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Tra di
ția dovlecitu
lui, ajunsă la 

cea de a cincea 
ediție, a adus 
și anul aces

ta, în Târgușorul 
Brâncovenilor, din 

Parcul Mo go
șoaia, meș teri 
mici și ma
ri, care nu au 

ținut cont de ca
priciile vremii și au 

muncit cu pasiune pentru a sculpta 
și crea cele mai haioase personaje, demne de 

un adevărat Halloween.
Și tocmai pentru le dovedi vrăji

toarelor vântului, frigului și ploii că nu 
e după voia lor, copiii și părinții sau 
mobilizat, cot la cot cu organizatorii, 
adică Primăria comunei Mogoșoaia, 

și au reușit să aprindă Poteca do
vlecilor fermecați, nu 
doar o dată, ci două seri 
la rând, sâmbătă și du

minică. 
Evenimentul în sine a 

fost programat doar pen
tru ziua de sâmbătă, 28 
octombrie, dar cum pro
gnoza meteo șia fă
cut de cap, părând că 
vrea să strice planu
rile de distracție ale 
specialiștilor în do
vlecit, organizato

rii au decis să prelun
gească evenimentul 
și duminică, când 
norii sau mai ri
sipit și vântul a 
scăzut în inten
sitate. Două to
ne de dovleci, o 

frumusețe, au 
fost puși gratu
it la dispoziția 

tuturor celor 
care au sosit la 
dovlecit, atât 
din Mogoșoaia 
și localitățile înve
cinate, cât și din 
București.

Artiștii au 
primit kituri 
de dovlecit 

Munca efectivă, care a constat nu doar în 
sculptare, ci și decorarea dovlecilor fermecați, 
a început sâmbătă la prânz, după ce fieca
re artist șia ales cu profesionalism mate
ria primă. Pentru că frigul, și mai ales vân
tul, dădeau ceva bătăi de cap, organiza
torii au decis ca atelierele de dovlecit să 
fie organizate în căsuța de lângă aleea 
principală. 

Specialiștii în dovlecit au primit câ
te un kit de dovlecit ce conținea un 
cuțit, o lingură și saci de gunoi și au 
fost atent monitorizați de organizatori, 
ca nu cumva să aibă de suferit vreun 
degețel. Pentru ca situația să fie cu 
adevărat sub control, pe tot par
cursul evenimentului, un echipaj al 
serviciului de ambulanță a fost în 
preajmă. 

Teatru și spectacol  
de magie

Cum din când în când și artiștii 
au nevoie de pauze, cei mici sau 
putut delecta cu un spectacol de 
magie ”TeoMagic Halloween” și 
spectacolul de teatru „Aventurile 
din Pădurea fermecată”.

Seara, magia sa produs 
în Târgușorul Brâncovenilor, 
iar toți cei prezenți au fost 
martorii unui spectacol al 
creativității și veseliei, după 
ce Poteca dovlecilor fermecați 
a apărut, ca prin farmec. 

Poteca dovlecilor fermecați s-a aprins  

două zile la rând, în  Parcul Mogoșoaia

HalloweenArtiștii de

nu s-au speriat de vremea capricioasă
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