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15 septembrie 
Targul de toamna – Poiana Marului 
Acest eveniment duce mai departe traditia targurilor de animale si 
produse agricole din zona, oferind localnicilor prilejul de a se mai intalni la 
o vorba si de a-si oferi bunurile. 
Informatii suplimentare: 0268 228 001  
 
 
23-24 septembrie 
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. 
Informatii suplimentare: 0268 249 618 
 
 
22-23 septembrie 
Zilele Halchiului 
Eveniment ce are loc in fiecare an in ultima sambata si duminica a lunii 
septembrie, Zilele Halchiului se remarca prin spiritul gospodaresc si 
pentru dragostea fata de traditiile si oamenii locului. Sambata are loc un 
targ de toamna iar duminica sunt premiati gospodarili satului si 
crescatorili de animale, au loc programe artistice si culturale sustinute de 
formatii din sat si din orasul Sacele. 
Informatii suplimentare: 0268 481 416  
 
 
 
24 septembrie-1 octombrie 
Festivalul Cetatilor la Rupea 
Aflat la la a 36-a editie, festivalul are deja o traditie indelungata in Rupea. 
Cu o zi inaintea desfasurarii efective a festivalului au loc simpozioane si 
expozitii de arta populara, iar in ziua desfasurarii sunt organizate parade 
ale portului, cantecului si obiceiului popular din diferite zone ale tarii. 
Localnicii agata la geamuri servete populare, iar, dupa parada, festivalul e 
deschis in mod oficial printr-o festivitate in cadrul careia reprezentantii 
fiecarei cetati inmaneaza insemnele cetatii pe care o reprezinta (cheie, 
servete traditionale). Au loc apoi programe artistice de cantece si dansuri 
populare. 
Informatii suplimentare: 0268 260 555 | Acces si cazare 
 

 Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Braşov     



 
 

 
30 septembrie – 1 octombrie 
Ravasitul oilor - Bran, Platoul "Inima Reginei" 
Dupa ce au petrecut toata vara cu oile in zona montana, ciobanii aduc 
turmele inapoi in sat unde are loc ,,ravasirea” oilor catre proprietari. Desi 
usor alterat de-a lungul anilor, obiceiul s-a pastrat pana in zilele noastre 
ca manifestare simbolica ce marcheaza incheierea anului pastoral, 
evenimentul avand in prezent loc de fata cu turistii. 
Informatii suplimentare: 0268478605 
 
 
 
30 septembrie – 1 octombrie  
Festivalul branzeturilor si pastramei - Bran 
Festivalul branzeturilor si pastramei ofera curiosilor si gurmanzilor sansa 
de a se infrupta din bunatatile traditionale ale Branului sau aduse din 
locuri precum Rucar si Sibiu. Mesteri populari din mai multe zone ale 
Romaniei aduc spre vanzare carpete oltenesti, oua incondeiate sau cu 
margele si obiecte de port popular. 
Informatii suplimentare: 0268 478 605 
 
 
 
11-18 septembrie 
Festivalul International al Muzicii de Camera - 
Brasov 

Unicul festival de acest gen din tara si printre putinele din Europa, 
festivalul a ajuns anul acesta la editia a 36-a, specificul sau fiind extrem 
de diversificat: duo instrumental, duo canto-pian, trio, cvartet, cvintet, 
sextet, septet, octet, nonet, dixtuor, orchestre de cameră, coruri de 
camera, operă de camera, balet de camera, formatii de instrumente 
vechi, formatii de instrumente de suflat si mixte.  
Informatii suplimentare: 0268  473 058 
 
 
21-23 septembrie  
Festivalul Toamnei la Sinaia 
Acest imbietor festival are ca scop promovarea culturala, spirituala si 
turistica a unuia dintre cele mai reprezentative si iubite orase turistice din 
Romania. Editia a XII -a se va desfasura ca de fiecare data cu mare fast, 
muzica multa si buna, dansuri, targuri, expozitii, parade, proiectii de film si 
spectacole de teatru. 
Informatii suplimentare: 0244 311 788 

 
 
    

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