Haideți să decoperim 
împreună plantele și animalele care trăiesc în pădure! 
Să învățăm când le putem vedea pe fiecare, care sunt 
trasăturile lor speciale și legăturile nevăzute care le 
unesc. Copiii vor înțelege cum funcționează aceste 
forme de viață împreună și vor simți ce înseamnă să 
fii un biolog care cunoaște toate aceste lucruri. 

16:00 – 17:00 Vânătoare de comori – pentru copii Invităm toti copiii să participe la un joc antrenant de 
vânătoare de comori.  
 
Va provocăm să vă testați aptitudinile și rapiditatea 
într-o aventură pentru juniori! Jocul va fi premiat cu 
plimbări cu caii și medalii. 



 
 
 
 
 

 

*Caii Munților vor fi prezenti în tabăra de bază si vor oferi contra cost plimbări la pas cu 
calul, în zilele de sâmbătă și duminică (14 și 15 septembrie).   
 

_____ 

Făgăraș Fest este un eveniment finanțat integral prin Programul pentru Peisaje Amenințate (Endangered Lanscape Programme 
U.K), în cadrul proiectului “Crearea unei rezervații sălbatice de importanță mondială în Sudul Munților Carpați”, implementat de 
Fundația Conservation Carpathia în parteneriat cu ProPark – Fundația pentru Arii protejate, Conservation Capital (UK) și 
Universitatea Newfoundland din Canada. 

15:00 – 17:00 Free walking tour – cultura din Lerești Descoperă povestea oamenilor și lasă-te uimit de 
arhitectura locală a comunei Lerești, avându-l ca ghid 
pe părintele Alexandru Pahonțu.  
 
Vor fi asigurate transferuri cu mașini de la Cabana 
Voina către comuna Lerești, unde ne va aștepta 
ghidul cu căruțe cu cai,  ne va plimba prin comună și 
ne va povesti despre oamenii și cultura locului. 

16:30 – 18:00 Free walking tour – Cum ar fi să fim păsări? Cum ar fi să fim păsări ? Descoperim lumea 
fascinantă a păsărilor împreună cu Alina Ioniță. Fom 
face excursii în padure, vom învăța să folosim 
determinatorul și binoclul, să recunoaștem sunete de 
păsări etc.  
 
Turul ghidat va porni de la Cabana Voina. 

17:30 – 18:00 Dansuri folclorice - Ansamblul Alunelul din 
Lerești 

Tinerii din comuna Lerești ne vor încânta cu dansuri 
locale, în port tradițional muscelean. 

20:00 – 22:00 CONCERT NIGHTLOSERS  
DUMINICĂ, 15 SEPTEMBRIE 2019 
10:00 – 15:00 Târg de produse locale (contra cost) Producători locali de produse alimentare, bere 

artizanală, cidru, produse artizanale, mâncăruri 
gustoase la ceaun, vegetariene și non vegetariene 
etc. 

10:00 – 12:00 Ateliere Educație Ecologică pentru copii De ce protejăm natura?  În cadrul unor discuții și cu 
ajutorul jocurilor, copiii vor înțelege care este motivul 
pentru care protejăm natura și care sunt valorile pe 
care oamenii doresc să le protejeze. De asemenea, în 
cadrul discuțiilor, împreună vom alege activități pe 
care fiecare persoană le poate aplica, în fiecare zi, 
astfel încât să avem un mediu sănătos. Schimbarea 
începe cu fiecare dintre noi.  

13:00 Festivitatea de premiere Competiție 
Sportivă  

 


