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In Bucovina luna februarie sta sub semnul veseliei, al curiozitatii si al 
iubirii. Complexul Muzeal Bucovina pregateste numeroase evenimente, 
sarbatorile dedicate iubirii ii inveselesc pe localnici, iar muzica si teatrul 
ocupa si ele un loc de invidiat.   
 
Astfel ca, la Planetariul din Suceava, 
curiozitatea este satisfacuta prin cele mai noi si 
distractive mijloace: de pe 1 pana pe 16 
februarie ne jucam “De-a v-ati ascunselea cu 
Luna” si incercam sa ii elucidam tainele folsindu-
ne de machete, lectii tematice si documentare. 
 
Pe 20 februarie sarbatorim implinirea a 510 ani de la prima observare a 
ocultatiei unei stele de catre Luna si reprezentarea grafica a fenomenului 
astronomic.  
 

De asemenea, incepand cu acest an, 
la Muzeul de Stiintele Naturii, se 
initiaza un ciclu de conferinte pe 
probleme de bio-diversitate si 
ocrotirea naturii pe mapamond. In 
cadrul acestor seri muzeale, pe 14 
februarie, sub titlul, Comorile 
Anzilor, vor avea loc discutii si va 

fi vizionat un documentar, ce prezinta un itinerariu prin cel mai 
spectaculos parc national din America de Sud - Colinele Torres de la 
Paine din muntii Anzi.  
. 
Pe 6 februarie, la Casa de Cultura din Suceava Claudiu Bleont si 
Victoria Cocias interpreteaza piesa “Caii la fereastra” a cunoscutului 
dramaturg Matei Visniec. 
 
Pe 2 februarie, incepand cu ora 19:00, tot la Casa de Cultura Suceava, 
va avea loc un nou concert al inegalabilului Tudor Gheorghe, "Calvarul 
unei inime pribegi", bucurandu-se de preznta orchestratorului si 
dirijorului Marius Hristescu. 
 
 
Pe 24 februarie este sarbatorit Dragobetele, ziua 
aceasta reprezentand echivalentul romanesc al 
sarbatorii de Valentine`s Day. Denumirea sarbatorii 
vine de la numele fiului Babei Dochia. Acesta era 
considerat patronul indragostitilor, un fel de 

 Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Bucovina     



 
 

divinitate mitologica asemanatoare cu Eros sau Cupidon. 
 

 

 

 

 

 
 
 
AGENDA 

1-16 februarie: De-a v-ati ascunselea cu Luna -  Complexul Muzeal Bucovina 
20 februarie: 510 ani de la prima observare a ocultatiei unei stele – Complexul 
Muzeal Bucovina  
14 februarie: Comorile Anzilor – Complexul Muzeal Bucovina 
6 februarie: Spectacolul “Caii la fereastra” – Casa de Cultura Suceava 
2 februarie: Spectacolul “Calvarul unei inime pribegi” - Casa de Cultura 
Suceava 
24 februarie: Dragobetele  
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