"Bibbiena sotto le stelle" je zpět
Na náměstí budou také mávat vlajky města Arezzo a "trampolíny" Contrada della Corte.
BIBBIENA (AR) - Plánovaná přehlídka "Bibbiena sotto le stelle" se uskuteční v sobotu 24. července na
náměstí Piazza Tarlati, které během deseti let hostilo nejlepší italské skupiny offlag-wavers. Není
překvapením, že letos mávali vlajkou Arezzo - "naši "učitelé" - jak je definoval Giampiero Polverini,
předseda mávajících vlajkou Bibbiena. Od roku 1960 pracují vlajkonoši z Arezza pod vedením
technického ředitele Vittoria Diniho na obnově historické tradice spojené v minulosti s komunálními
válkami, kde mělo zacházení s vlajkou důležitou funkci, a to nejen choreografickou, ale i
společenskou. Skupina se zaměřila i na další aspekty mávání vlajkami, od atletických přes akrobatické
až po hudební, a neustále se snažila zlepšovat. Od 80. let 20. století, nyní pod vedením Pasquale
Liviho, podniká federace stále náročnější cesty a několikrát navštívila všech 5 kontinentů při
prestižních příležitostech. Od roku 2010, s novým technickým ředitelem Stefanem Giorginim, mávači
vlajky z Arezza usilovně pracují na pokračování tohoto starobylého umění.
Stejné nasazení má i skupina z Bibbieny, zejména mladí lidé, asi třicet prvků mezi studenty a kadety,
kteří v sobotu večer předvedou své dovednosti. Pak je tu nevyhnutelná hudební skupina, asi patnáct
prvků mezi bicími a klarinety.
Ale "Bibbiena sotto le stelle" tím nekončí. Skupina Contrada della Corte z Reggio Emilia zde předvede
představení na téma Pinocchio, v němž se spojuje umění vlajky s chůdami a hrou s ohněm. V roce 40.
výročí nás skupina vlajkonošů a hudebníků města Bibbiena ujišťuje o nové skvělé show.
Součástí akce, na kterou jsou pozváni také zástupci Evropské konfederace vlajek, bude průvod
historickým centrem Bibbieny od 21.00 hodin na náměstí Tarlati, kde ve 21.30 hodin začnou
představení. Výstavu fotografií o historii skupiny Bibbiena, která byla slavnostně otevřena 10.
července u příležitosti 40. výročí jejího založení, vytvořila umělkyně Silvia Rossi a je stále přístupná
návštěvníkům. Iniciativy byly realizovány za přispění sponzorů CEG, Coingas -Estra, s podporou
Národního parku Foresti Casentinesi , pod záštitou obce Bibbiena a ve spolupráci s Circolo ARCI
Bocciofila Bibbienese.
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