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2 noiembrie 
Festivalul Joseph Haydn - Brasov 
De la ora 19:00, in incinta Cercului Militar 
Brasov, va avea loc un eveniment care face 
parte din stagiunea de concerte simfonice 2006-
2007. Se vor prezenta „Simfonia nr. 1”, 
„Concertul in do major pentru violoncel si 
orchestra” si „Simfonia nr. 100 Militara”. 
Informatii suplimentare: 0268 473 058 

 
 
 
 
4 noiembrie  
Jay Stewart in Club Hush Hush - Brasov 
Eveniment unic in Brasov: venit din Marea Britanie, Jay Stewart se 
va ocupa personal ca seara de 4 noiembrie sa fie cum nu se poate 
mai fierbinte. Warm-up: Supafly, after - Rancha. 
 
 
 
12 noiembrie 
Ziua Cercetasilor Militari - Brasov 
Constituirea grupului de cercetasii militari e sarbatorita anual la 
inceputul lunii noiembrie, ca urmare a actului semnat in 1859 de 
domnitorul A.I. Cuza. 
 
 
 
 
 

13 - 15 noiembrie 
Joy Art Festival - Brasov 
Evenimentul, ajuns deja la cea de-a treia 
editie, se va desfasura in cadrul complexului 
Aro Palace; ineditul festival dedicat tinerilor va 
cuprinde sectiuni dedicate artelor, muzicii, 
teatrului scurt si creatiilor multimedia.  
Informatii suplimentare: 0722 464 315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Braşov     



 
 

 
 

21 octombrie – 26 noiembrie  
Festivalul International de 
Opera, Opereta si Balet - Brasov 
Opera Brasov gazduieste cea de-a IV-a editie a 
acestui prestigios eveniment inchinat muzicii, 
gratiei, elegantei si rafinamentului. Din program 
fac parte spectacole precum „Giselle”, „Traviata” 
si „Lucia di Lammermoor”.  
Informatii suplimentare: 0268 415 991  

 
 
 
 
 
21 noiembrie 
Targul Arghanghelilor Mihail si Gavril - Bran  
La Bran, pe platoul „Inima Reginei” are loc anual acest targ care 
duce mai departe traditia straveche a comertului cu animale si 
produse agricole, prilejuind totodata reuniunea localnicilor din zona. 
 
 
 
23-25 noiembrie 
Conferinta anuala a Asociatiei Romane de 
Sociologie - Brasov 
Trei zile de colovii, dezbateri, prezentari de eseuri, mese rotunde si 
conferinte pe teme ce privesc actualitatea, utilitatea, cercetarea si 
metodologia stiintelor sociale din Romania.  
Informatii suplimentare: 0744 548 700 
 
 
 
 

 
 
    

 
Despre newsletter 
 
Acest newsletter este realizat de Asociatia Mioritics impreuna cu Inside 
Communication [www.brasov.ro] 
 
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. 


