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26-29 octombrie 
Festivalul Liedului Romanesc - Brasov   
"Doua sute de ani de lied romanesc merita sa-si dobandeasca locul 
cuvenit in constiinta muzicala nationala". Acestea sunt cuvintele sopranei 
Mariana Nicolesco, cea care a inspirat acest festival si concurs national de 
interpretare a liedului romanesc. Evenimentul are nu numai menirea de a 
consacra acest gen muzical si de a-i aduce rangul meritat, ci si de a 
"permite Brasovului sa dobandeasca o noua identitate pe harta culturala a 
tarii". Informatii suplimentare: 0268 478 884 
 
 
15 octombrie  
Zilele Dragusului 
O sarbatoare ca la carte, in cadrul careia au loc prezentari de filme, 
spectacole de dans si cantec popular, prezentari ale obiceiurilor 
traditionale, lansari de carti, focuri de tabara si ospete cu mancare 
traditionala si tuica draguseana. 
Acces si cazare 
 
 
6-7 octombrie 
Ziua Recoltei - Prejmer 
Toamna, de Ziua Recoltei (Erntedankfest),  biserica veche din cetate este 
impodobita cu fructe, bucate si spice de grau. Pe altar se pune o paine 
mare cat o roata de car. Lampadarul cel mare al bisericii si zidurile din 
interiorul cetatii se impodobesc cu struguri, dovleci si ramuri cu mere. 
Dupa slujba, imbracati toti in portul lor sasesc, satenii din Prejmer merg din 
casa in casa si impart fructe. 
Acces si cazare 
 
 
8 octombrie 
Sarbatoarea Ceangailor - Sacele 
La sediul Asociatiei Ceangailor din Sacele au loc ospete traditionale, 
insotite de voie-buna. Fructe de toamna, vinuri, cantece si bucate 
traditionale: iata ingredientele unei sarbatori traditionale, prilejuite de ziua 
sfintilor Mihail si Gavril. 
Acces si cazare 
 
 
25 octombrie 
Focul lui Sumedru - Moeciu 
Focul lui Sumedru este o sarbatoare cu un pronuntat caracter funerar. 
Radacinile acestui obicei sunt precrestine si se regasesc in celebrarea 
mortii si renasterii, prin incinerare. Astazi, elementelor precrestine li se 
adauga cele crestine, prin citirea in biserica a Acatistului Sfantului Dimitrie 
si prin insasi atribuirea numelui Sfantului Mucenic zeitatii sacrificate. 
Semnificatia Focului lui Sumedru este aceea a unui scenariu al mortii si 
renasterii anuale a unei divinitati fitomorfe. Ceremonialul simbolizeaza 
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moartea violenta a zeului imbatranit la sfarsit de an prin taierea unui arbore 
din padure, urmata imediat de renasterea acestuia prin incinerare, in 
noaptea de 25 – 26 octombrie. Focul are rol purificator si regenerator, 
cenusa, carbunii aprinsi si alte resturi din rugul funerar sunt luate de sateni 
pentru a fertiliza gradinile si livezile. Acces si cazare 
 
 
6-7 octombrie 
Cros montan „Maratonul Piatra Craiului” 
Zarnesti 
Este o competiţie de anduranta ce se va desfasura in zona montana, in 
general pe drumuri forestiere si poteci turistice, neamenajate special 
pentru alergare. Traseul străbate sate de munte, păduri si poiene, vai, 
creste, pasuni alpine si grohotişuri. Este o competiţie deschisa tuturor celor 
care iubesc sportul in natura. Informatii suplimentare: 0722 553 121 
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Acest newsletter este realizat de Asociatia Mioritics impreuna cu Inside 
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