
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 2015 

  MANIFESTAREA CULTURALĂ DETALIEREA ACTIVITĂŢII LUNA 

  Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou Festival – concurs al formaţiilor de datini şi obiceiuri 2 ianuarie 

  Ziua poetului naţional Mihai Eminescu Comunicări ştiinţifice, moment literar-artistic, vizită Ipoteşti 14-15 ianuarie 

  Unirea Principatelor Române Program artistic în centrul oraşului 24 ianuarie 

  Dragobetele - sărbătoarea dragostei la români Spectacol, concurs, invitat artist 24 februarie 

  Reluarea manifestărilor lunare dedicate celor de vârsta a treia. Întâlniri persoane vârstnice februarie 

  „Dar din dar unui prieten drag” Întâlnire între prieteni - spectacol realizat de şcoli februarie 

  Ziua marţişorului Târg de mărţişor 26 febr. – 1 martie 

  Ziua femeii Spectacol, oferire de flori doamnelor şi domnişoarelor 8 martie 

  Ziua francofoniei Manifestări comune cu Asociaţia Româno - Franceză 20 martie 

  Conferinţe - meditaţie Conferinţe pe teme religioase 
Duminicile din Postul 
Paştelui 

  „Poduri Imaginare” 
Promovarea unui proiect cultural intitulat „Poduri Imaginare”- legături 
culturalecu alte Case de Cultură din ţară şi străinătate. 

martie 

  Ziua internaţională a cărţii Organizarea unui târg de carte aprilie 

  Floriile – „Festivalul Florilor” Expoziţie de flori aprilie 

  Sărbători Pascale – Festivalul Bucuria Luminii Conferinţe, expoziţii ouă încondeiate, meşteri populari, spectacol aprilie 

  Ziua veteranilor de război Simpozion tematic 29 aprilie 

  „Plantăm fapte bune la Tg. Neamţ” Plantăm pomi (plopii fără soţ) aprilie 

  Ziua Europei Program artistic, expoziţii, simpozion 9 mai 

  Ziua tineretului Spectacol cu invitaţi externi 27 mai 

  Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor Depuneri de coroane, program artistic 21 mai 

  „Tradiţii şi istorie” Concurs între şcoli - premii mai 

  Troiţa în jud. Neamţ - expoziţie foto Concurs cu premii şi simpozion mai 

  “La foişor” Concerte duminicale realizate în Parc lunar 

  Ziua copilului Spectacol, concursuri 1 iunie 



  Ziua mediului inconjurator: 5 iunie Conferinţă pe tema mediului , drumeţii, curăţenie în parcuri iunie 

  Ziua drapelului Romaniei Moment festiv 26 iunie 

  “Tîrgnemţenii au talent” Spectacole concurs Trim. III 

  “Sărbătoarea iei” expoziţie de costume populare românesc, expoziţii de ii, meşteri populari 24 iunie 

  Zilele Cetăţii Festival medieval 3 - 5 iulie 

  Ziua naţională a Franţei Întâlnire culturală cu Asociaţia Echange Roumanie, St. Just-St. Rambert 14 iulie 

  Ziua imnului naţional Moment festiv 29 iulie 

  “Imagini şi culori” Expoziţie foto şi de artă plastică iulie 

  Zilele poeziei la Tîrgu Neamţ Spectacol de poezie cu invitaţi poeţi locali şi externi iulie 

  Spectacol folcloric 
Spectacol folcloric cu participarea ansamblurilor din cadrul Festivalului 
Internaţional “Ceahlăul” 

august 

  “Fiii oraşului” 
întâlnire cu personalităţi de seamă provenite din generaţii de elevi ale 
şcolilor târgnemţene 

august 

  Ziua Internaţională a Rromilor Tradiţii interetnice - spectacol august 

  Tabără de creaţie - “Maestrul şi ucenicii” 
O săptămână dedicată elevilor pentru învăţarea artelor frumoase şi 
meşteşugurilor, discotecă în aer liber 

august 

  Zilele Oraşului Spectacol festiv, concerte,întreceri sportive,expoziţii, lansări de carte 6 - 8 septembrie 

  “Sărbătoarea pâinii” Simpozion şi expoziţie de panificaţie septembrie 

  Ziua vârstei a treia Spectacol 1 octombrie 

  Săptămâna educaţiei Seminarii, simpozioane, work-shopuri 5 octombrie 

  Ziua recoltei Târg de produse tradiţionale, expoziţie de animale mici şi produse agricole octombrie 

  “Viţa de vie şi vinul” Simpozion tematic, degustari de vinuri etc. octombrie 

  Ziua Vânătorilor de Munte Moment festiv 3 noiembrie 

  Pictorii/ sculptorii noştri contemporani Expoziţie de pictură / sculptură - premii noiembrie 

  Minorităţi naţionale 
Întâlniri cu persoane aparţinând minoritaţilor locale: greci, evrei, polonezi, 
sârbi 

noiembrie 

  Ziua naţională a României Moment festiv 1 decembrie 

  Ziua persoanelor cu dizabilităţi Spectacol, expoziţii, daruri 3 decembrie 



  Moş Nicolae Spectacol şi concurs de vărguţe 6 decembrie 

  Zilele “Ion Creangă” Conferinţă, concert colinde, lansări de carte 11 – 13 decembrie 

  Naşterea Domnului – Concert de Crăciun Spectacole de colinde şi întâmpinarea lui Moş Crăciun decembrie 

  Revelion Spectacol, artificii 31 decembrie 
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