
CASA CULTURII “ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ 
 

EVENIMENTE CULTURALE 
CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN LUNA OCTOMBRIE 2015 

DATA/ ORA MANIFESTAREA 
02 octombrie 

- ora 10,00 şi 12,30 
- ora 17,00 

Spectacole de teatru prezentate de Teatrul TANDEM Piatra Neamţ: 
- Teatru pentru copii:„DĂNILĂ ŞI SARSAILĂ” –după Ion Creangă 
- Teatru pentru elevi şi liceeni: „Avem di tăti” după V. Alecsandri  

04 octombrie  
- ora 18,00 

Concert extraordinar „Melodii, melodii” susţinut de Constantin Florescu – spectacol 
dedicat Zilei Persoanelor de Vârsta a III-a. Intrarea liberă! 

5 octombrie 
Orele 9,00 - 12,30 

„Valori ş i provocări în educaţia secolului al XXI-lea” – cu participarea specialiştilor din 
diverse domenii sociale (psiholog,doctor,consilier educativ,reprezentanţi ai Poliţ iei 
Tg.Neamţ,reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” Piatra 
Neamţ – activitate cuprinsă în manifestările pr ilejuite de Ziua Internaţională a Educaţiei-
organizator Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg.Neamţ; 

11 octombrie, ora 13,30 Concurs „Model of the year 2015” – casting organizat deMRAModelsAgency 
17-18 octombrie 

- orele 10,00 – 16,00 
Trofeul  „Steel Man” - ediţia a VI-a, competiţie sportivă organizată de A.S. „Steel Man” 
Tg.Neamţ (culturism, fitness, skandemberg etc.) 

19, 20, 21 octombrie Schimb cultural cu Asociaţia  „Echange Roumanie”-Saint Just-Saint Rambert (Franţa)- 
localitate  înfrăţită cu oraşul Tg.Neamţ;  

25 – 26 octombrie 
Orele 10,00-18,00 

 
Conferinţe medicale în cadrul Zilelor Spitalului Orăşenesc ,,Sf.Dimitrie’’Tg.Neamţ 

28 octombrie 
- orele 10,00 şi 12,30 
- ora 17,00  

Spectacole de teatru prezentate de Teatrul „Fantezia” Galaţi: 
- Teatru pentru copii:„Făt Frumos din lacrimă” – adaptare scenică după Mihai Eminescu  
- Teatru pentru liceeni:„12.000 de capete de vite” – dramatizare după Mircea Eliade  

5 – 31 octombrie (la o data 
stabilita împreuna cu 
colaboratorii) 

 
Workshop-uri educaţionale pe diferite teme, pentru toate vârstele 

1 – 30 octombrie Expoziţie de pictură:  ing.Florin Ştefanescu, prof. Mihaela Pravicencu,  prof. Gigel Bâr liba 
permanent Expoziţie pictură patrimoniu – Eugen Ispir 
În fiecare luni: 
ora 18:00 - Seară de repetiţii: Corala „Basil Anastasescu” 
NOTA :Pe parcursul întregii luni, mai pot apărea manifestări şi activitati culturale ocazionale sau modificări  
             ale acţiunilor programate. 
 


