CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TÎRGU NEAMŢ
AGENDA CULTURALĂ 2013
2 ianuarie 2013 - Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, ediţia I, paradă
şi concursul formaţiilor participante
15 ianuarie 2013 – „Dor de Em inescu”, ediţia a XXII-a, simpozion: „Em inescu şi
Divinitatea”, prezentat de poetul Gheorghe Simon, spectacol literar
artistic, expoziţie de icoane pe lemn şi sticlă
24 ianuarie 2013 - „Ziua Unirii Principatelor”, program artistic şi Hora Unir ii cu
Fanfara Casei Cultur ii ”Ion Creangă”
24 februarie 2013 - „Dragobetele sărută fetele ... cu un m ărţişor!”- spectacol de
divertisment
24 februarie-1 martie 2013 - Târg de Mărţişor: expoziţie cu vânzare de mărţişoare
handmade, felicitări ş i obiecte specifice sărbătorii Mărţişorului, expun
şcolile şi grădiniţele din oraş, Clubul Copiilor, meşteri populari.
1 Martie - „Mărţişor de poveste” - program artistic dedicat povestitorului Ion Creangă
şi a sosirii primăver ii
2-3 martie 2013 – Zilele Radioului “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ Z08KZG
martie 2013 - Deplasarea Ansamblului Folcloric „Ozana” la Conferinţa
Internaţională a Diasporei Româneşti din Italia – Firenze şi
Rovigo, prezentare spectacole folclorice
21 martie 2013 – Ziua mondială a poeziei
- Tobe pentru pace, program artistic realizat de Grădiniţa Nr. 2 Tîrgu
Neamţ în Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”
27 martie 2013 – Conferinţa religioasă şi lansarea cărţii: „Să nu ne răzbunaţi!”,
prezentată de monahul Moise Iorgovan de la Mănăstirea Oaşa, jud.
Alba
- Vizionarea filmului documentar: Mărturii despre suferinţele
rom ânilor din Basarabia
28 aprilie 2013 – Spectacol dedicat campaniei „Flacăra speranţei”, organizat de
C.I.T.O. Tîrgu Neamţ
6 mai 2013 – Festivalul „Bucuria Lum inii”, ediţia a V-a, atelier de încondeiat ouă
realizat de meşteri popular i din Bucovina, spectacol de divertisment,
animaţie cu mimi şi personaje de poveste
7 mai 2013 - Festivalul „Bucuria Lum inii”, ediţia a V-a, atelier de încondeiat ouă
realizat de meşteri popular i din Bucovina, spectacol folcloric, invitat
solistul de muzică populară Titi Cozma

9 mai 2013 - Ziua Europei - program artistic
11 mai 2013 – Spectacol de muzică uşoară cu elevii Cercului de muzică al Clubului
Copiilor
12 mai 2013 – S pectacol „ Melodii de ieri şi de azi” cu Formaţia „Adonis”, solistă
Gabriela Secheşan
18-19 mai 2013 – Spectacole de divertisment organizate în colaborare cu Clubul
Copiilor în Parc
25-26 mai 2013 – Spectacol de divertisment şi Spectacol „ Melodii de ieri şi de azi” cu
Formaţia „Adonis”, solistă Gabriela Secheşan
31 mai 2013 - Simpozion ”Ion Creangă”, organizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă”
1 iunie 2013 – Ziua Internaţională a Copiilor: „Lumea m agică a poveştilor”,
spectacol de divertisment, teatru de păpuşi “Motanul încălţat”– Funny
Art Iaşi, ateliere de creaţie, jocuri interactive
1-2 iunie 2013 - Festivalul de poveste, ediţia a II-a, organizat de ANTREC Neamţ,
program artistic prezentat de elevi din şcolile din oraş, teatru de
păpuşi Trupa “Luceafărul” din Iaş i la Muzeul Memorial „Ion
Creangă”
Iarmaroc tradiţional şi Spectacol folcloric susţinut de Ansamblul
Folcloric ”Floric ică de la munte”, în Parcul de la Cetate
2 iunie 2013 - Concurs de dansuri populare în cadrul proiectului “E ziua noastră” –
organizat de Clubul Copiilor
3-4 iunie 2013 – Concursul naţional „Cultură şi civilizaţie”, organizat de I.S.J. Neamţ
la Cetatea Neamţ şi Seminarul Teologic „Veniamin Costache”
8-9 iunie 2013 – Spectacole de divertisment în Parc cu sprijinul Clubului Copiilor
13 iunie 2013 – Ziua Eroilor, depuneri de coroane şi program artistic la Monumentul
Eroilor
15-16 iunie 2013 - Spectacole de divertisment în Parc cu Formaţia „Adonis”, solistă
Gabriela Secheşan, discotecă în aer liber
22-23 iunie 2013 - Spectacole de divertisment în Parc cu Grupul „Latino Impact” şi
discotecă în aer liber
29-30 iunie 2013 - Spectacole de divertisment în Parc, concert hip-hop
5,6,7 iulie 2013 - Zilele Oraşului Tîrgu Neamţ, ediţia a XXIII-a
6,7 iulie 2013 – Zilele Cetăţii Neamţ, ediţia a XIII-a
13-14 iulie 2013 - Spectacole de divertisment în Parc şi discotecă în aer liber
20-21 iulie 2013 - Spectacole de divertisment în Parc şi discotecă în aer liber
27-28 iulie 2013 - Spectacole de divertisment în Parc şi discotecă în aer liber
29 iulie 2013 – Ziua Imnului de Stat , moment festiv
3 august 2013 – Paradă şi spectacol folcloric oferit de formaţiile participante la
Festivalul Internaţional de Folclor „Ceahlăul”
15 august 2013 – Spectacol folcloric prezentat de Ansamblul Folcloric „Ozana”

17-18 august 2013 – Spectacole de divertisment în Parc şi discotecă în aer liber
24-25 august 2013 - Spectacole de divertisment în Parc şi discotecă în aer liber
31 august 2013 - discotecă în aer liber
1 septembrie 2013 - discotecă în aer liber
8 septembrie 2013 – Hramul Oraşului – Sfânta Maria, slujbă la Catedrala oraşului,
spectacol folcloric prezentat de Ansamblul Folcloric „Ozana” în Parc
15 septembrie 2013 - discotecă în aer liber
16 septembrie 2013 – Deschiderea anului şcolar 2013-2014, participarea cu
echipamentul de sonorizare la şcoli
21 septembrie 2013 – Faza zonală de culturism organizată de Asociaţia Steelman Tîrgu
Neamţ
27-30 septembrie 2013 – Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară „Volare”, ediţia
a IV-a
26 octombrie 2013 – Spectacol folclor ic oferit de Ansamblul Folclor ic “Ozana” al
Casei Culturii “Ion Creangă” la Festivalul hanurilor de la Hanul
Ancuţei
31 octombrie 2013 – “Halloween”, concurs de sculptat dovleci, parada măştilor ş i a
costumelor, spectacol de divertisment
3 noiembrie 2013 – “Ziua Vânătorilor de Munte” – depuneri de coroane la
Monumentul Vânător ilor de Munte şi moment festiv
1 Decembrie 2013 – “Ziua Naţională a Rom âniei” - depuneri de coroane şi program
artistic la Monumentul Eroilor
6 decembrie 2013 – “Moş Nicolae” – Concert de colinde în Grădina publică, personaje
de poveste, Deschiderea Orăşelului copiilor, deschiderea patinoarului
cu un spectacol pe gheaţă
13-14 decembrie 2013 – Zilele “Ion Creangă”, ediţia a XLIV-a
15 decembrie 2013 – Spectacol “Zvon de clopoţei”
21 decembrie 2013 – “Uite vine Moş Crăciun!” - Concert de colinde, concert solista
Simona Nae şi folk istul Radu Ştefan, întâmpinarea lui Moş
Crăciun
30 decembrie 2013 – Participarea Formaţiei de Arnăuţi a Casei Culturii la Festivalul
de datini strămoşeşti de la Comăneşti, jud. Bacău
31 decembrie 2013 – Primirea urătorilor: Plugul de la Humuleşti, Alaiul de la
Timişeşti, Formaţia de Arnăuţi şi alţi urători la Primăr ia Tîrgu Neamţ
31 decembrie 2013 – Revelion 2014 -Spectacol festiv cu Ansamblul Ştefan Vodă din
Chiş inău, Valentin şi Mişu Câmpeanu, foc de artificii.

