
AGENDA CULTURALA 2009 

 

2 ianuarie 2009 - Parada Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, - editia a XIII-a 
15 ianuarie 2009 - Zilele "Mihail Eminescu", editia a XIX-a 
20 ianuarie 2009 - Spectacol de teatru pentru copii: - "Neghinita", Teatrul de 
Animatie "Bacovia", Bacau 
22 ianuarie 2009- Conferinta: "Fii independent, nu dependent!" 
24 ianuarie 2009 - " Ziua Unirii Principatelor", program artistic, hora unirii si 
spectacol extraordinar: Grigore Lese  
14 februarie 2009 - "Ziua indragostitilor", spectacol de divertisment prezentat de 
tinere talente locale, colaboratori ai Casei Culturii 
februarie 2009 - Spectacol de teatru pentru copii si spectacol de teatru pentru 
adulti 
6 martie 2009 - Spectacol de divertisment: "De Ziua ta, Mamico!" prezentat de copii 
ai Gradinitelor din oras 
martie 2009 - Spectacol de teatru pentru copii si spectacol de teatru pentru adulti 
27 martie 2009 - Ziua teatrului, serata teatrala oferita de elevii cursurilor de teatru a 
Scolii "Profess Art Vision&Media", clasa prof. Luiza Cupceac 
aprilie 2009- Conferinte meditatie in Postul Pastelui, editia a XV-a, conferinte 
religioase,  
            - Concursul Judetean a Formatiilor Artistice din scolile din oras si 
imprejurimi 
            - Spectacol de teatru pentru copii si spectacol de teatru pentru adulti 
17 aprilie 2009 - Ziua Mondiala a Sanatatii, conferinta pe teme medicale 
19-24 aprilie 2009- Expozitie de arta religioasa  
2 mai 2009 - Spectacol de muzica clasica, prezentat de Liceul de Arta "Victor 
Brauner" Piatra Neamt 
9 mai 2009 - Ziua Europei, Simpozion: "Uniti in diversitate" si program artistic 
mai 2009 - Spectacol de teatru pentru copii si spectacol de teatru pentru adulti 
30-31 mai 2009 - Festivalul de Muzica Usoara pentru Copii: "Voci de primavara", 
editia a IV-a 
1 Iunie 2009 - " Ziua Internationala a Copilului", spectacol, intreceri sportive,desene 
pe asfalt 
5 iunie 2009 - "Ziua Mediului", dezbatere privind protejarea mediului 
8-12 iunie 2009 - Spectacole si serbari de sfarsit de an scolar, prezentate de scolile 
si gradinitele din oras 
iunie 2009 - Spectacol de teatru pentru copii si spectacol de teatru pentru adulti 
15 iunie 2009 - "Gala olimpicilor tirgnemteni", premierea olimpicilor 
26 iunie 2009 - Ziua Drapelului Romaniei, moment festiv 
26 iunie 2009 - Ziua antidrog, spectacol manifest impotriva consumului de droguri 
1-3 iulie 2009 - "Zilele Cetatii Neamt", editia a IX-a 
iulie 2009 - Auditii in cadrul Vacantelor Muzicale de la Piatra Neamt, editia a 
XXXVIII-a, gazduirea de spectacole din cadrul "Vacantelor Muzicale de la Piatra 
Neamt" 
            - Spectacol de teatru pentru adulti 
29 iulie 2009 - Ziua Imnului de Stat, simpozion, spectacol festiv 
august 2009- Atelier de creatie, expozitii, recitaluri 
7-9 septembrie 2009 - "Zilele Orasului Tirgu Neamt", editia a XIX-a 
septembrie 2009 - Spectacol de teatru pentru adulti 



3 octombrie 2009 - Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, program artistic, 
sezatoare 
6 octombrie 2009 - Ziua Educatiei, simpozion, program artistic 
octombrie 2009 - Spectacol de teatru pentru copii si spectacol de teatru pentru 
adulti 
            - Balul Bobocilor Colegiului Tehnic "Ion Creanga", repetitii si spectacol 
3 noiembrie 2009- "Ziua Vanatorilor de Munte", depunere de coroane si flori la 
Monumentul Vanatorilor de Munte, program artistic prezentat de Fanfara Casei 
Culturii "Ion Creanga" si elevi ai scolilor din oras 
noiembrie 2009 - Balul Bobocilor Colegiului National "Stefan cel Mare", repetitii si 
spectacol 
            - Spectacol de teatru pentru copii si spectacol de teatru pentru adulti 
1 Decembrie 2009 - Ziua Nationala a Romaniei, depuneri de coroane si moment 
festiv la Monumentul Eroilor, spectacol festiv 
decembrie 2009 - Spectacol de teatru pentru copii si spectacol de teatru pentru 
adulti 
11-13 decembrie 2009 - Zilele "Ion Creanga", editia a XL-a aniversara, simpozion, 
lansari de carte, concurs de creatie literara, spectacole 
14-20 decembrie 2009- serbari prezentate de Gradinitele si Scolile din oras, 
Concerte de colinde, Datini si Obiceiuri de Anul Nou 
31 decembrie 2009- Primirea uratorilor 
31 decembrie 2009 - 1 ianuarie 2010 - Revelion 2010, spectacol, foc de artificii 
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