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Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Bucovina

8-11 iunie

Zilele Humorului
Manifestarea reuneste o serie de
evenimente culturale si sportive de
importanta nationala: a XVI-a editie a
Festivalului National de Caricatura si
Literatura Umoristica "Umor la...Gura
Humorului" , organizata de Consiliul
Judetean Suceava si Centrul
Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale; a IXa editie a Festivalului National de
Interpretare Vocala si Instrumentala
“Doina, doina, cântec dulce” organizata de Clubul Copiilor si Elevilor din Gura
Humorului; Finala Campionatului National de Judo Copii , organizata de Clubul
Sportiv Scolar Gura Humorului. De asemenea, organizatorii au hotarât sa
pregateasca includerea in cadrul acestei manifestari a unui festival gastronomic
al minoritatilor din Bucovina. Sarbatoarea va culmina cu un concert Boney M.
8-11 iunie

Umor la... Gura Humorului 2006
Festivalul National de Caricatura si Literatura Umoristica "Umor la... Gura
Humorului", a debutat in anul 1990, impunindu-se repede ca unul dintre cele mai
serioase si coerente manifestari de acest gen din Romania.
Festivalul prezinta publicului, asigura jurizarea si premiaza lucrari ale creatorilor
acestor genuri, din tara si din diaspora, el incurajind astfel, prezenta pe simezele
sectiunii de caricatura a invitatilor - artisti din alte tari.
11 iunie

Sarbatoarea Salcâmului – Arbore
Inflorirea salcamilor constituie in fiecare an un
prilej de sarbatoare pentru locuitorii comunei
Arbore care o celebreaza cum stiu ei mai bine,
prin cantece joc si voie buna. Informatii
suplimentare: 0230/530126

24-26 iunie

Târgul mestesugarilor - Suceava
Locuitorii si vizitatorii Sucevei vor avea sansa de a viziona si cumpara
obiecte traditionale expuse de artistii mestesugari invitati de Centrul
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Suceava. Informatii suplimentare: 0230/530126

22-25 Iunie

Zilele Sucevei
Prilej de mare sarbatoare, Zilele Sucevei aduna o serie
foarte diversificata de manifestari, pentru toate gusturile.
Locuitorii si vizitatorii Sucevei vor putea vedea - doar in
ceara - "Personalitati marcante ale istoriei europene"
de la Muzeul Figurilor de Ceara din Sankt Petersburg, se
vor putea amuza cu ocazia "Galei Umorului din
Bucovina", vor putea asista la o intrecere automobilistica iar cei mai tineri
se vor putea intrece in cadrul competitiei de basket de la Universitate.
Targul de Sinziene de la Muzeul Satului Bucovinean le va mijloci o
intilnire cu traditia iar "Noaptea alba in Cetatea de Scaun a Sucevei" va
prilejui reintalnirea unor fosti membri ai Cenaclului Flacara.
In acelasi context al Zilelor Sucevei se va desfasura si a IV-a editie a
concursului judetean de interpretare a folclorului muzical coregrafic
"Comori de suflet romanesc".

17 -18 iunie

Concursul national de poezie si proza
scurta Magda Isanos - Eusebiu
Camilar - Udesti
Concursul, ajuns la a XI-a editie isi propune sa descopere,
sprijine si promoveze telente noi si autentice, participarea
fiind deschisa exclusiv autorilor debutanti, inca nepublicati.
Cu aceasta ocazie vor avea loc si lansari de carte si alte
manifestari conexe.

29 iunie

Festivalul instrumentelor populare traditionale
"Silvestru Lungoci" - Horodnic de Sus
Editia a XII-a a acestui eveniment ofera potentialilor vizitatori o parada
instrumentelor traditionale alaturi de o expozitie de arta populara, si un
spectacol folcloric. Informatii suplimentare: 0230/530126

1-30 iunie

Arme din toate timpurile Suceava
Publicul vizitator al complexul muzeal Bucovina va
putea viziona o serie de exponate cu menirea de a
ilustra evolutia tehnicii militare de-a lungul timpului,
in paralel cu dezvoltarea societatii umane.
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