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Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Bucovina

1 iulie

Zilele Cetatii Neamt – Targu
Neamt
In Cetatea Neamtului miresmele au parfum de era
medievala. O vizita aici inseamna sa te intorci cu
gandul la o Moldova mitica din care mai strabat azi
pana la noi doar zidurile, in ruina si povestile
cronicaresti. Acesta este si motivul pentru care
sarbatoarea Cetatii Neamt organizata la Targu
Neamt pe 1 iulie se vrea o pledoarie pentru
memorie.Vor avea loc simpozionul "Ctitorii musatine"
si o lansare de carte, precum si o slujba de vecernie în Paraclisul Cetatii Neamt.
Informatii suplimentare: 0233 790 404

6-9 iulie

Zilele Municipiului Radauti
Oras bucovinean atestat documentar inca de la 1400, Radauti
isi celebreaza anual la inceput de iulie istoria, traditia si cultura
in cadrul Zilelor Municipiului Radauti. Anul acesta timp de patru
zile ni se ofera aici arta stradala, vernisaje, expozitii de carte,
spectacole de folclor cu artisti consacrati, conferinte pe teme
culturale fierbinti, intreceri sportive.
Informatii suplimentare: 0230231013
7-9 iulie

Targul Olarilor "Ochi de Paun" - Radauti
An de an la Radauti traditia este la ea acasa, produsa si promovata de cei mai
creativi mesteri autohtoni de obiecte artizanale din ceramica. Fie ca esti un
impatimit colectionar de arta traditionala bucovineana, fie ca esti doar curios,
evenimentul merita bifat.
Informatii suplimentare: 0230231013

16-22 iulie

Zilele Orasului Falticeni
In inima Bucovinei, orasul Falticeni isi deschide si anul
acesta portile pentru a ne arata fata lui de sarbatoare.
Mesterii bucovineni ne vor arata tot ce are mai autentic
spatiul rural din zona Falticeniului: portul popular si
mestesugurile stramosesti. Pentru cei care iubesc muzica
momentului, oraganizatorii evenimentului au pregatit un
concert in care vor fi prezente sase dintre cele mai
cunoscute trupe pop/rock ale momentului.
Informatii suplimentare: 0230542056

20-23 iulie

Intalniri Bucovinene – Campulung Moldovenesc
Anual, cei cu origini bucovinene (din tara si dinafara ei) isi organizeaza o
sarbatoare a lor, la care sunt primiti cu inima deschisa si "nebucovinenii". La
eveniment participa an de an patru tari (gazde prin rotatie ale evenimentului):
Romania, Ucraina, Polonia si Ungaria, fiecare aducand cu sine zestrea proprie de
traditie si istorie.
Informatii suplimentare: cornellupescu@yahoo.com

29-30 iulie

Zilele Candrenilor
In spatiul bucovinean zona candrenilor se distinge prin creatiile folclorice de o
autenticitate incontestabila ale localnicilor. Pentru a celebra aceste creatii si pe
mesterii lor a luat nastere sarbatoarea locala de la Dorna Candrenilor, in inima
Bucovinei. Pentru impatimitii de folclor un popas aici la sfarsitul lunii iulie nu este
un lucru de ratat.
Informatii suplimentare: 0230 575005
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