
CASA CULTURII „ION CREANGĂ” TIRGU NEAMŢ 
     

EVENIM ENTE CULTURALE 

   LUNA DECEMBRIE 2014 
 

1 Decembrie          
Ora 12,00         -  M anifes tăr i dedicate Zilei Naţionale a României -  Piaţa „Adormirea Maicii Domnului”    
Ora 18,00         -  Spec tacol de teatru -  „Mă mut la tata” prezentat de Compania de Teatru D’AYA şi  
                     CENTRUL CULTURAL pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” 
 

6 decembrie       -  Sosirea lui M oş Nicolae în Parcul Oraşului (Orăşelul Copiilor) 
 

9 decembrie                         
Ora 19,00        -  Spec tacol de teatru „Străini în noapte” cu Florin Piersic şi Medeea Marinescu 
 

10 decembrie      -  Concer t de Crăciun: „Acorduri vieneze şi internaţionale de Crăciun”                  
Ora 18,00                 prezentat de „Eastern Royal Orchestra” 
 

12-14 decembrie -  „Zilele Ion Creangă” – manifes tăr i organizate de Fundaţia Culturală „Ion Creangă” 
                               în colaborare cu Casa Cultur ii „Ion Creangă” Tirgu Neam t,  
                                                   Din program: 
    -  vineri - 12 decembrie: 
    *Ora 13,00    - Sala de spec tacole  - Spec tacol Teatrul tineretului Piatra Neamţ - „Ooo...!”  
     *Ora 15,00    - Sala de confer inţe   -  Simpozion „Receptarea operei lui Ion Creangă” 
    *Ora 18,00    - Sala de spec tacole  - Rec italul Operei Naţionale din Iaş i –  
                                                                       „Iarna în armonii de operă şi canţonete” 
    - sâmbătă - 13 decembrie: 
    * Ora 15,00    - Lansare de car te: Gheorghe Simon – „Jurnalul unei asceze”, „Nume şi chipuri, 
               „Dialoguri la Agapia”, „Dumnezeu c iteş te din car tea v ieţii” 
                    * Expoziţie de pictură „Lumină lină” – Gigel Bârliba 
                                   * Expoziţie de grafică „Ipos taze” – Daniel M ovilă 
                                   * Expoziţie şi concurs de fotografie „Copilăr ia-o imensă nevoie de mirare” 
     * Ora 17,00 
                                  * Sala de spec tacole: Concer tul omagial al Fundaţiei Culturale „Ion Creangă”,  
                                                                      cu pr ilejul omagierii a 20 de ani de activitate 
    - duminică - 14 decembrie: 
            * Ora 11,00  
                    * Premierea par tic ipanţilor la concursul de eseuri ş i de fotografie 
                   * Carnavalul personajelor lui Creangă 
     

15 -19 decembrie - Spec tacole de Crăciun organizate de grădiniţele şi şcolile din oraş 
 

18 decembrie                
Ora 18,00         -  Spectacol de Crăciun „Zvon de clopoţei” – ediţia a II – a, cu par ticiparea extraordinară
         a ac torului DOREL VIŞAN, a ar tistului ADRIAN NAIDIN ş i a formaţiei „Vox Artis” Iaşi 
                      -   Premierea finaliş tilor concursului „Tîrgnemţenii au talent” 
 

31 decembrie  -  Spectacol „Trecerea dintre ani 2014 - 2015” 


