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Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Maramures

1-7 august

Sus pe Valea Vaserului
In Viseu si pe Vaser, prima saptamana din august e dedicata
„tziptzerilor”, cum li se zice locuitorilor de etnie germana de pe aceste
locuri. Turistii veniti aici cu acest prilej trebuie sa stie ca din Viseu de
Sus, pot lua mocanita, care ii va purta lenes, in „sus pe Valea
Vaserului”, prin tinuturi impadurite frumoase, de-ti taie rasuflarea.
Informatii suplimentare: 0262 354 012
19-20 august

Festivalul Stuparilor – Cernesti
Locuitorii comunei Cernesti se mandresc ca
sunt cei mai buni apicultori. Festivalul Stuparilor
reprezinta o celebrare a traditiei apicole din
zona, cu expozitii si concursuri tematice,
petreceri, recitaluri folclorice, spectacole,
meciuri de fotbal si simpozioane.
Informatii suplimentare: 0262 382 021

15 august

Obiceiuri de Sfanta Maria Mare
In ziua in care crestinii sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului, grupuri
de pelerini, cu copii imbracati in alb, se indreapta catre cele mai mari
manastiri din zona (Barsana, Dragomiresti, Moisei, Rohia), intonand
cantece inchinate Sfintei Fecioare.
19-20 august

Pentru mandra din Botiza – Botiza
Inca o ocazie de a intra in contact cu spiritul local, obiceiurile si muzica
traditionala din Maramures. Morosenii din Botiza sarbatoresc de
fiecare data cu atata bucurie incat tropotitele, ceterasii si tipuriturile se
aud pana in satele invecinate. Informatii suplimentare: 0729 083 078

20 august

“Hora la Prislop” - Pasul
Prislop, Borsa
Amatorii de folclor de prin toate
colturile tarii se aduna in fiecare vara
la Prislop, la hotarul dintre Maramures
si Bucovina.
Ansamblurile din Suceava,
Maramures, Salaj si Bistrita sustin recitaluri in aer liber. Pe langa
muzica traditionala si peisajul inaltator, cei prezenti aici au parte de
ospete imbelsugate si targuri ale mesterilor populare din zona.
Informatii: 0262 342 249

19-20 august

Festivalul folcloric Zilele Culturii Roza Rozalina
- Rozavlea
Ajuns la cea de-a XII-a editie, acest cunoscut festival este dedicat
conservarii traditiilor si portului popular.
An de an, locuitorii comunei plecati peste hotare vin la festival pentru a
petrece cateva zile acasa si pentru a se reintalni cu cei dragi.
Informatii suplimentare: 0262 333 011
26-27 august

Festivalul dansului si cantecului chiorean
– Satulung
Remarcandu-se ca mijloc de afirmare pentru solistii amatori, festivalul
este in acelasi timp un prilej ideal de a face cunostinta cu obiceiurile si
portul Tarii Chioarului.
Informatii suplimentare: 0262 283 069

25-27 august

Cupa Maramont - Cariera
Limpedea, Baia Mare
Spectatorii vor putea asista la o competitie
incarcata cu adrenalina a sportivilor care au
depasit de mult frica in lupta cu inaltimile si
gravitatia si sunt gata oricand sa-si asume
riscurile inerente escaladei.
Anul acesta are loc a 5-a editie a concursului.
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