
 

EVENIMENTE CULTURALE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 

CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN LUNA FEBRUARIE 2020 

 

DATA/ ORA/ LOCUL MANIFESTAREA 

4 februarie, ora 14.00 – sala de expoziții Activitate Asociația „Puzzle OptimEast” 

6 februarie, ora 9.45 și ora 10.45  – sala de spectacole 
6 februarie  ora 16.00 – sala de expoziții 

-Teatru pentru copii „Neghiniță”, prezentat de Teatrul Municipal de Animație „Bacovia”, Bacău 
-Sedință dezbatere publică Buget 2020, lista de investiții a orașului 

7 februarie, ora 14.00 - sala de expoziții Atelier de confecționat mărțișoare și felicitări hand made, realizate de tinerii ATOR 

10 februarie, ora 13.00 – sala de expoziții 
 
10 februarie, ora 13.30 – salon „Eminescu” 

-Ședință dezbatere privind regimul finanțărilor nerambrusabile din bugetul propriu al orașului 
Târgu-Neamț alocate pentru activități nonprofit de interes local 
-Întâlnire delegație în cadrul proiectului Erasmus a Colegiului Tehnic „Ion Creangă” și 
Asociația „Puzzle OptimEast” 

12 februarie, ora 17.00 – sala de spectacole Teatru pentru tineret ți adulți „Ivan Turbincă”, prezentat de Teatrul „Mihai Eminescu”- 
Botoșani 

14  februarie, ora 14.00 - sala Eminescu 
14 februarie, ora 14.00 - sala de expoziții 
14 februarie, ora 17.30 – sala de spectacole 

-Prezentare produse - Oriflame 
-Atelier de confecționat mărțișoare și felicitări hand made, realizate de tinerii ATOR 
-Spectacol de Ziua Îndrăgostiților „Le Blues et L’amour” 

21 februarie, ora 14.00 – sala de expoziții 
21 februarie, ora  17.00 – sala de spectacole 

-Atelier de confecționat mărțișoare și felicitări hand made, realizate de tinerii ATOR  
-Spectacol pentru copii „Showlandia” - Târgu Jiu 

22 februarie, ora 15.00 - sala de spectacole 
 
22 februarie, ora 20.00 – sala de spectacole 

-Teatrul pentru copii „Vrăjitorul din Oz” și „Punguța cu doi Bani”, prezentat de elevii de la 
cursul de teatru al Casei Culturii 

-Spectacol de Stand-up comedy – Tănase, Bucălae, State 
24 februarie, ora 17.00 –sala de spectacole Spectacol folcloric „Drag, de Dragobete” prezentat de Ansamblul Folcloric „Ozana” și invitații  
28 februarie, ora 14.00 – sala de expoziții            Atelier de confecționat mărțișoare și felicitări hand made, realizate de tinerii ATOR 
11 februarie, ora 12.00 – sala de expoziții 
14 februarie, ora 10.00 – sala de expoziții 
16 februarie, ora 12.00 – sala de expoziții    

     
*Cununii  civile 

În fiecare luni, ora 14.00, sala „Ion Creangă” Cursuri de teatru 
Luni și miercuri, ora 18.00 Curs dans sportiv organizat de Clubul Sportiv „Milady” Piatra Neamţ 
Marţi, ora 18.00 Seară de repetiţii Corala „Basil Anastasescu” Târgu-Neamţ 
Joi, ora 18.00 Repetiţii Ansamblul folcloric „Ozana” Târgu-Neamţ 
Joi şi vineri, 16.00 – 18.00 Canto popular – prof. Ionela Brănişteanu 
Vineri:18.00 – 20.00, Sâmbătă:10.00-12.00 Repetiţii Ansamblul Folcloric „Ţinutul Zimbrului” 
Permanent 
 

Expoziţie pictură patrimoniu – Eugen Ispir 
Expoziție de fotografii „Pasiune” – fotograf  Cristian Irimia  

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


