
CASA CULTURII “ION CREANG�” TÎRGU NEAM� 
 
 

AGENDA CULTURAL� 2010 
 

2 ianuarie 2010 - Parada Obiceiurilor �i Tradi�iilor de Anul Nou, - edi�ia a XIV-a 
15 ianuarie 2010 - Zilele „Mihail Eminescu”, edi�ia a XX-a, conferin��, moment literar 

artistic, expozi�ie de desene 
24 ianuarie 2010 - „ Ziua Unirii Principatelor”, hora unirii �i program artistic  
24 februarie 2010 - „Dragobetele la români”, spectacol de divertisment prezentat de 

tinere talente locale, colaboratori ai Casei Culturii 
februarie 2010 – Spectacol de teatru pentru copii �i spectacol de teatru pentru adul�i 
8 martie 2010 - Spectacol de divertisment dedicat Zilei Femeii 
martie 2010 - Spectacol de teatru pentru copii �i spectacol de teatru pentru adul�i 
27 martie 2010 – „Ziua Teatrului”, sear� teatral� 
martie 2010 – Conferin�e medita�ie în Postul Pa�telui, edi�ia a XVI-a, conferin�e religioase 
5 aprilie – Vernisaj Expozi�ie de art� religioas� �i Concert de muzic� religioas�  
5-11 apilie 2010 - Expozi�ie de art� religioas�  
7-11 aprilie 2010 – Ziua Mondial� a S�n�t��ii: „Urbanizare �i s�n�tate”, conferin�e pe 

teme medicale 
aprilie 2010 - Concursul Jude�ean a Forma�iilor Artistice din �colile din ora� �i 

împrejurimi�
aprilie 2010 – Spectacol de teatru pentru copii �i spectacol de teatru pentru adul�i 
9 mai 2010�–��Ziua Europei, Simpozion: „Uni�i în diversitate” �i program artistic 
mai 2010 – Spectacol de teatru pentru copii �i spectacol de teatru pentru adul�i 
mai 2010 – Concursul Na�ional de Culturism �i Fitness, juniori �i junioare 
31 mai-1 iunie 2010 - Festivalul de Muzic� U�oar� pentru Copii: „Voci de prim�var�”, 

edi�ia a IV–a 
1 Iunie 2010 - „Ziua Interna�ional� a Copilului”, spectacol – Gala Festivalului de muzic� 

u�oar� pentru copii „Voci de prim�var�”, întreceri sportive, concurs de 
desene  

5 iunie 2010��– ��Ziua Mediului”, dezbatere privind protejarea mediului 
7-11 iunie 2010 - Spectacole �i serb�ri de sfâr�it de an �colar, prezentate de �colile �i 

gr�dini�ele din ora� 
iunie 2010 – Spectacol de teatru pentru copii �i spectacol de teatru pentru adul�i 
15 iunie 2010 – „Gala olimpicilor tîrgnem�eni”, premierea olimpicilor 
26 iunie 2010 – Ziua Drapelului României,  moment festiv 
2-4 iulie 2010�–�� � ���� 	 
� 
�� �  ��� 	 
�„Zilele Cet��ii Neam�”, edi�ia a X-a 
iulie 2010 – Audi�ii în cadrul Vacan�elor Muzicale de la Piatra Neam�, edi�ia a XXXIX-a, 

g�zduirea de spectacole din cadrul „Vacan�elor Muzicale de la Piatra 
Neam�” 

iulie 2010 – Spectacol de teatru pentru adul�i 
29 iulie 2010���Ziua Imnului de Stat, simpozion, program artistic 



august 2010 - Atelier de crea�ie, expozi�ii, recitaluri 
7-9 septembrie 2010 – „Zilele Ora�ului Tîrgu Neam�”, edi�ia a XIX-a 
septembrie 2010 - Spectacol de teatru pentru adul�i 
1 octombrie 2010 - Ziua Interna�ional� a Persoanelor Vârstnice, program artistic, 

�ez�toare 
6 octombrie 2010 - Ziua Educa�iei, simpozion, program artistic 
octombrie 2010 - Spectacol de teatru pentru copii �i spectacol de teatru pentru adul�i 
octombrie 2010����Balul Bobocilor Colegiului Tehnic „Ion Creang�”, repeti�ii �i spectacol 
3 noiembrie 2010 - „Ziua Vân�torilor de Munte”, depunere de coroane �i flori la 

Monumentul Vân�torilor de Munte,  program artistic prezentat de 
Fanfara Casei Culturii „Ion Creang�” �i elevi ai �colilor din ora� 

noiembrie 2010 - Balul Bobocilor Colegiului Na�ional „�tefan cel Mare”, repeti�ii �i 
spectacol 

noiembrie 2010 - Spectacol de teatru pentru copii �i spectacol de teatru pentru adul�i 
noiembrie 2010 - Balul Bobocilor Liceului Economic „Vasile Conta”, repeti�ii �i 

spectacol 
1 Decembrie 2010 – Ziua Na�ional� a României,�depuneri de coroane �i moment festiv la 

Monumentul Eroilor, program artistic 
decembrie 2010 - Spectacol de teatru pentru copii �i spectacol de teatru pentru adul�i 
10-12 decembrie 2010 – Zilele „Ion Creang�”, edi�ia a XLI-a, simpozion, lans�ri de carte, 

concurs de crea�ie literar�, spectacole 
13-17 decembrie 2010 - serb�ri prezentate de Gr�dini�ele �i �colile din ora�, Concerte de 

colinde, Datini �i Obiceiuri de Anul Nou 
31 decembrie 2010 – 1 ianuarie 2011 - Revelion 2011,  spectacol, foc de artificii 
 
 
 
 
 
 
 
 


