
 

 

 

 

EVENIMENTE CULTURALE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 

CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN LUNA MARTIE  2019 

 

DATA/ ORA/LOCUL MANIFESTAREA 

1,2,3 martie 
 
 
 
2 martie, ora 17,00 
                Ora 17,30  
3 martie, ora 14,00 
                ora  16,30   
                ora 17,00   

Zilele „Ion Creangă”: 
-Expoziţie de pictură: Primăvara mea, de Vasile-Vleju Andrei 
-Expoziţie „Mărţişoare pentru mama”, lucrări ale copiilor din oraş realizate în Atelierele hand-made, în parteneriat 
cu Clubul Copiilor 
- Premierea concursurilor tematice 
- Spectacol Dorel Vișan: Omul şi taina lui 
- „Cultură şi spiritualitate” cu actorul Dorel Vişan 

- Acordarea Trofeului ,,Ion Creangă”- premierea persoanelor din comunitate care fac cinste locurilor și oamenilor 
- Concert: „Seară de lied şi operă” cu surorile soprane:Claudia Caia şi Olga Caia Murariu 
 

5 martie, ora 16,00 - sala de spectacole Spectacol de primăvară – Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 
9 martie, – sala de spectacole Spectacol dedicat Zilei de 8 Martie, prezentat de Clubul Copiilor Tg.Neamţ 
12 martie, ora 18,00 – sala de spectacole Seară de teatru: „Despre femei” – prezentat de Teatrul Tineretului Piatra Neamţ 
14 martie, ora 17,00 – sala de spectacole Spectacol de magie, iluzionism, animăluţe cu ... Christianis 
16 martie, ora 14,00, sala de spectacole „Ocolul pământului în ... 80 de minute” - spectacol cu cursanţii Clubului de dans sportiv „Milady” Piatra Neamţ 
23 martie, ora 17,00 – sala de spectacole Spectacol pentru copii „Clubul lui Mickey”-prezentat de Compania de Spectacole pentru copii Golden Party din Cluj 

Napoca 
26 martie,  – sala de spectacole Festival Francofon  
30 martie, – sala de spectacole 
                  Ora 9,00 – salon „Eminescu” 

„Nemţenii au talent” – organizatori colegiile şi liceul din Tg.Neamţ 
Instruire CECCAR Piatra Neamţ 

Luni şi miercuri, 16,30 – 19,30 Cursuri dans sportiv organizate de Clubul Milady Piatra Neamţ 
Marţi, ora 18,00 Seară de repetiţii Corala „Basil Anastasescu” Tg.Neamţ 
Joi, ora 18,00 Repetiţii Ansamblul folcloric „Ozana”Tg.Neamţ 
Joi şi vineri, 16,00 – 18,00 Canto popular – prof. Ionela Brănişteanu 
Joi - Vineri, în funcţie de programări Cursuri de  pian şi de saxofon 
Vineri:18,00 - 20,00, Sâmbătă:10,00-12,00 Repetiţii Ansamblul „Ţinutul Zimbrului” 
Permanent Expoziţie pictură patrimoniu – Eugen Ispir 

 

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


