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Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Bucovina

21 octombrie - 11 noiembrie

Expozitie de grafica si pictura
“Artisti bucovineni” – Suceava
Expozitia, organizata la Muzeul de Istorie al
Complexului Muzeal Bucovina, va reuni 55 de
lucrari selectionate din colectiile Sectiei de
Arta. Expun nume cunoscute ca: Aurel Baiesu,
Baban Gabriel, Ion Carp Fluierici, Mircea
Daneasa, Marin Gherasim, Ion Grigore, Mircea
Hrisca, Dimitrie Loghin, George Lowendal,
Virgil Parghel, Pusa Ionescu Paslaru, Lucia
Puscasu, Angela Bolnavu Pitariu, Dumitru
Rusu, Tiberiu, Viorica si Codruta Moruz,
Constantin Ungureanu Box.

24-26 noiembrie

Simpozionul National „Arta si
civilizatie medievala”,
Simpozionul „Bucovina - file de
istorie”
Complexul Muzeal Bucovina si Facultatea de Istorie si
Geografie a Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava
organizeaza cea de-a XIII-a editie a simpozionului care
exploreaza temele si tehnicile medievalitatii si editia aVIIIa a Simpozionului „Bucovina - file de istorie”, dedicata
personalitatii fostului primar al Sucevei, Franz Cavaler
des Loges (1846-1914).

Noiembrie

Video-lectii – Suceava
La Muzeul de Stiintele Naturii din cadrul Complexului Muzeal Bucovina,
pe toata perioada lunii noiembrie se vor desfasura video-lectii, organizate
pe doua cicluri, „Vietuitoarele de pe mapamond” si „Frumuseti din
muzeele Europei (Seria I - Italia)”.
6-24 noiembrie

Toamna la Planetariu - Suceava
La Planetariu, in cadrul Complexului Muzeal Bucovina va avea loc
aceasta inedita si minunata manifestare care va prilejui, pentru curiosi si
pasionati, o prezentare a cerului de toamna si fascinantele legende ale lui
Brumar.

8 noiembrie

Hram la Poiana Stampei
In sfanta zi a Arhanghelilor Mihail si Gavril in Poiana Stampei au loc
spectacole folclorice si ceremonii religioase specific bucovinene.

30 noiembrie

Sfantul Andrei
Desi in Bucovina, Sfantul Andrei mai e numit si „Andreiu'
cap de iarna”, traditiile legate se aflarea ursitului sunt
aceleasi ca si in celelalte colturi indepartate ale tarii.
Fetele ies noaptea cu seminte de canepa in palma si
descanta, ca apoi, noaptea, viitorul sot sa le apara in vis.
Traditiile si obiceiurile, de un farmec stravechi si
misterios, sunt „perlele” acestor indepartate regiuni, iar
de sarbatori, acestea se reveleaza in toata splendoarea
si fascinatia pe care o exercita.
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