EVENIMENTE CULTURALE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN LUNA IUNIE 2019

DATA/ ORA/LOCUL
1 iunie, ora 12,00 – Casa Culturii

MANIFESTAREA

3 – 13 iunie – sala de spectacole

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI:
- Spectacole de teatru pentru copii:”O poveste descâlcită” – Trupa Andirino Iaşi şi „”Ridichea uriaşă” – Trupa
Funny Art Iaşi
-concurs de desene, facepaiting, Ateliere pentru copii pe teme de ecologie şi protecţia mediului, animaţie
(personaje pe catalige, statui levitante, jocuri si puzzle uriaş, baloane modelate),spectacol de muzică uşoară şi
populară, dans modern, latino şi de societate, jocuri pentru copii şi surprize
Serbări de sfârşit de an ale şcolilor şi grădiniţelor din oraş

4 iunie, ora 12,00

“După amieze culturale la Tg.Neamţ”: Conferinţă „Capcanele ficţionalului şi cititorul bine informat” –

ora 17,00 – sala de spectacole
5 iunie, ora 18,00
6 iunie, ora , Monumentul Eroilor
12 iunie, ora 9,00, sala de spectacole
13 iunie, ora 9,00, sala de spectacole
ora 18,00 – sala de spectacole
15 iunie, orele 9,00-12,00, salon Eminescu
16 iunie, orele 16,00, sala de spectacole
24 iunie
26 iunie, platou Casa Culturii
Luni şi miercuri, 16,30 – 19,30
Luni şi sâmbătă
Marţi, ora 18,00
Joi, ora 18,00
Joi şi vineri, 16,00 – 18,00
Joi - în funcţie de programări
Vineri, în funcţie de programări
Vineri:18,00 - 20,00, Sâmbătă:10,00-12,00
1 – 30 iunie
Permanent

susţinută de prof. univ. Dr.Constantin Dram
Curs festiv – Liceul „Vasile Conta” Tg.Neamţ
„Steaua fără nume” – spectacol de teatru prezentat de Teatrul Bacovia Bacău
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor – moment festiv
Premiere elevi – sfârşit de an şcolar - Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Tg.Neamţ – Corp B
Premiere elevi – sfârşit de an şcolar –Liceul „Vasile Conta” Tg.Neamţ
„Pinocchio” – spectacol de teatru pentru copii prezentat de Teatrul „Fantezia” Galaţi
Instruire CECCAR Piatra Neamţ
Spectacol de teatru prezentat de cursanţii cursului de teatru
Ziua Internaţională a Iei
Ziua Drapelului României – moment festiv
Cursuri dans sportiv organizate de Clubul Milady Piatra Neamţ
Cursuri de teatru
Seară de repetiţii Corala „Basil Anastasescu” Tg.Neamţ
Repetiţii Ansamblul folcloric „Ozana”Tg.Neamţ
Canto popular – prof. Ionela Brănişteanu
Cursuri de saxofon
Cursuri de pian
Repetiţii Ansamblul „Ţinutul Zimbrului”
Expoziţie de pictură „Bucurii de primăvară” – Rodica Filip
Expoziţie pictură patrimoniu – Eugen Ispir

NOTA:*Pe parcursul întregii luni, mai pot apărea manifestări şi activitati culturale ocazionale sau modificări ale acţiunilor programate.

