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Agenda evenimentelor culturale, turistice si traditionale din Maramures

1-3 septembrie

Zilele comunei Coltau
Manifestarile dedicate poetului Petofi Sandor sunt organizate pe
meleagurile in care acesta si-a scris unele dintre cele mai frumoase poezii
de dragoste. Cu aceasta ocazie se oficiaza slujbe religioase de
comemorare, urmate de veselie,,muzica si dans.
Informatii suplimentare: 0262 289 289

3 septembrie

Jocul Satului - Hoteni
Avand ca scop principal revitalizarea
jocului traditional de perechi, tinut in
vremurile de demult in fiecare
duminica in satele din zona, Jocul
de la Hoteni prilejuieste intalnirea
tinerilor si batranilor din Hoteni, Breb
si Ocna, veniti sa rupa podelele
“soprului” pe muzica vestitilor ceterasi. Gazdele sunt, ca in fiecare an, Ion
si Anuta Pop.
Informatii suplimentare: 0262 374 546

8 septembrie

Nasterea Maicii Domnului Hramul Bisericilor din Ieud - Deal
si Ses (Josani)
Biserica din Deal dateaza din 1364, dar a fost
reconstruita in secolul XVII, avand o poveste
fascinanta. Este construita in stil maramuresean, din
lemn de brad, cu doua poale, iar ferestrele foarte
mici sunt asezate pe doua randuri. Pictura bisericii,
in stil bizantin primitiv, a fost executata de pictorul
Alexandru Ponehalschi direct pe lemn. Cealalta
biserica de lemn din Ieud, numita din Ses, a fost inaltata in 1718 si este
una din cele mai mari constructii de lemn din Romania, fiind denumita si
„Catedrala de lemn”.
8 septembrie

Hramul Bisericii Noi - Rozavlea
Hramul Biserici Noi din Rozavlea are loc in fiecare an in data de 8
septembrie, de Sfanta Marie Mică - Nasterea Maicii Domnului. Satenii se
aduna la aceasta frumoasa sarbatoare, si toata noaptea si-o petrec
cantand si rugandu-se. Dupa oficierea slujbei religioase au loc adevarate
ospete, hore si chiar intreceri sportive.

8-10 septembrie

Zilele orasului Sighet
Primaria orasului, pregateste an de an, trei zile
pline de spectacole, expozitii, muzica, dans si
multe alte atractii care raman a fi descoperite!
Informatii suplimentare: 0262 311 001

10 septembrie

Targul Cepelor - Asuaju de Sus
Cel mai mare si cel mai vechi targ din
regiune, tinut de peste 40 de ani, Targul
Cepelor din Asuaju de Sus e mandria
satenilor. Are loc o data pe an, si dateaza
inca din vremurile cand ceapa nu crestea
pe aceste meleaguri, ci era adusa de prin
alte parti. Astazi exista obiceiuri bine
inradacinate, iar targul e insotit de muzica
populara si petreceri traditionale.
Informatii suplimentare: 0262 264 951

9-10 septembrie

Zilele comunei Stramtura
Nu orice localitate se poate mandri cu 680 de ani de la atestarea sa
documentara. In Stramtura insa, localnicii sarbatoresc acest lucru prin
muzica si dans traditional, prin parada portului popular si mancaruri alese.
.
Informatii suplimentare: 0262 332 068

29 septembrie – 1 octombrie

Sarbatoarea Castanelor Baia Mare
Motiv de mandrie al baimarenilor,
tezaurul de castane comestibile e
sarbatorit cu valuri de bere, vin, must,
petreceri pline de veselie, concerte,
dansuri, expozitii, si numeroase alte
atractii.
Aflat anul acesta la a 14-a editie, sarbatoarea a devenit in timp una dintre
cele mai bogate si complexe manifestatii ale vietii sociale si culturale din
zona. Informatii suplimentare: 0262 213 824
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