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1-8 octombrie 
Concursul National de Poezie „Nicolae 
Labis”- Malini, Suceava 
In primele zile ale lui octombrie au loc manifestarile finale 
din cadrul concursului de poezie, constand in sezatori 
literare, recitaluri de poezie, vizite la muzeele si 
monumentele de arta din judet etc. 

 
 
 
 

1 octombrie 
Targul Laptarilor – Campulung 
Moldovenesc  
Festival ce reuneste producatorii de lapte si 
crescatorii de animale din judetele invecinate, intr-o 
sarbatoare care va cuprinde, pe langa discutii pe 
teme profesionale vor avea loc si manifestari 
folclorice si alte programe de divertisment. Se vor 
organiza concursuri de muls si de cel mai mare 
bautor de lapte etc. Printre artistii participanti, se vor 
numara: Sofia Vicoveanca, Alexandru Arsinel si  

   Mariana Anghel. 
 
 
 
 
6 octombrie 
Spectacol de teatru „Zapezile de altadata” - Teatrul 
Municipal „Ion Luca”, Vatra Dornei 
"Textul este in aparenta o masinarie de fabricat rasul, pornind de la eterna 
incongruenta dintre idealurile suave ale cuplului tanar si dramaticele 
realitati conjugale ajunse la maturitate. El solicita insa, in afara de 
predispozitia spre comic a interpretilor, o deschidere catre poezia si emotia 
relatiei erotice, acelea care il smulg pe om din obscuritatea lumii 
vertebratelor lipsite de ratiune si il apropie de seninatatea lumii astrale." 
Dumitru Solomon  
 
 
 

6 octombrie 
Dj Raoul Russu - Office Club Suceava 
Fiind cotat ca unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati dj 
romani, Raoul Russu se instaleaza pentru o noapte la 
platanele din Club Office, dupa ce anul acesta a castigat 
finala din Romania a concursului international Heineken 
Thirst. 

  

 Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Bucovina     



 
7 octombrie 
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 au 
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 fiecarei luni a anului 2006, incepand cu ora 09:00. 
 
 
8-10 octombrie 
Ziua Holocaustului: Bucovina si evreii - Suceava, 
Radauti, Siret, Gura Humorului, Campulung, Vatra Dornei 
In aceste zile au loc in mai multe orase depuneri de coroane, expozitii 
comemorative, mese rotunde si lansari de carte.  
 
 
 
 

11 septembrie-16 octombrie 
Expozitia „Comori arheologice 
restaurate”- Complexul Muzeal Bucovina 
Vizitatorii vor avea ocazia de a admira o colectie unica 
alcatuita din exponate restaurate in Laboratorul Zonal de 
Restaurare Suceava, precum textile arheologice, metale, 
piele, datand din diverse perioade.  
Informatii suplimentare: 0230 216 439 

 
 
 
14 octombrie 
Hramul Bisericii Sfanta Paraschiva – Suceava 
Grecii o numesc Parachevei, neamurile slave o numesc Sfanta Petka iar 
romanii ii spun Sfanta Paraschiva. Numeroase biserici de pe cuprinsul tarii 
ii poarta numele, avand-o drept patroana; bucovinenii se aduna si ei la 
biserica din Suceava pentru a sarbatori aceasta zi cu rugaciuni si cantece.   
 
 
 
 

18 septembrie-16 octombrie 
Expozitia „Cultura 
Cucuteni” – Complexul 
Muzeal Bucovina 
Aceasta expozitie va cuprinde piese 
apartinand ultimei mari civilizatii 
eneolitice europene din colectiile 
muzeelor din Piatra Neamt, Botosani, 
Iasi, Vaslui, Bacau si Suceava.  

Informatii suplimentare: 0230 216 439 
 
 
 

20 octombrie 
Dj Optick – Office Club Suceava 
Printre stilurile de muzica abordate de Optick se numara 
progressive house, trance, tribal si tribal tech.   

 
De-a lungul timpului el i-a avut ca invitati la emisiunea 
Obsession pentru interviuri si seturi live pe Tommy 
Serano, Azzido da Bass, Paco Osuna, Misja Helsloot, DJ 
Raoul, DJ Nicky4, DJ Sky si Marco Briguglia.  



 
 

 
 
 
 

20-22 octombrie 
Festivalul National de Film si  
Diaporama „Toamna la Voronet”  
Gura Humorului 
Festivalul se afla anul acesta la editia a XXVI-a, 
cuprinzand expozitii, prezentare de film, prezentare 
diaporame si o gala depremiere a castigatorilor 
concursului. Informatii suplimentare: 0230 231 013 

 
 
 
26 octombrie 
Hramul Bisericii Sfantul Dumitru – Suceava 
Sfantul Dumitru este cel care imparte anul pastoral in doua anotimpuri, 
anuntand inceputul iernii. Traditiile si legendele legate de sarbatoarea 
Sfantului Dumitru sunt numeroase iar numele sub care e cunoscuta 
aceasta difera de la o zona la alta: Samedru, Simidriu sau Sametru.  
Sucevenii sarbatoresc aceasta zi cu imnuri si rugi, in biserica din orasul lor, 
al carei patron este.  
 
 
Octombrie 
Seri muzicale in muzeu – Complexul Muzeal Bucovina 
Manifestarea are loc in fiecare joi de la ora 17:00, beneficiind de 
participarea muzicienilor, corurilor si a interpretilor de muzica clasica. 
Informatii suplimentare: 0230 216 439 
 
 

 
 
 
 

 
          
 
 

 
 

Despre newsletter 
 
Acest newsletter este realizat de Asociatia Mioritics si este sustinut de divizia de turism 
a programului EDS, implementat de CHF International Romania. 
 
Contact:  echipa@dordeduca.ro / 021-2600113 / 0788-DE-DUCA [0788-333822] 
 
 
Conditii de utilizare: Informatiile referitoare la evenimentele prezentate in acest newsletter au 
caracter informativ. Desi in majoritatea cazurilor facem tot posibilul sa fim 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 intentii. 


