
CASA CULTURII “ION CREANGĂ” TG.NEAMŢ  
 

EVENIMENTE CULTURALE 
CE S E VOR DES FĂŞ URA ÎN LUNA APRILIE 2016 

DATA/ ORA MANIFES TAREA 
1 aprilie, ora 11,00 

 
 
 
ora 17,00 

-Proiect educativ „Cinste eroilor” 
Conferinţă: „Lupta şi suferinţa foştilor deţinuţi politici din România”- conferenţiază Octav Bjo za- subsecretar de 
stat,preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Ro mânia şi prof.univ.dr.Florin Pintescu-Universitatea 
„Ştefan cel Mare”Suceava 
-Conferinţă „ Religie, intercuralitate şi provocările secolului XXI”- conferenţiază Pr.conf.univ.dr.Constantin Necula 

2 aprilie, ora 18,00 „Voci de primăvară”-concert susţinut de studenţi la Facultatea de Interpretare, Compoziţ ie şi Studii Muzica le 
Teoretice, Iaşi 

3 aprilie, ora 17,00 „Trecea fanfara militară” –spectacol organizat de Asociaţia Cultural Social Economică „Christiana” în parteneriat 
cu Liceul de Artă „Victor Brauner” Piatra Neamţ 

7 aprilie, ora 19,00 „Petale de folk” –spectacol organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi Casa de Cultură a Studenţilor 
Suceava 

9 aprilie, ora 18,00 Spectacol de muzică şi poezie cu participarea actorului George Marici şi solistului Aurel Neamţu 
12 aprilie, ora 19,00 Spectacol „S-a aprins o stea” – cu participarea solistului Paul Surugiu-Fuego 
15 aprilie, ora 18,00 Spectacol organizat de Organizaţia Tineretul Social Democrat Tg.Neamţ 
18 – 24 aprilie: 
-18 aprilie 
-19 aprilie 
-21 aprilie 
-22 aprilie, ora 10,00  
şi 12,30 
-23 aprilie,ora 14,00 
-24 aprilie,ora 14,00 

„Şcoala altfel”: 
- „Creangă la el acasă” –proiect realizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
-Teatru Forum – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
-Întâlnire cu tinerii: Opţiuni în alegerea studiilor superioare (prezentare oferte facultăţi) 
-Teatru pentru elevi: „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu, prezentat de Teatrul Municipal „Bacovia 
Bacău 
-Premierea e levilor calificaţi la olimp iadele şcolare 
-Masă rotundă organizată de Primăria Oraşului Tg.Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

1 – 30 aprilie Expoziţie de pictură: prof. Ioan Munteanu; 
Expoziţie de cartografie: Constantin Bîrleanu 
Expoziţie goblenuri: Elena Rafa ilă 

permanent Expoziţie pictură patrimoniu – Eugen Ispir 
În fiecare luni:ora 18:00 - Seară de repetiţii: Corala „Basil Anastasescu” 
În fiecare vineri şi sâmbătă: repetiţii, cursuri folclor 
În fiecare joi, ora 18,00: Repetiţii Ansamblul „Ozana” 
NOTA:*Pe parcursul întregii luni, mai pot apărea manifestări şi activitati culturale ocazionale sau modificări ale acţiunilor programate. 
    *Spectacolele programate se vor susţine în funcţie de numărul de bilete vândute. 
 


