AGENDA
Calendarul principalelor activități și evenimente etnofolclorice
din perioada iulie - septembrie 2019*
Manifestări folclorice
A ra d

5-7 iulie – Macea
Festivalul Părădăicilor - ediţia a XI-a.
6 iulie – Groşeni - Satul de vacanţă
Întâlnirea Codrenilor - sărbătoare câmpenească - ediţia a VII-a.
6 iulie – Hălmagiu
Nedeea Văii Hălmagiului.
6 iulie – Șagu
Bucurați-vă de folclor! - manifestare folclorică.
6-7 iulie – Iratoșu
Zilele Culturii Maghiare Iratoșu - ediția a IV-a.
13 iulie – Dorobanți
Festival Folcloric Internațional Maghiar - ediția a IX-a.
13 iulie – Ineu
Cetatea Ineului - tradiții și perspective.
21 iulie – Mănăștur
Sărbătoarea secerișului - manifestare etnofolclorică.
27 iulie – Tăuț
Ieșitul la Țarină - manifestare etnofolclorică - ediția a XIX-a.
27-28 iulie – Peregu Mic
Festival Folcloric Maghiar - ediția a V-a.
2-4 august – Satu Nou
Festival Folcloric Internațional Maghiar.
3 august – Vinga
Sărbătoarea minorităților - manifestări etnofolclorice.
9 august – Şepreuş
Sărbătoare tradiţională la Şepreuş - Ziua Comunei.
10-17 august – Mailat

Zilele Localității Mailat - manifestări etnofolclorice.
14-15 august – Felnac
Sărbătoarea Satului - Ziua Recoltei - ediţia a XIX-a.
15-18 august – Beliu
Praznicul de Pită Nouă - manifestare tradiţională, ajunsă la ediţia
a-XLVI-a. În preajma sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, pecicanii
sărbătoresc pâinea cea nouă.
25 august – Moneasa
Cântecul Popular din Ţara Zarandului - festival-concurs - ediţia a
XLX-a.
31 august – Chișineu Criș
Ziua Pădurenilor - manifestări etnofolclorice.
7 septembrie – Arad
Maratonul Dansului și Cântecului Popular Sârbesc.
Septembrie – Nădlac
Festivalul-concurs al Școlilor de Muzică Populară Slovacă - ediţia a
XXI-a.

Argeş

8-11 august – Mioveni
Festivalul-concurs Naţional de Folclor Mioveni - ediţia I.

Bacău

14-15 august – Săuceşti
Festivalul Interjudeţean de Folclor „Muguraş Săuceştean”.
29 august – Livezi
Ziua bradului - serbare câmpenească.
9 septembrie – Moineşti
Festivalul Naţional de Folclor „Moineşteanca”.

*Mulțumim colaboratorilor noștri, care ne-au sprijinit în realizarea acestei rubrici.
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Bi h o r

10 august – Jinari-Dragăneşti
Festivalul tocăniței de legume - manifestare de promovare a
gastronomiei tradiţionale, spectacol folcloric al ansamblurilor și
soliștilor amatori.
18 august – Roşia
Festivalul-concurs de Vioară cu Goarnă „Dorel Codoban”.
25 august – Remetea
Vetre folclorice - festival folcloric ce marchează Zilele Comunei
Remetea.
1 septembrie – Nucet
Zilele Orașului Nucet - spectacol folcloric.
14 septembrie – Salonta
Festivalul Sarmalelor - manifestare de promovare a gastronomiei
tradiţionale - ediția a XI-a.
14 septembrie – Briheni
Festivalul Plăcintelor - ediția a III-a.
15 septembrie – Sâmbăta
Ziua Comunei Sâmbăta - manifestări etnofolclorice.
28 septembrie – Oradea - Parcul Bălcescu
Festivalul Mustului - spectacol folcloric - ediția a V-a.

Bo t oşa n i

3-4 august – Botoșani
Festivalul Internațional al Cântecului, Jocului și Portului Popular
„Vasile Andriescu” - ediția a XIV-a.
1-8 septembrie – Vorona
Serbările Pădurii - manifestare etnofolclorică din care face parte şi
Festivalul Internaţional de Folclor „Serbările Pădurii”.
1-30 septembrie – Botoşani şi localităţi din judeţ.
Festivalul-concurs al Ansamblurilor Artistice „Lada cu zestre” (etapă
pe comune, etapă finală).
Braşov
15 septembrie – Braşov
„Cununa” - festival naţional de obiceiuri tradiționale - ediţia a IV-a.

Bu c ure ș ti – Institutul Național al Patrimoniului

Iulie-septembrie
Structura Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională derulează
proiectul „Ii și cămăși românești”, cofinanțat de AFCN; programul

acestei perioade cuprinde activități de cercetare aplicată, atelier de
lucru - partener: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Iași - și selecția pieselor care vor fi expuse în
luna octombrie, la București, în parteneriat cu Biblioteca Națională
a României.

Căl ăraş i

August – Călăraşi
Festivalul Internaţional de Folclor „Hora Mare” - ediţia a XVII-a.

Cl u j

7 septembrie – Mociu
Festivalul „Jocu’ de pe Câmpie” - eveniment folcloric reprezentativ
pentru Câmpia Transilvană - ediţia a XXIII-a.
7 septembrie – Gherla
Sărbătoarea cântecului, jocului și portului popular românesc „Jocu’ la
șură” - „Hai la joc, lume, la joc!”.

Co ns tan ța

4 august – Constanţa şi localităţi din judeţ
Sărbătoarea Multiculturalităţii Dobrogene.

Dolj

19 iulie – Craiova
„Tradiţiile verii” - manifestare stradală care urmăreşte performarea
tradiţiilor şi obiceiurilor verii în context urban - Sânzienele (Drăgaica),
Caloianul, Paparudele, Sfântul Ilie, Secerişul, Cununa de spice, Prima
pâine, Colacul de grâu.

Gal aţi

11-14 august – Galați
Festivalul Internaţional de Folclor „Doina Covurluiului” - ediţia
a XVII-a, desfăşurat sub egida Consiliului Judeţean şi a CIOFF
(Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri de Folclor,
organism UNESCO). Ansamblurile folclorice participante reprezintă
următoarele state: Albania, Bulgaria, Columbia, Italia, Republica
Moldova, Serbia, Turcia și România.

Go rj

19-21 iulie – Turceni
Zilele Oraşului Turceni - complex de manifestări: • Parada portului
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popular • Festivalul Județean de Folclor „Pe dunghița Jiului” • Târgul
Meșterilor Populari.
20 iulie – Polovragi
Nedeia de Sfântul Ilie.
20 iulie – Stejari
„La stejarul din răscruce” - festival folcloric judeţean.
27 iulie – Godinești
Festivalul Folcloric al Tineretului - festival judeţean.
14-15 august – Tismana
Festivalul Cântecului, Jocului şi Portului Popular Gorjenesc.
19-23 august – Târgu Jiu
„Acasă la Brâncuşi” - festival internaţional de folclor şi Târgul
Meşterilor Populari din România.
30 august – Târgu Cărbuneşti
„Gena Bârsan” - festival zonal de muzică lăutărească.
13-15 septembrie – Baia de Fier
Festivalul de Folclor Pastoral „Coborâtul oilor de la munte” - ediţia a
XVI-a.
15 septembrie – Bolboşi
Festivalul Lăutarilor Gorjeni. Aflat la cea de-a XXIX-a ediție, festivalul
se adresează tarafurilor lăutărești formate din performeri ce folosesc
instrumente tradiționale și respectă autenticitatea cântecului și
portului popular. Festivalul are două secţiuni: tarafuri şi rapsozi.

Festivalul Folcloric „Plaiul Cloşani” - festival de muzică populară
susţinut de Ansamblul Danubius al Centrului Cultural „Nichita
Stănescu” şi formaţiile de amatori din zonă.
22 iulie – Sviniţa
Festivalul Satelor Dunărene - spectacole cu formaţiile de amatori din
comunele din Clisura Dunării şi cu Ansamblul sârbesc din „Sviniţa”.
4-6 august – Ponoare
Festivalul Naţional de Folclor „Ponoare, Ponoare” - concurs de
interpretare, parada portului popular, spectacole folclorice susţinute
de Ansamblul Danubius şi invitaţi.
19 august – Șviniţa
Sărbătoarea Smochinului - manifestare tradiţională de promovare a
produselor locale din smochine: dulceață, prăjituri, țuică; programul
cuprinde parada portului popular și spectacol de folclor.
20 august – Cireşu
Sărbătoarea Peşterii Topolniţa - sărbătoare câmpenească, spectacol
de folclor.
26 august – Ilovăţ
Sărbătoarea Coşuştei.
27-28 septembrie – Drobeta-Turnu Severin
Festivalul Viei şi Vinului - concurs de interpretare a muzicii populare,
expoziţie horticolă.

M a ra m u re ș

Septembrie – Târgu Mureș
Festivalul Folcloric „Jocul din bătrâni”, ajuns la ediţia a XXXVII-a. Sunt
invitate cele mai valoroase formaţii din judeţ şi din ţară, urmărinduse punerea în valoarea a jocului tradiţional românesc.

9 iulie – Mireşu Mare
Festivalul-concurs Folcloric Interjudeţean „Florile Someşului”,
destinat tinerelor speranţe ale cântecului popular românesc.
9-10 septembrie – Asuaju de Sus
Festivalul Interjudețean al Cântecului, Dansului și Portului Popular
Codrenesc - ediţia a XL-a. Printre manifestările ce au loc pe perioada
desfăşurării festivalului se numără şi Târgul cepelor, ce se organizează
în localitate de peste 100 de ani.

M e h e d i n ţi

19-20 iulie – Baia de Aramă
Festivalul Folcloric „Plaiul Cloşani - Munte, munte, brad frumos”
- concurs de interpretare a muzicii populare din zona de nord a
Mehedinţiului.
19-20 iulie – Bala

M u reş

Neamţ

3-8 august – Piatra Neamţ şi localităţile Roman, Bicaz, Roznov,
Ceahlău (staţiunea Durău) şi Târgu Neamţ
Ceahlăul - festival internaţional de folclor, ediţia a XXIII-a, manifestare
itinerantă.

P rah ova

16-17 august – Plopeni
Festivalul-concurs Național de Folclor „Salba Prahovei” - ediția a VII-a.
31 august-1 septembrie – Vălenii de Munte
Festivalul Folcloric „Prahova iubește Basarabia” - ediția a V-a.
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Sa t u M a re

17 august – Chegea
Festivalul Părului pădureț - ediţia a IV-a.
17-18 august – Ianculești
Festivalul Moților de la câmpie.
18 august – Homoroade, Oţeloaia
Festivalul Folcloric Codrenesc - ediţia a LXIII-a.
19 august – Craidorolț
Chirbai țigănesc - manifestare tradiţională a rromilor, organizată în
preajma sărbătorii Sfintei Maria.
1 septembrie – Bogdand
Festivalul Folcloric al Naţionalităţilor - ediția a XXIX-a.
15 septembrie – Păulești
Festivalul Folcloric Someșan „Pe Someș, pe lângă Vale” - ediția a III-a.
22 septembrie – Medişa
Festivalul Folcloric Codrenesc „Io-s fecior din Medişa” - ediţia a VIII-a.

Si b i u

14 iulie – Avrig
Festivalul-concurs Național de Muzică Populară „Florile Oltului”,
organizat de Consiliul Local și Primăria Orașului Avrig. Cu acest
prilej are loc şi un spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric
Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”; soliștii: Robert Târnăveanu,
Alina Bîcă, Nelu Albu, Sînziana Ștefan, Gabriel Dumitru, Adrian
Neamțu și invitații Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu.
21 iulie – Cisnădie - Parcul Măgura
Zilele Oraşului Cisnădie - spectacol folcloric susţinut de Ansamblul
Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, împreună cu soliștii
vocali: Răzvan Năstăsescu, Daria Gâdea, Ovidiu Homorodean, Daniel
Pop, Adriana și Mariana Anghel.
31 iulie-6 august – Sibiu
Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” - ediția a
XLIV-a.

Te l e o r m a n

26-28 septembrie – Alexandria
Festivalul-concurs Naţional de Muzică Populară „Pe deal la
Teleormănel” - ediţia a XL-a.

Vas l u i

2-6 august – Vaslui - Teatrul de Vară
Festivalul Folcloric Internațional „Hora din Străbuni” - ediția a VI-a.
La această ediție a festivalului și-au anunțat prezenţa ansambluri
folclorice din țările: Argentina, Mexic, Kazahstan, Republica Moldova,
Panama, Iran, Georgia, Cipru, Slovacia, Ucraina, Vietnam, precum şi
ansamblurile folclorice din România – „Hora Vasluiului”, „Zăstrea
Muntenilor”, „Doina Oltului”, „Floricică de pe Prut”, „Trandafir de la
Moldova”.

Vâl cea

17-18 august – Călimăneşti
„Cântecele Oltului” - festival al ansamblurilor folclorice din judeţele
străbătute de râul Olt.
31 august-1 septembrie - Băbeni
„La izvorul dorului” - festivalul folclorului păstoresc.
8 septembrie – Bărbăteşti
„Brâul de aur” - festivalul dansului bărbătesc - ediţia a XLIX-a.
26-27 septembrie – Drăgăşani
„Lăutarul” - festival-concurs naţional de interpretare a muzicii
populare.
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Expoziţii, tabere, târguri
Ara d

1-30 iulie – Arad
Salon Internațional de Artă Fotografică.
24-25 august – Moneasa
Târgul Meşterilor Populari şi Parada Portului Tradiţional - ediţia a
XVII-a.

Ba c ă u

19-21 iulie – Slănic Moldova
Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale - ediţia a XIII-a.

Bi h o r

10-21 iulie – Oradea
Târgul Meșterilor Populari - organizat în colaborare cu Muzeul Țării
Crișurilor, cu participarea meșterilor populari din județul Bihor și din
țară, spectacol folcloric pe parcursul celor trei zile.
 În luna iulie se organizează la Bratca:
- Tabără de pictură pentru pictorii amatori;
- Tabără de sculptură în lemn, pentru copii;
- Tabără de olărit, pentru copii.

Bo t o ş a n i

Go rj

7-17 iulie – Polovragi
Simboluri dacice în arta lemnului din România - tabără de sculptură
în lemn - ediţia a II-a.

Iaș i

Iulie-octombrie – localități din județ
Sub genericul Sipetul bunicii se organizează expoziții de artă
populară tradițională.

M eh ed in ţi

22 septembrie – Şişeşti
Festivalul de Ceramică Oltenească.

M u reș

1-15 august – Sighişoara
Tabăra de creaţie „Icoana tradiţională din Ardeal” - ediţia a XIII-a.

P rah ova

3-7 iulie – Cocorăștii Mislii
Tabăra Internațională „Land Art, fotografie și film” - ediția a XI-a.

Satu Mare

9-15 iulie – Vorona
Tabăra Internațională de Pictură „Un penel pentru credință”.
3-26 august – Botoşani
Salonul Internaţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”.

2-7 septembrie – Satu Mare
Tabăra de Dansuri Populare şi de Meşteşuguri Populare din Zona
Codrului şi Ţara Oaşului - ediţia a III-a.

Co n s t a n ța

Sibiu

Dâ m b ovi ţa

Vâl cea

4 august – Constanţa
Sărbătoarea Tradiţiilor şi Meşteşugurilor Dobrogene.
1-5 iulie – Târgoviște
O vară de poveste - tabără de creație - ediția a VIII-a; ateliere: icoane
pe sticlă, pictură naivă, olărit, sculptură în piatră, hand-made, micul
artizan, decorațiuni din hârtie şi mărgele.
7-8 septembrie – Târgoviște - Parcul Mitropoliei
Târgul Meșterilor Populari.

31 august-1 septembrie – Sibiu
Târgul Olarilor - ediția a XLIII-a.
Iulie-august – Băbeni
Tabără de pictură.
28-29 iulie – Râmnicu Vâlcea - Parcul Zăvoi
Târgul Meşterilor Populari din România - expoziţie-târg de artă
populară contemporană.
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Alte manifestări
Bi h o r

Ial o miţa

Ara d

Il fov

Bo t o ș a n i

M eh ed in ți

9-10 septembrie – Oradea
Gala Tinerelor Talente - manifestare organizată în colaborare cu
Asociația „Vatra Românească”.
3-4 august – Şiria
Festivalul Coral „Emil Monţia” - ediţia a IV-a.
3-4 august – Şiria
Festivalul de Literatură „Ioan Slavici”.
4 august – Botoșani
Festival-concurs de fanfare - ediția a XIV-a.

Co n s t a n ța

10-15 august – Balcic, Bulgaria
Tabără de pictură „Kreator Art”.

Dâm b oviţa

23-29 iulie – Târgovişte
Festivalul de Teatru pentru Copii „Mimesis Fest” - ediția a III-a.

Gorj

9-11 august – Târgu Jiu
Poarta Sărutului - festival naţional de folk și baladă.
11 august – Schela - Poiana lui Mihai
Răsunet în Poiana lui Mihai - evocare istorică, spectacole de poezie
și muzică.
19-25 august – Polovragi
Rural Fest - proiect educativ pentru copii din mediul urban în scopul
protejării și promovării obiceiurilor, tradițiilor și artei populare
gorjenești.
6-8 septembrie – Târgu Jiu şi Peștișani
Serile la Brădiceni - atelier naţional de poezie.
27 septembrie – Polovragi
In memoriam Artur Bădiţă - manifestare literară evocatoare.

3-4 august – Amara
Festivalul-concurs Național de Interpretare a Muzicii Ușoare
Românești „Trofeul tinereții” - ediția a XLXII-a.
August – Chitila
Chitila Film - ediţia a VIII-a a festivalului de film în aer liber.
August – Mogoșoaia
Arta medievală - festivalul cetăţilor medievale - meşteşuguri, muzică, jocuri.
15-16 august – Drobeta-Turnu Severin
Vară severineană - spectacole artistice susţinute de Ansamblul
Danubius; colocvii şi simpozioane ale oamenilor de cultură, scriitori,
artişti plastici - localităţi din judeţ.

Neamț

1-7 iulie – Piatra-Neamţ
Festivalul „Vacanţe Muzicale la Piatra Neamț” - ediţia a XLVI-a.

P rah ova

11-16 august – Vălenii de Munte
Cursurile de Vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” din Vălenii
de Munte - ediția a LXVI-a.
23-25 august – Plopeni
Festivalul-concurs Internațional de Epigrame „Întoarse ca la Ploiești”
- ediția a VIII-a.

Satu Mare

29 iulie-4 august – Satu Mare
Tabăra de Dansuri Maghiare şi Meşteşuguri Populare - ediţia a XXI-a.
18-25 august – Satu Mare
Festival de Fanfare.

Tel eo rman

1-3 septembrie – Zimnicea
Tabără naţională de muzică folk.
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Semnal
G a laţi

Festivalul de Film „Modern Movie” se organizează la Galaţi, în
perioada iulie-august.

Sibiu

Ionuț Rotar, membru al Tarafului tradiţional „Iedera” din Carei și
colaborator al Ansamblului Folcloric „Doruri Sătmărene” al Centrului
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Satu Mare a lansat, în luna iulie, un nou videoclip, numit Codrenește.

3 iulie – Timișoara
- Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și soliștii
Robert Târnăveanu, Alina Bîcă și Adrian Neamțu: spectacol folcloric în
cadrul Festivalului Inimilor (organizat de Casa de Cultură și Primăria
Municipiului Timișoara), la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor.
- În perioada 4-11 iulie, elevii Școlii de Dans „Ioan Macrea” Sibiu,
coordonați de profesor Livia Lază participă la Festivalul Internațional
de Cântece și Dansuri populare „Golden Days”, Varna, Bulgaria,
manifestare organizată de Folklore Festival Association (FFA).
- În luna septembrie, Ansamblul Folcloric Profesionist „CindrelulJunii Sibiului” întreprinde un turneu în SUA.

Să l a j

Tel eo rman

Giurgiu

În lunile iulie şi august se organizează la Giurgiu Școala de vară.

Sa t u M a re

Două noi monografii au apărut la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj: Ileana Grațiana Pop, Ciumărna - satul
în care m-am născut, prefaţată de Marin Pop și Angela Maxim, Răstolțu
Mare și istoria neamului meu, ce fac parte din Colecția „Monografii”,
Zalău, 2019.

În perioada iulie-august, în programul Zilelor Dunării au loc
spectacole folclorice în oraşele de pe malul Dunării (Zimnicea şi
Turnu Măgurele).
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Calendarul principalelor activități și evenimente etnofolclorice
din perioada octombrie - decembrie 2019*
Manifestări folclorice
Alba

9-10 noiembrie – Sebeș
Festivalul-concurs ,,Felician Fărcașiu” - concurs de interpretare a
cântecului popular românesc.
Decembrie – Alba Iulia
Concert tradițional de colinde.

Arad

6 octombrie – Sântana
Sărbătoarea recoltei - suită de manifestări etnofolclorice.
8-9 noiembrie – Pecica
Festivalul Internațional al Dansului Popular - ediţia a XVII-a.
8 decembrie – Săvârşin
Alaiul Dubelor - festivalul dubaşilor.
14 decembrie – Șofronea
Obiceiuri de Crăciun.
decembrie – Arad şi localităţi din judeţ
Festivalul itinerant „Caravana tradiţiilor de iarnă” - ediţia a-XIII-a.

Argeş

1-2 noiembrie – Piteşti
Festivalul-concurs Internaţional de Muzică Populară „Sus pe Argeş”.
Noiembrie-decembrie – Arad
„Mesagerii Naşterii Domnului” - ediția a X-a.
Decembrie – Piteşti
Festivalul de Obiceiuri Tradiţionale de Crăciun şi Anul Nou „Florile
dalbe”.

Bacău

Decembrie – Slănic Moldova
Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă - organizator principal
Ansamblul Folcloric „Busuiocul”.

Bihor

Octombrie – Roşi
Zilele Pădurii Craiului/Straița Plină - târg de produse alimentare și
meșteșugărești tradiționale, organizarea de ateliere de inițiere la
școala de meșteșuguri (pâslărit, țesături, micromacrame, olărit),
spectacol folcloric.
Octombrie – Beiuş
Târgul Toamnei de Beiuș, organizat în colaborare cu Primăria Beiuș și
Casa de Cultură „Ioan Ciordaș” din Beiuș.
Octombrie - Tilecuş
Sat și tradiție - ediția a V-a - manifestare etnofolclorică ce face parte
din proiectul CJCPCT Bihor „Vetre folclorice”.
Noiembrie – Beiuş
Festivalul-concurs Național de Interpretare „Cântă, cântă, gură
scumpă!”.
Noiembrie – Oradea
Festivalul-concurs de preparate tradiționale „D’ale porcului” - ediția a
VI-a, organizat în colaborare cu Asociaţia Comunelor din România Filiala Bihor, Asociaţia Firmelor Bihorene şi Asociaţia Culturală D’ART.
Decembrie – Aleșd, Biserica Ortodoxă „Nașterea Sfîntului Ioan
Botezătorul”
Festivalul-concurs de colinde și tradiții creștine.
Decembrie – Husasău de Criş
Concertul de colinde „Hristos se naște” - ediția a VII-a.
Decembrie – Roşia
Festivalul de Colinde „Noi umblăm a colinda”, în cadrul Festivalului
„Zilele Culturii Populare”.
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Bistriţa-Năsăud

Noiembrie – Bistriţa
Festivalul Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc
„Pană de păun”.
Decembrie – Bistriţa
Festival interjudeţean de colinde şi obiceiuri de iarnă.

Botoșani

Octombrie – Botoşani
Festivalul de gastronomie tradițională moldovenească.
Decembrie – Botoşani
Gala laureaților botoșăneni ai festivalurilor și concursurilor
folclorice.
Decembrie – Botoşani
Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă „Din străbuni, din oameni
buni...”.

Braşov

Pe parcursul lunilor octombrie-decembrie, se organizează în şcolile
din judeţ Ora de folclor, proiect menit să promoveze în rândul elevilor
costumul, dansul şi cântecul popular.

Caraş-Severin

Octombrie – Grădinari
Festivalul de Dansuri Populare „Sanda Ionel Marcu” - ediţia V-a.
Participă formaţii din judeţ şi judeţele învecinate - Arad, Timiş,
Mehedinţi şi Hunedoara.
Octombrie – Bănia
Festivalul Cultural-artistic al Văii Almăjului - ediţia a XXV-a.

Cluj

18 noiembrie – Turda
Festivalul Jocului Fecioresc din Transilvania - ediţia a XXXIV-a.

Constanţa

3-4 noiembrie – Topalu
Festivalul-concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular
Românesc „Dan Moisescu”.
Decembrie – localităţi din judeţ
Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou - manifestări organizate în
tot judeţul, prilejuite de sărbatorile de iarnă.

Dâmbovița
Octombrie – Voineşti
Festivalul Toamnei - Festivalul de Interpretare a Cântecului Popular
„Rodica Bujor”.
Noiembrie – Târgovişte
Festivalul Național de Folclor „Ileana Sărăroiu”.
Noiembrie – Târgoviște
Festivalul Toamnei - manifestări etnofolclorice.
Decembrie – Târgovişte
Alaiul colindătorilor.

Dolj

11-15 noiembrie – Craiova
Festivalul-concurs Naţional al Interpreților Cântecului Popular
Românesc „Maria Tănase” - ediţia a XXV-a, 50 de ani de „Maria
Tănase”.
5-6 decembrie – Craiova
Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni buni”.
17-18 decembrie – Craiova
Festivalul Tradițiilor de Iarnă - festival de colinde şi muzică sacră,
ce aduce în peisajul craiovean cete de colindători şi de performeri
ai obiceiurilor de iarnă din judeţ, având invitați şi din judeţele
învecinate.

Galaţi

Decembrie – Galaţi, Tecuci
Festivalul de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „Tudor Pamfile”.

Giurgiu

2-3 octombrie – Giurgiu
Festivalul-concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Populare
Româneşti „In memoriam Marin Ghiocel” - ediţia a VI-a. Festivalul îşi
propune să valorifice folclorul muzical tradiţional, să descopere şi să
promoveze valorile interpretative și portul popular din diferite zone
folclorice ale ţării şi se adresează interpreților cu vârste între 16-50
ani care au în palmares cel puţin un premiu naţional.
17 decembrie – Giurgiu
Festivalul Minorităților „Multikids fest” - ediția a VI-a.
18-19 decembrie – Giurgiu
Festivalul Judeţean de Datini şi Obiceiuri de Iarnă „După datini,
colindăm!” - ediția a XII-a.
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Gorj

12-13 octombrie – Polovragi
Festivalul Castanelor, al Produselor, Meșteșugurilor și Tradițiilor
Locale.
4-7 noiembrie – Târgu Jiu
Festivalul Naţional al Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”.
14 decembrie – Târgu Jiu
Miracolul Crăciunului - alaiul obiceiurilor de iarnă şi Festivalul
„Corala Gorjeană”.
20 decembrie – Târgu Jiu
Alaiul Obiceiurilor de Iarnă.
24 decembrie – Padeș
În cadrul Programului „Gorjul tradiţional”, Căminul Cultural din
Padeș organizează manifestări tradiţionale sub genericul Pițărăii.
Participă formaţii din localităţile: Călugăreni, Cloșani, Motru Sec,
Padeş, Orzești şi Văieni.

Ialomiţa

13 octombrie – Giurgeni, Baza de Cercetare Arheologică „Orașul de
Floci”
La casa Tudorii - festival-concurs de tradiţie culinară ialomițeană ediţia a IX-a.
Decembrie – Slobozia şi localităţi din județ
Sărbătoarea Colindului „Sub zare de soare” - ediția a XIII-a.

Iaşi

3-5 octombrie – Iaşi
Festivalul Folcloric Internațional „Trandafir de la Moldova” - ediția a
LI-a.
23-24 noiembrie – Iaşi
Festivalul-concurs „Din bătrâni, din oameni buni” - ediția a XII-a,
pentru tineri interpreți de muzică populară din zona Moldovei,
regiunea Cernăuți și Republica Moldova.
14-15 decembrie – Iaşi
Festivalul Folcloric „Datini și obiceiuri de iarnă” - ediția a LII-a.

Ilfov

Decembrie – Brăneşti
Festivalul Judeţean de Colinde „O, ce veste minunată!” - ediţia X- a.
• Reprezentanți ai județului Ilfov participă la Festivalul Internațional

de Folclor „La Gura Teascului”, de la Ialoveni (Republica Moldova).
Evenimentul marchează şi înfrățirea între raionul Ialoveni şi judetul
Ilfov.

Maramureș

Octombrie – Târgu Lăpuş
Festivalul-concurs „Horea în grumaz” - ediția a XIX-a.
5 octombrie – Szureti Bal
Sărbătoarea Strugurilor - program artistic susținut de tinerii de etnie
maghiară, având ca scop promovarea dansului, cântecului, portului
și obiceiurilor maghiare.
12-13 octombrie – Recea, sat Săsar
Festivalul Strugurilor - ediția a VIII-a, eveniment ce își propune
promovarea dansului și a portului popular, precum și îndeletnicirea
tradițională specifică acestei localități - viticultura.
20 octombrie – Ariniș
Festivalul Dansului și Portului Codrenesc „Mugurii codrului”.
26 octombrie – Groși
Sărbătoarea Taragotului - Ziua Comunei. Sărbătoare anuală în care
se adună fiii satului, are loc un spectacol folcloric și are loc un danț
specific Groșiului. Cu această ocazie, se realizează o expoziție cu
vânzare de produse agricole din zonă.
27 octombrie – Cicârlău
Festivalul Național de Folclor „Nicolae Sabău - Alină-te dor, alină”.
Concurs național de folclor, dedicat în special tinerilor. Atracțiile
festivalului sunt: unicitatea premiilor (se acordă premii în animale
vii), spectacolul de gală (la care participă ansambluri folclorice
din țară și străinătate), precum și târgul de produse alimentare și
nealimentare.
Noiembrie – Ulmeni, sat Chelința
Festivalul „Emil Gavriș” - concurs de interpretare a muzicii populare
(vocală și instrumentală).
3 noiembrie – Seini, sat Viile Apei
Balul Coșercilor - eveniment ce are ca scop păstrarea și promovarea
tradițiilor din localitate, la care portul popular este un accesoriu
obligatoriu.
15 noiembrie – Rozavlea
Lăsatul Secului - serbare tradițională, marcarea începutului Postului
Crăciunului.

34

15 noiembrie - 1 decembrie - Sighetu Marmației
Tradiție și continuitate - ediția a III-a. Dintre manifestările acestui
eveniment, menţionăm: „Uniți prin cântec și iubire de țară” - concurs,
concerte de muzică populară şi Ziua Ansamblului Folcloric „MARA”,
din Sighetu Marmației.
Decembrie – Baia Mare, Muzeul de Etnografie și Artă Populară
Maramureș
Crăciun în Maramureș - reconstituirea obiceiurilor și tradițiilor de
Crăciun din satele maramureșene: colindatul în ceată bărbătească,
colindatul copiilor, Viflaimul, Steaua, Sorcova, Plugușorul, dar
și prezentarea gastronomiei specifice sărbătorilor de iarnă din
Maramureș.
5-31 decembrie – Borșa
Datini de Iarnă Tradiții și Obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă și
spectacol de colinde.
6 decembrie – Vadu Izei
La geam cu Moș Crăciun - festival de colinde și obiceiuri de iarnă.
6 decembrie – Groșii Țibleșului
Crăciun la poalele muntelui - concert de colinde, obiceiuri de iarnă,
pomana porcului.
6 decembrie – Budeşti
Festivalul de Colinde „În orașul Viflaim”.
6 decembrie – Asuaju de Sus
Vine Crăciunul cu zare! - concert de colinde și obiceiuri de Crăciun.
7-8 decembrie – Vălenii Șomcutei
Festivalul de Colinde „Florile Dalbe”. Participă grupuri de colindători
din nord-vestul României.
14 decembrie – Tăuții Măgherăuș
Festivalul de Colinde „O, ce veste minunată!”. A doua zi se organizează
Târgul de Crăciun.
14-28 decembrie – Sighetu Marmației, Parcul din centrul oraşului
Festivalul de Datini „MARMAȚIA 2019”. An de an, Sighetul recreează
atmosfera de sărbătoare maramureşeană prin alaiul de colindători,
viflaimuri, mascaţi, „capre”.
15 decembrie – Baia Sprie
Festivalul de Crăciun. Festivalul îşi propune să revitalizeze colindele
străvechi ale cetelor de colindători din vatra străbună.
19 decembrie – Remetea Chioarului
Iată, vin colindători! - concert de colinde susținut de elevii școlii
gimnaziale și de copiii din Parohia Remecioara.

20 decembrie – Târgu Lăpuș
Festivalul de Colinde și Obiceiuri de Iarnă. Manifestare anuală ce
reunește grupuri de colindători din Țara Lăpușului.
24 decembrie – Vișeu de Sus
Noaptea Viflaiemurilor. La miezul nopții, sute de personaje ale
scenetei de teatru arhaic se adună în centrul orașului pentru parada
viflaiemurilor.
24 decembrie – Poienile Izei
Crăciun în Poienile Izei - colinde la Casa-muzeu.
25-26 decembrie – Bogdan Vodă
Viflaem și concert de colinde, susținute de grupul de colindători
format din elevi, tineri și soliști din localitate. Scopul acestor
activități este acela de a promova cultura și tradițiile populare,
precum și portul popular.
25 decembrie – Budeşti
Concertul de Colinde „Mândră-i sara de Crăciun”.
25 decembrie – Săcălășeni
Festivalul de Colinde „Bună ziua lui Crăciun” - colinde vechi și noi
interpretate de grupuri de colindători din comună și din împrejurimi.
26 decembrie – Poienile Izei
Crăciun în Poienile Izei - joc și parada portului popular.
26 decembrie – Moisei
Festivalul de Colinde și Obiceiuri de Iarnă „Ioan Horea”.

Mehedinţi

12-13 octombrie – Drobeta-Turnu Severin
Festivalul Ţărilor Dunărene - proiect transfrontalier derulat de
România, Serbia şi Bulgaria; sunt valorificate obiceiuri şi tradiţii
comune celor trei ţări.
14 octombrie – Gârla Mare
Zilele Comunei Gârla Mare - spectacole folclorice
15 noiembrie – Balta
Festivalul Naţional de Muzică Populară „Mariana Drăguţ”.
14-23 decembrie – Pogăceaua
Festivalul de Colinde şi Tradiţii „Ziurel de ziuă”.

Mureş

11 octombrie – Reghin
Festivalul-concurs de Interpretare a Cântecului Popular „Mureş,
dorurile tale...”.
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Decembrie – Târgu Mureş
Festivalul „Florile dalbe, flori de măr” - festival de datini şi colinde
de iarnă.

Satu Mare

10 noiembrie – Satu Mare
Danţu Mânănţăilor - ediţia a VIII-a.
Decembrie – Satu Mare
Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă şi Târgul de Crăciun.

Sibiu

Noiembrie – Sibiu
Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” - ediția a XXI-a.
1 decembrie – Sibiu
Spectacol extraordinar Noi suntem români!, dedicat Zilei Naționale
a României.
1-30 decembrie – Sibiu şi localităţi din judeţ
Sărbătorile românilor în luna decembrie - spectacole de colinde,
alaiuri ale colindătorilor, obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou.

Teleorman

14-15 decembrie – Alexandria
Festivalul Tradiţiilor de Iarnă „Iată, vin colindătorii!” - ediția a V-a.
Decembrie – Alexandria şi localităţi din judeţ
Crăciunul - tradiţii creştine şi precreştine - spectacole de tradiţii şi
obiceiuri la care participă formaţii de amatori din localități urbane
și rurale.

Vâlcea

5-6 octombrie – Râmnicu Vâlcea, Scuarul „Mircea cel Bătrân”
Concerte folclorice susținute de Orchestra CJCPCT Vâlcea „Rapsodia
vâlceană”, prilejuite de Zilele Recoltei.
20 octombrie – Perișani
Zilei Comunei Perişani desfăşurate sub genericul Posada 2018 - ediţia
a XIX-a. Orchestra „Rapsodia vâlceană” a CJCPCT Vâlcea susține un
concert folcloric.
8 decembrie – Râmnicu Vâlcea, Sala de spectacole a Consiliului
Județean Vâlcea
Festival-concurs al Colindului Vâlcean - ediția a IV-a. Evoluează în
concurs grupuri de colindători din localități vâlcene. Deschiderea
manifestării revine Grupului „Corinda” al Seminarului Teologic
„Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.
14 decembrie – Tomșani
Festivalul de Colinde „Marea Taină a Nașterii Domnului” - ediția a XI-a.
23 decembrie – Pietrari, Căminul Cultural
Festivalul-concurs al Colindului Românesc „Deschide ușa, creștine”.

Vaslui

3 noiembrie – Muntenii de Sus
Festivalul-concurs Judeţean „Fluieraș vasluian” - ediţia a XVIII-a.
22 decembrie – Vaslui
Festivalul „Datini şi obiceiuri de iarnă” - ediţia a XXXVIII-a.
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Expoziţii, tabere, târguri
Arad

Noiembrie – Arad
Salonul Internațional „Ars Fotografica” - ediţia a XIX-a.

Bihor

Octombrie – Oradea
Festivalul Național de Artă Naivă - F.A.N. - ediția a VI-a, organizat în
colaborare cu Asociația Artiștilor Naivi din România.
Octombrie – Beiuș
Târgul Toamnei de Beiuș - organizat în colaborare cu Primăria Beiuș și
Casa de Cultură „Ioan Ciordaș”.
Decembrie – Beiuş, Diosig
Târguri de Crăciun.

Bucureşti

24 octombrie-10 noiembrie – Bucureşti, Biblioteca Naţională a
României
Expoziţia Naţională „Ii şi cămăşi româneşti - tradiţie şi valorificare” - o
selecţie a celor mai valoroase piese din zonele cercetate. Expoziţia
reprezintă concretizarea finală a proiectului cu același nume al
Institutului Naţional al Patrimoniului, cofinanțat de AFCN. Acesta s-a
desfășurat în perioada mai-octombrie a.c., în judeţele Buzău, CaraşSeverin, Gorj, Iaşi, Prahova,Vâlcea şi în Municipiul Bucuresti.
Proiectul vizează promovarea meşterilor populari deţinători şi
practicanţi ai tehnicilor tradiţionale de lucru ale celor două piese
valoroase ale costumului tradiţional românesc - ia şi cămaşa.

Cluj

Decembrie-ianuarie – Cluj-Napoca
Salonul Icoanei Ardelene - expoziție care reunește iconari clujeni.

Giurgiu

Octombrie – Giurgiu
Toamnă ruginie - expoziție a clasei de grafică a Şcolii de Arte.
18-24 noiembrie – Giurgiu
Expoziția de Pictură - adulți - „Culorile toamnei”.

2-8 decembrie – Giurgiu
Expoziția de Pictură - copii - „Bucuria fulgilor de nea”.
9-14 decembrie – Giurgiu
Bucuriile iernii - expoziţie de grafică.

Maramureș

18 octombrie – Baia Mare, Teatrul Municipal
Vernisarea Expoziției de Pictură „Toamna în Maramureș” și lansarea
albumului cu lucrări ale elevilor Şcolii de Arte - clasele de arte
vizuale.
Mehedinţi
29-30 noiembrie – Republica Serbia
Zilele Culturii Mehedinţene în Serbia - expoziţie de publicaţii editate
de Centrul Cultural şi asociaţii culturale zonale, lansări de carte.

Mureş

Noiembrie-decembrie – Târgu Mureş
Expoziţia „Icoana tradiţională din Ardeal” - proiect de promovare a
artei iconografice.

Prahova

Octombrie – Ploieşti
Târgul Meșteșugurilor Tradiționale - ediția a III-a.

Vâlcea

Octombrie – Târgu Jiu, Sala de expoziții a CJCPCT Gorj
Expoziția de Artă „Dialoguri vâlcene”; organizatori: CJCPCT Vâlcea și
CJCPCT Gorj.
Octombrie – Râmnicu Vâlcea, Holul Instituției Prefectului Vâlcea
Acorduri cromatice - expoziție de artă plastică.
25 octombrie – Râmnicu Vâlcea, Galeria de Artă „Constantin
Iliescu”
Vernisajul Expoziției de Pictură „Sinergii artistice” - Salonul de toamnă
al artiștilor vâlceni.
Decembrie – Râmnicu Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”
Lumina Crăciunului - vernisajul expoziției de icoane pe lemn și sticlă.
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Alte manifestari
Alba

Noiembrie – Alba Iulia
Ziua de mâine - festival naţional de muzică folk - concurs de
interpretare și compoziție a muzicii folk, recitaluri.

Arad

16 noiembrie – Arad
Ziua Diasporei Maghiare din Județul Arad.
30 noiembrie – Arad
1 Decembrie - Ziua Națională a României.
Noiembrie-decembrie – Arad
Mesagerii Naşterii Domnului - ediția a X-a.

Bacău

Octombrie – Săuceşti
Conexiuni culturale - şezătoare literar-artistică.
Noiembrie – Sărata
Conexiuni culturale - șezătoare literar-artistică, organizată în
parteneriat cu Primăria Comunei Sărata.

Botoşani

Noiembrie – Botoşani
Festivalul-concurs al Romanței, Cântecului de Petrecere și Satiric
„George Hazgan”.

Braşov

Noiembrie – Braşov
Fulg de nea - concurs de interpretare și creație de muzică uşoară
pentru copii, în limba română, ediția a XIII-a.
Noiembrie – Braşov
Oameni și datini - concurs naţional de fotografie etnografică (şi
realizare album) - ediția a V-a.

Brăila

18-20 octombrie – Brăila
Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” - ediția a VII-a.

Călăraşi

Octombrie – Călăraşi
Reuniune Corala Camerata 40.
Noiembrie – Călăraşi
Festivalul-concurs Naţional de Muzică Folk „Chitara Dunării”.

Cluj

Octombrie - Cluj-Napoca
Concursul Naţional „Fotografia - document etnografic” (FDE) - ediţia
a XVI-a, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, în parteneriat cu Asociaţia
ArtImage, UAD şi Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.
Concursul este compus din două secțiuni principale:
Secţiunea I:
Fotografie de autor, cu temă liberă etnografică
- Ia. fotografie alb/negru
- Ib. fotografie color
Secţiunea specială:
IIa.fotografie recentă, de autor, cu tema „Instalații țărănești” (mori,
vâltori, piue, gatere, horincii etc.)
IIb. reproducere după fotografie veche (până în anul 1989) tematică etnografică generală.

Covasna

Octombrie – Sfântu Gheorghe
Bienala de Fotografie din Ţinutul Secuiesc.

Dâmboviţa

Noiembrie – Târgoviște
Festivalul Toamnei - suită de manifestări cultural-artistice.
Noiembrie – Târgoviște
Festivalul-concurs Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”.

Galaţi

Octombrie – Galaţi
Concursul Naţional de Film Etnografic şi Imagini-document „Ipostaze
Etnografice”, în cadrul Festivalului „Ca la noi, în Covurlui”.
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Giurgiu

14-22 noiembrie – Giurgiu şi centre culturale din județ
Festivalul Culturii Vlăscene - ediția a XI-a.
19 noiembrie – Giurgiu
Spectacolul Muzical-coregrafic „Toamna se numără bobocii”.
30 noiembrie – Giurgiu
Gala Festivalului Culturii Vlăscene - ediția a XI-a.
Săniuța muzicală - spectacol cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

10 noiembrie – Tăuții Măgherăuși
Festivalul Național de Muzică „LIRA”, eveniment cultural care are
ca scop încurajarea și susținerea valorilor naționale, precum și
descoperirea și promovarea interpreților de toate vârstele.
28 decembrie – Sighetu Marmaţiei
Sesiune ştiinţifică pe teme de etnografie şi folclor. Acțiune organizată
de Consiliul Judeţean Maramureş, Primăria şi Consiliul Local Sighetu
Marmaţiei şi Muzeul Maramureşean.

Gorj

Mehedinţi

15-18 octombrie – Târgu Jiu
Pompiliu Marcea - istoric și critic literar - simpozion.
20-23 octombrie – Târgu Jiu, Runcu
Festivalul Internaţional de Creaţie Uumoristică ,,Ion Cănăvoiu” şi
Salonul Internaţional de Caricatură.

Ilfov

11 octombrie – Moara Vlăsiei
O viaţă cât un centenar - sărbătorirea bătrânilor din județ care au
împlinit 100 de ani. Au loc manifestări artistice, li se înmânează
diplome şi recompense materiale.
27 octombrie – Bucureşti
Eveniment dedicat personalității Reginei Maria - simpozion,
dezvelirea bustului, cenaclul literar ,,Anul Cărţii 2019”.
Octombrie – Bucureşti
Gala excelenţei în educaţie Olimpicii şi profesorii lor.
30 noiembrie – Cornetu
Concurs de artă plastică cu tema Sfântul Andrei, Ocrotitorul României.
1 decembrie – Bucureşti şi localităţi din judeţul Ilfov
1 Decembrie - Ziua Naţională a României - manifestări științifice şi
cultural-artistice.

Maramureş

1-5 octombrie – Baia Mare, Palatul Administrativ, Sala „Bogdan Vodă”
Zilele Revistei „Nord Literar”. Colocvii de literatură cu tema Presa
literară din Transilvania şi Premiile literare ale revistei „Nord Literar”.
18 octombrie – Sighetu Marmației
Seri culturale sighetene, ce fac parte din Proiectul „Educație prin
cultură”.

Octombrie – Drobeta-Turnu Severin şi localități din județ
Toamna severineană a artelor - complex de manifestări culturale.
25 octombrie – Drobeta-Turnu Severin
Ziua Armatei Române - spectacole susținute de formațiile Centrului
Cultural „Nichita Stănescu”.
9-10 noiembrie – Drobeta-Turnu Severin
Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Iulian Andreescu” - concurs de
interpretare, spectacole de muzică ușoară.
16-18 noiembrie – Drobeta-Turnu Severin
Festivalul Internațional de Literatură „Sensul iubirii”.
Decembrie – Drobeta-Turnu Severin
Galele Centrului Cultural - complex de manifestări, premierea celor
mai buni artiști şi a principalilor colaboratori.

Mureş

Noiembrie - Bahnea
Festivalul Teatrului de Amatori în Limba Română „Scena” - ediția a
XXVII-a.
Noiembrie – Sângeorgiu de Pădure
Festivalul Teatrului de Amatori în Limba Maghiară „Szinpad” - ediția
a XXVII-a.

Prahova

Octombrie – Ploieşti
Pian de poveste - festival-concurs naţional de pian - ediția a III-a.
Noiembrie – Buşteni, Centrul Cultural „Aurel Stroe”
Colocviul Coregrafia dansului tradițional astăzi - ediția a XI-a. Vizează
îndrumarea metodologică a coregrafilor ansamblurilor folclorice,
a animatorilor culturali, a directorilor şi a referenților din cadrul
așezămintelor culturale.
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Decembrie – Ploiești
Concert la Palat - concert extraordinar organizat cu ocazia sărbătorilor
de iarnă, cu participarea Coralei „Ioan Cristu Danielescu”, a elevilor
și absolvenților Școlii de Arte, artiști consacrați.

Satu Mare

11-13 octombrie – Satu Mare
Festivalul-concurs Naţional de Muzică Folk „Octavian Bud” - ediția a
III- a.
10 şi 16 noiembrie – Satu Mare
Întâlnirea caselor de dansuri maghiare - ediția a II-a.
Noiembrie – Satu Mare
Sărbătoarea Şvabilor Sătmăreni.

Teleorman

1 decembrie – Alexandria
1 Decembrie - Ziua Națională - spectacol complex, omagial.

Vâlcea

25-27 octombrie – Râmnicu Vâlcea, Călimănești
Festivalul Naţional de Satiră şi Umor „Povestea vorbii” - ediţia a XIV-a.
Organizatori: Consiliul Judeţean Vâlcea, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Uniunea
Epigramiştilor din România şi Clubul Umoriștilor Vâlceni. Parteneri:
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Primăria Orașului Călimănești
şi Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”.
29 noiembrie – Râmnicu Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim
Ivireanul”, etaj III
Colocviul metodic anual cu directorii de așezăminte culturale din
județul Vâlcea.
Participă: directori de așezăminte culturale - cămine culturale, case
de cultură -, referenți pe probleme culturale din localitățile vâlcene.
1 decembrie – Râmnicu Vâlcea, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”
Concursul Național de Eseuri Literare „Respect față de patrie” - ediția
a II-a, adresat elevilor de liceu şi profesorilor de pe întreg teritoriul
țării, pasionați de istoria, cultura şi patrimoniul naţional.

Semnal
Galați

• Centrul Cultural Galaţi finalizează Proiectul cultural „Plante de leac și de alean” cofinanțat de AFCN (Proiectul s-a desfăşurat în perioada aprilie-noiembrie a.c.).

Sibiu

• În perioada 17-20 octombrie, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii
Sibiului” întreprinde un turneu în Irlanda.

Teleorman

• Grupul folcloric ,,Burnasul” al CJCTCP Teleorman susține recitaluri de colinde: în
perioada 17-18 decembrie în cadrul Festivalului Tradițiilor de iarnă organizat de
CJCPCT Dolj, iar în data de 20 decembrie în Spectacolul Tradițional de Colinde organizat
de Radio România.
Rubrică realizată de:
Elena Gavriluțiu
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