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1 Decembrie  

 Ziua nationala a Romaniei 
Pe tot cuprinsul tarii, ziua Romaniei e un prilej de 
aducere aminte a Adunarii Nationale de la Alba Iulia, 
care a hotarat, in 1918, unirea tuturor romanilor din 
Transilvania, intreg Banatul (cuprins intre raurile 
Mures, Tisa si f luviul Dunarea) si Tara Ungureasca 
(Crisana, Satmar si Maramures). 
 
 
 

2 decembrie  

Targul colectionarilor – Casa de Cultura Suceava 
In foaierul Casei de Cultura, Societatea Numismatica si Filatelica Romana 
Sectia Suceava a organizat un eveniment in cadrul caruia colectionarii vor 
avea ocazia sa admire, sa expuna si sa discute despre pretioasele lor 
colectii, alcatuite cu truda pe parcursul a numerosi ani. Evenimentul are 
loc in prima sambata a f iecarei luni a anului 2006, incepand cu ora 09:00 
 

 
 

6 decembrie 

Hram Sf. Nicolae - Probota 
Manastirea Probota a fost ctitorita de Petru Rares in 1530; 
remarcabila este arhitectura reprezentativa pentru Moldova 
secolului al XVI-lea. De asemenea, manastirea a fost 
inclusa in anul 1993 in patrimoniul mondial UNESCO. 

 

 
24 noiembrie - 25 decembrie  

"Tonomatul cu amintiri" - Muzeul de 
Istorie Suceava 
Alaturi de piese rare precum un album de familie al 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, o cutie muzicala 
pentru bijuterii, un sal daruit Elenei Negri de catre 
poetul Vasile Alecsandri, mai pot f i admirate cutii 
muzicale, gramofoane si patefoane, discuri si 
fotografii de epoca. Fondul muzical al expozit iei este asigurat de cantece 
de pahar si opereta cu Zavaidoc, Maria Tanase, Cristian Vasile, Jean 
Moscopol, Nae Leonard. 
Informatii suplimentare: 0230 216 439 

 
 
27 noiembrie - 6 decembrie   

STUD-FEST , Suceava 
Proiectul isi propune sa mareasca gradul de implicare al t inerilor pentru 
participarea activa la viata studenteasca, sa informeze studentii asupra 
Procesului Bologna si asupra integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si 
sa dezvolte abilitat ile de comunicare si lucrul in echipa. 

 
 
 

 Agenda evenimentelor  culturale, turistice si traditionale din Bucovina     



 
 

24-26 decembrie  

Datini si obiceiuri de Craciun 
In toate regiunile Bucovinei Craciunul e sarbatorit cu 
mese incarcate cu sarmale si colaci impletiti, brazii sunt 
impodobiti, copiii il asteapta nerabdatori pe mosul cel 
bun iar colindatorii vin din casa in casa, raspandind 
spiritul nemuritor al celei mai importante sarbatori din an.  

 
 

 
 
5-25 decembrie  

Salonul Artistilor Plastici Amatori, Complexul 
Muzeal Bucovina 
Pana in pr ima zi de Craciun, la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului 
Muzeal Bucovina va f i deschis acest salon anual ce gazduieste 
prestigioasele lucrari ale artistilor plastici amator i.  
Informatii suplimentare: 0230 216 439 

 

 
12 decembrie 

Concert de muzica populara, Casa de Cultura a 
Sindicatelor Suceava 
Unii dintre cei mai indragiti cantareti de muzica populara ai momentului, 
Maria Ciobanu si Ion Dolanescu vor sustine la inceput de iarna un concert 
dedicat in intregime cantecelor populare autentice, de o frumusete 
incontestabila 
Informatii suplimentare: 0230 523 718 

 

 
14 decembrie 

Concert religios, Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava 
In preajma sarbatorilor, sufletele se lasa inundate de sunetele inaltatoare 
ale cantecelor religioase. 
Informatii suplimentare: 0230 523 718 

 
 
7 decembrie 

Concert simfonic, Casa de Cultura a Sindicatelor 
Suceava 
Suceava este, luna de luna, locul unde muzica simfonica prinde viata. 
Impreuna cu Filarmonica din Botosani, in luna decembrie sucevenii au 
parte de un concert de exceptie, pe muzica compusa de Bach, Mozart si 
Ceaikovski. 
Informatii suplimentare: 0230 523 718 

 

 
27 decembrie 

Festivalul national al obiceiurilor de Craciun si Anul Nou 
„Sculati gazde, nu dormiti!”, Falticeni 
Acest festival se afla deja la cea de-a XI-a editie, si, ca in f iecare an, 
aduna laolalta peste 300 de art isti si 5000 de spectatori. Sunt invitate 
ansambluri din toata tara, au loc parade ale portului popular si spectacole 
ce aduc la rampa obiceiurile si datinile bucovinenilor.  
Informatii suplimentare: 0230 542 383 

 

 

 
 



 

 

 
27-28 decembrie 

Festivalul de datini si obiceiuri de iarna „Porniti plugul, 
Feti Frumosi!”, Vatra Dornei 
Programul cuprinde parada portului popular, un alai al mastilor si un spectacol de 

datini si obiceiuri populare, sustinut de formatii de colindatori, uratori si 

semanatori din comunele invecinate.  
Informatii suplimentare: 0230 372 767 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Despre newsletter 

 
Acest newsletter este realizat de Asociatia Mioritics si este sustinut de div izia de 
turism a programului EDS, implementat de CHF International Romania. 

 
Contact:  echipa@dordeduca.ro / 021-2600113 / 0788-DE-DUCA [0788-333822] 
 

 
Conditii de utilizare: Infor matiile referitoare la evenimentele prezentate i n acest newsletter au 
caracter informati v. Desi i n majoritatea cazurilor facem tot posibilul sa fi m la curent cu ultimele 
modificari ale programelor, intotdeauna e posibil sa apara amanari, schimbari neanuntate / de 
ultimul moment,  dictate de organizatori, independent de bunele noastre i ntentii. 


