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Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Bucovina

1 martie

Passion - Recital Cafe Concert
Palatul Prefecturii Suceava va gazdui “Passion”, un recital Cafe Concert, in
interpretarea si regia baritonului Andras Chiriliuc. Evenimentul se va deschide
pe versuri de Federico Garcia Lorca in interpretarea unor tineri talentati elevi
ai Liceului de Arta Ciprian Porumbescu din Suceava. Andra Chiriliuc va
continua cu piese de muzica spaniola. Lieduri, Canciones, Zarzuelas, Boleros
si Tangos din creatia lui Fernando Obradors, Jose Padilla, Manuel de Falla,
Carlos Jobim, Esparza Oreo, Genaro Monreal, Carlos Gardel
2 martie

Recital instrumental
Joi, 2 Martie 2006, incepand cu ora 17:00, la Muzeul de Istorie Suceava va
avea loc un recital instrumental sustinut de Oana Severin si Ionela Butu,
membre ale catedrei Universitatii "George Enescu" din Iasi. In program: W.A.
Mozart [sonate], jocuri populare romanesti de Bela Bartok si un concert de
adagio pentru vioara si pian de Zoltan Kodaly.
3-5 martie

Festivalul National al Oualor
Incondeiate
In fiecare an inainte de Paste, timp de doua zile se
aduna la Ciocanesti mesteri incondeietori renumiti care
isi prezinta harul lor in fata neinitiatilor, a turistilor, dar
si in fata cunoscatorilor si iubitorilor de frumos. Are loc
un concurs de indemanare, care premiaza tehnica si
motivele traditionale folosite. Dupa concurs urmeaza
un targ al oualor incondeiate de unde vizitatorii pot
achizitiona cele mai frumoase modele.
4 martie

Concert Fly Project
Sambata, 4 martie 2006, incepand cu ora 22:00, in Shock Fashion Club se va
sarbatori lansarea celui mai nou post radio din Suceava, Radio Impact 21,
petrecere care ii va avea ca invitati speciali pe Fly Project, trupa ale caror
piese au ocupat mult timp primul loc in locul Romanian Top 100.
5 martie

De dragoste, din dragoste pentru tine draga mea
Spectacol de muzica usoara si folk gazduit de Casa de Cultura din Suceava.
In deschidere: Orchestra Vicoveanca.

6 martie

Concert de muzica populara
Ansamblul Folcloric Balada va sustine un concert gazduit de aceeasi Casa de
Cultura din Suceava
9 martie

Sfintii Mucenici
Pe 9 martie Biserica Ortodoxa sarbatoreste Sfintii Mucenici. In aceasta zi
traditia dicteaza gatirea Mucenicilor, niste colacei de forma cifrei 8, o stilizare
a formei umane. Exista de asemena si versiunea conform careia pe 9 martie
este ziua celor 40 de pahare sau altfel spus, ziua barbatului. In Bucovina, se
obisnuieste ca oamenii sa bata cata o matanie pentru fiecare sfant, pentru a
dobandi sanatate si mai ales pentru a gasi banii ascunsi in pamant. Tot aici
exista obiceiul ca in ziua de 9 martie sa se mearga la pescuit, si cel ce va
prinde patruzeci de pesti si va reusi sa inghita unul viu, va avea noroc tot anul.
11 – 12 martie

Serbarile Zapezii
Timp de doua zile vor avea loc in Masivul Rarau festivitatile
din cadrul “Serbarilor Zapezii”, care vor marca inchiderea
sezonului de schi. Pe 11 si 12 martie, toata lumea este
asteptata la Campulung Moldovenesc pentru a lua parte la
concursuri sportive de iarna, jocuri distractive, seri cu muzica
de club in localuri, concerte folclorice si focuri de tabara.
6 - 11 martie

Primavara Poetilor
Municipiul Suceava este pentru a 2-a oara gazda festivalului Primavara
Poetilor. In cadrul manifestari asociate festivalului vor fi implicati scriitori,
promotori ai culturii in general, iubitori ai poeziei, institutii de cultura, de
invatamant. Se va organizeaza de asemena un concurs national de poezie,
deschis autorilor de toate varstele care nu au pana in prezent lucrari publicate.

24 februarie – 15 martie.

Bijuterii si martisoare
Microexpozitia “Bijuterii si martisoare”, organizata de Complexul Muzeal
Bucovina si Muzeul de Stiinte ale Naturii Suceava va putea fi admirata de
publicul vizitator in perioada 24 Februarie - 15 Martie. Standul muzeului va
oferi spre vanzare esantioane de minerale, bijuterii si martisoare
confectionate din pietre semipretioase si ornamentale.

25 martie

Praznicul Bunei Vestiri
Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc pe data de 25 martie praznicul Bunei
Vestiri. Blagovestenia, cum este cunoscuta sarbatoarea in calendarul popular,
este insotita in Bucovina de numeroase traditii specifice zonei: asteptarea
cantecului cucului in veselie si cu haine curat, tratarea indragostitilor de
“boala” iubirii sau ritualul alungarii clostelor de la ouat. De asemenea, este
ziua in care in aceasta zona se pune pe pragul casei paine si sare sub
denumirea de “hrana ingerilor”.

25-26 martie

Festivalul National de Muzica Religioasa Corala "Buna Vestire"
Editia XVI-a. Vizitatorii localitatii Fundu Moldovei vor avea prilejul sa asiste la
o serie de recitaluri corale si expozitii de arta populara, sustinute in contextul
festivalului “Buna Vestire”.
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