
EVENIMENTE CULTURALE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 
CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN LUNA DECEMBRIE  2018 

 
DATA/ ORA/LOCUL MANIFESTAREA 

1 Decembrie, ora 11,00 
 
 
                       
 
 
 
                       ora 14,00 

Ziua Naţională a României: 
- Expoziţie „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”,Sesiune de referate„Marea Unire de la   
  1 Decembrie 1918”,  
- “Sărbătorim Centenarul Marii Uniri”:Imnul de stat – Corala “Basil Anastasescu”; TE   
    DEUM; mesajul primarului şi al invitaţilor;recital Corala “Basil Anastasescu”;premiere   
    lucrări expoziţie şi referate de istorie;Spectacol folcloric:Ansamblurile folclorice   
    “Ozana” Şi “Ţinutul Zimbrului”, solista Ionela Brănişteanu 
- Ziua a II-a – Festivalul de muzică uşoară pentru copii „Vreau să fiu o stea”-organizat de    
  Asociaţia „Vreau să fiu o stea” Tg.Neamţ 

2 decembrie Ziua a III-a – Festivalul de muzică uşoară pentru copii „Vreau să fiu o stea”-organizat de   
                   Asociaţia „Vreau să fiu o stea” Tg.Neamţ 

3 decembrie, ora 18,00- sala de spectacole 
 
-Sala de expoziţii 

- Concert extraordinar „SYMPHONIC BRASS”-organizat de Centrul pentru Cultură şi  
  Arte „Carmen Saeculare” Piatra Neamţ; 
- Expoziţie de flori artizanale 

4 decembrie, ora 15,30 - sala mare Curs adresat asistenţilor medicali – organizat de O.A.M.G.M.A.M.R.-Filiala Neamţ 
5 decembrie, ora 10,00 - sala de spectacole „Sărbătorim de Sfântul Nicolae” - spectacol dedicat copiilor,  invitat special Leon Magdan 
6 decembrie, ora 12,00 şi 14,00 - sala de spectacole 
                      
 
                                  ora 16,30 - sala de spectacole  

- Centenarul filmului românesc - Proiectie de filme documentare: Marea Unire, România la 100 de ani (producţie 
AGERPRES) şi Preoţii români. Jertfă şi rugăciune pentru Unire (realizator Cristina Liberis) 
„Atenţie! Vine Moş Nicolae” – spectacol de teatru pentru copii, oferit de Trupa „Andirino” Iaşi 

7 decembrie, ora 17,00 – sala de spectacole Festivalul de dans „Magia dansului” organizat de Asociaţia „Magia copilăriei” 
13 decembrie, ora 18,00 – sala de spectacole Spectacol oferit de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, Facultatea de Muzică „Gheorghe Dima” – 

Extensia Piatra Neamţ 
15 decembrie, ora 15,30, sala de spectacole Spectacol susţinut de Corul „Fantasia” Vaslui 
16 decembrie, ora 17,00 – sala de spectacole Festivalul corurilor parohiale din Protopopiatul Tg.Neamţ, invitat special: Corala „Basil Anastasescu”  Tg.Neamţ 

18 decembrie, ora 18,00 – sala de spectacole Concert extraodrinar de Crăciun: Paula Seling cu participarea specială a Orchestrei Filarmonicii de Stat Botoşani 
20 decembrie, ora 19,00 – sala de spectacole Spectacol extraordinar de colinde - „Colind Românilor” cu Dinu Iancu Sălăjanu şi grupul instrumental „Ţara 

Silvaniei” 
21 decembrie, ora 15,00 – sala de spectacole Spectacol oferit de participanţii la cursul de teatru 
12 – 20 decembrie, sala de spectacole Serbări de Crăciun organizate de grădiniţile şi şcolile din oraş 
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”Ozana 
Joi şi vineri, 16,00 – 18,00 Canto popular – prof. Ionela Brănişteanu 
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. 


