FESTIVAL FOLCLORIC
COBORÃ‚TUL OILOR DE LA MUNTE
Â Â Â Pentru oieri dragostea de meserie este mai presus decÃ¢t luxul lÃ£sat Ã®n casele lor din vale. PrimÃ£vara urcÃ£ Ã®n munte Ã®n urma ciopoarelor de oi aducÃ¢nd cu ei
Ã®ntreaga gospodÃ£rie pentru a petrece aici mai multe luni de zile din an.Â Chiar dacÃ£ fumul de stÃ¢nÃ£ e Ã®necÃ£cios, ei Ã®si iau fluierul la brÃ¢u si urmati de oi si
cÃ¢inii lor merg spre vÃ¢rful muntelui pÃ£scÃ¢nd oile si cÃ¢ntÃ¢ndu-siÂ doinele.
Â Â Â Ciobanii nu au trÃ£it sub semnul calendarului, al zilelor si lunilor Ã®nscrise Ã®n el, ci sub semnul anotimpurilor. Au plecat singuri cu oile primÃ£vara pe munte,
i-au bÃ£tut vÃ¢nturi si ploi, i-au mistuit dorurile. Despre toate astea au doinitÂ auziti de mioare sau au hÃ£ulit de au rÃ£sunat vÃ£ile. Adeseori, si-au Ã®nsotit glasul
cu tÃ¢nguirile fluierelor. Atunci cÃ¢nd ciobanul era mistuit de dor si necaz, scotea fluierul de pe mÃ¢neca cojocului si Ã®si alina suferintele Ã®n frumoasele doine
ciobÃ£nesti
Â Â Â Oierii Ã®si duc vara oile Ã®n munte, iar toamna, cÃ¢nd timpul se stricÃ£ si zilele devin tot mai rÃ£coroase, cam pe la SfÃ¢nta Marie MicÃ£, ciobanii si bÃ£citele
coboarÃ£ Ã®n sat. CÃ¢nd toamna Ã®si aratÃ£ primele semneÂ ciobanii stiu cÃ£ oile au nevoie de adÃ£post pentru iarnÃ£ si fÃ£cÃ¢ndu-si bagajele pleacÃ£ usor la valeÂ
lÃ£sÃ¢nd Ã®n urmÃ£ nostalgia privelistilor montane.
Â Â Â Ajunse Ã®n satul de obÃ¢rsie turmele sunt adunate pÃ¢lcuri-pÃ¢lcuri si se face numÃ£rÃ£toarea oilor. Gazdele cu putine oi si le iau acasÃ£ iernÃ¢ndu-le Ã®n sat.
AdevÃ£ratii ciobani, cei cu turme de sute si chiar mia de capete le duc la iernat la cÃ¢mp.
Peste munti se asterne liniste deplinÃ£. StÃ¢nile rÃ£mÃ¢n singure Ã®n imensitatea muntilor, nu se mai aude clinchet de clopot sau fluier de cioban.
CoborÃ¢tul oilor de la munte este prilej de bucurie pentru pÃ£storii locului, bucuria revederii cu cei dragi, este prilej de Ã®ngrijorare pentru zilele ce au sÃ£ vinÃ£,
pentru iernatul turmelor, pentru hrana animalelor, pentru desfacerea produselor muncii lor.
Â Â Â Â Â Festivalul Folcloric National "CoborÃ¢tul oilor de la munte", festivalÂ aflat la cea de-a XVIII-a editieÂ are loc Ã®n cea de-a treia duminicÃ£ a lunii
septembrie sÃ£rbÃ£toreste acest coborÃ¢t al oilor de la munte. Aici sunt invitate formatii cu specific ciobÃ£nesc din toate zonele tÃ£rii.
Anul acesta sunt invitate pentru a sÃ£rbÃ£tori alÃ£turi de locuitorii comunei Baia de Fier, ansambluri si formatii artistice din judetul Gorj si din judeteleÂ VÃ¢lcea,
Sibiu, Olt si Alba. Vor porni Ã®n paradÃ£ de la cÃ£minul cultural pÃ¢nÃ£ la scena din poiana de la Iesire
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