CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA
CENTRUL CULTURAL VRANCEA

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI APROBAT DE CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA
ANUL 2018
1. Programul pentru educaţie: în paralel cu procesul instructiv-educativ şi de creaţie,
Secţia Şcoala Populară de Artă va organiza sau va participa la următoarele activităţi extraşcolare,
ce se vor organiza în anul 2018.
Nr.crt.

Denumirea progamului/proiectului
cultural

Nivelul de
interes/grupuri ţintă

Descrierea sumară a programului/proiectului
şi a coorganizatorilor

Perioada de
desfăşurare

1

Ziua Culturii Naţionale - Mihai
Eminescu, Galeriile Centrului Cultural
Vrancea

Local. Elevii şcolii şi
membrii din
comunitatea locală

Programul artistic va fi susţinut de elevii clasei
Pian, prof. Anica Ghinea şi clasei Chitară, prof.
Maricel Ghinea. Lucrările de pictură aparţin
clasei Pictură, prof. dr. Liviu Nedelcu.

ianuarie

2

Program artistic şi expoziţie de artă
tradiţională dedicate Zilei Unirii,

Local, Galeriile
Centrului Cultural
Vrancea

Programul va fi susţinut de elevii clasei Orgă profesor Dumitru Ivan.

ianuarie

3

Expoziţia de artă populară Dragobete

Local, Galeriile
Centrului Cultural
Vrancea

Programul va fi susţinut de elevii claselor Orgă
şi Canto popular. Elevii clasei Orgă, profesorul
Dumitru Ivan vor interpretat melodii de
primăvară.

februarie

4

Expoziţie şi program artistic dedicate
zilei de 8 Martie. Expoziţie de pictură
şi design vestimentar

Local, Galeriile
Centrului Cultural
Vrancea

Expoziţie de pictură şi design vestimentar
Audiţie muzicală clasa Pian şi clasa Orgă.

martie

5

Interjudeţean, Crâng
Expoziţia-Concurs de Artă
Petreşti, Secţia de
Tradiţională Tradiţii Pascale la români Etnografie a Muzeului
Vrancei

Expoziţie de artă populară cu produse ale
secţiilor externe, Centrul Cultural Vrancea,
Muzeul Vrancei, Ansamblul Folcloric Ţara
Vrancei.

aprilie

judeţean, Crângul
Petrești

Programul va fi susţinut de elevi ai claselor:
Design vestimentar, Pictură, Chitară, Acordeon,
Fluier, Canto, premii, transport elevi și meșteri,
servicii de scenotehnică și activități suport
pentru interpretarea artistică la scenă; organizare
caravană; artiști; premii, transport șa.

mai

național, Crângul
Petrești

Concursul iniţiat de Consiliul Judeţean Vrancea
şi de Centrul Cultural Vrancea îşi propune
valorificarea potenţialului creator al copiilor,
descoperirea de noi talente interpretative,
promovarea muzicii uşoare româneşti de calitate,
afirmarea şi lansarea tinerelor voci.

iunie

Local, Crângul Petrești,

Expoziţie şi spectacol de sfârşit de an şcolar.
Manifestare complexă: expoziţie de pictură şi
artă populară, audiţie muzicală, moment
coregrafic, prezentare de modă.

iunie

6

7

8

Programul artistic dedicat zilei de 9
Mai Ziua Europei

Ziua Copilului
Concursul de Muzică Uşoară pentru
Copii Inocenţă de copil, Focşani,

Producţii de sfârşit de an şcolar
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9

10

judeţean, Secţia de
Atelierele de Meşteşuguri Tradiţionale Arhitectură şi Tehnică
Îndeletniciri Tradiţionale, ediţia a X-a, Populară din Crângul
Petreşti, Focşani

Expoziţie şi audiţie

11

Festivalul Național Cântece de Viţă
Veche şi Nouă - Concursul Naţional
de Interpretare a Cântului Tradiţional
Cântece de Viţă Veche, Focşani

12

Festivalul Național Cântece de Viţă
Veche şi Nouă - Concursul Judeţean
Alaiurile Toamnei, Focşani

Local, Galeriile
Centrului Cultural
Vrancea

La acest eveniment vor participa elevi ai claselor
externe a secţiei Şcoala Populară de Artă a
Centrului Cultural Vrancea şi meşteri populari
din localităţile: Jitia, Nereju, Cîmpuri, Soveja şi
Bîrseşti.
Tema evenimentului va fi: Patrimoniul cultural –
Natura - armonii. Zilele Europene ale
Patrimoniului – ZEP - sunt organizate în fiecare
an, în luna septembrie, în întreaga Europă, la
iniţiativa comună a Consiliulul Europei şi a
Uniunii Europene, în vederea promovării
patrimoniului universal, adresându-se tuturor
cetăţenilor.

iulie

septembrie

Scopul acestei manifestări va consta în
descoperirea de noi talente, promovarea lor şi
punerea în valoare a cântecului tradiţional din
diferite zone ale ţării şi ale Republicii Moldova.
Se doreşte ca această manifestare să devină din
an în an tot mai cunoscută şi să adune interpreţi
ai cântecului tradiţional, care preţuiesc cu
adevărat zestrea spirituală a neamului românesc.

octombrie

Județean

Concursul va fi adresat elevilor din învăţământul
liceal şi postliceal, având ca tematică
reprezentări ale momentului calendaristic al
toamnei: culori, belşug, emoţii, permiţând
etalarea creativităţii şi a imaginaţiei tinerilor.

octombrie

noiembrie

naţional

13

Spectacol şi expoziţie, prilejuite de
Ziua Naţională a României,

Local, Galeriile
Centrului Cultural
Vrancea

Programul va include un recital susţinut de:
grupul vocal Cetina-profesor Maria Murgoci,
elevi ai claselor Orgă-profesor Dumitru Ivan,
Chitară- profesor Maricel Ghinea, și Pianprofesor Anica Ghinea. Va participa şielevi ai
clasei Design vestimentar, profesor Georgeta
Ciornei.

14

Spectacol şi expoziţie prilejuite de
sfârşitul de semestru,

Local, Galeriile
Centrului Cultural
Vrancea

Programul va fi susţinut de elevii clasei Pictură profesor Liviu Nedelcu, clasei Design
vestimentar - profesor Georgeta Ciornei şi clasei
Orgă- profesor Dumitru Ivan.

decembrie

15

Concurs Naţional al Mesteşugurilor
Tradiţionale Pavel Terţiu

naţional, Galeriile de
Artă Focșani

Concursul va avea ca principal obiectiv
cunoaşterea şi valorifica - rea patrimoniului
tradițional.Expun elevi ai Şcolilor Populare de
Arte şi Meserii din Vrancea şi din ţară

octombrie
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2. Programul pentru Secţia Cercetarea, Conservarea, Promovarea şi Valorificarea Culturii Tradiţionale
pentru anul 2018
Nr. Crt

Denumirea programului / grupuri
ţintă

Nivelul de interes /
grupuri ţintă

Descrierea sumară a programului / proiectului Perioada de
şi a coorganizatorilor
desfăşurare

1

Simpozioane tematice

judeţean

În cadrul simpozioanelor vor participa
responsabilii culturali din teritoriu. Temele
discuţiilor vor fi: propunerea de măsuri
obligatorii pe care reprezentaţii tradiţiilor,
obiceiurilor şi meşteşugurile din judeţ trebuie să
le respecte si să le promoveze

2

Târgul Mărțișorului, Ediția a VIII-a,
Focșani

local

Vor participa meşteri populari din judeţ.
Parteneriat cu Ansamblul Țara Vrancei

februarie - martie

3

Expoziţia de Artă Tradiţională cu
Tematică Pascală, De la Psalmi şi
Icoane la Sfânta Scriptură şi Muzica
Sacră, Ediția a IX-a, Focșani,
Galeriile de Artă din Focșani.

judeţean

La această ediție vor participa meșteri și creatori
populari din Vrancea și din țară.

aprilie

4

Sărbătoarea pastorală tradiţională
Boteitul Oilor , Negrileşti

judeţean

5

Festivalul - Concurs Interjudeţean de
Muzică Populară Comoara Vrancei ,
Ediţia a XLI- a, Năruja

naţional

6

Festivalul Folcloric Tradiţional Baba
Vrâncioaia , Ediţia a IX- a Bârseşti

judeţean

7

Festivalul Concurs Interjudeţean al
Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale
Pe Plaiul Tojanului , Ediţia a L- a,
Paltin

interjudeţean

La acest eveniment folcloric vor participa
ansambluri folclorice din țară și din Republica
Moldova

iulie

august

Vor fi prezente ansambluri folclorice, solişti şi
meşteri populari din localităţile judeţului
Vor fi prezenţi solişti vocali, solişti
instrumentişti, grupuri vocale şi grupuri
instrumentale şi meşteri populari din localităţile
judeţului şi din ţară
La acest eveniment îşi vor da concursul
ansambluri folclorice din localităţile: Nereju,
Nistoreşti, Spulber, Păuleşti, Negrileşti, Jitia,
Paltin şi Bîrseşti etc.

Pe toată durata
anului

mai

iunie

iulie

8

Studii şi cercetări etnologice în
comunele din judeţul Vrancea

judeţean

Proiect realizat în Parteneriat cu Universitatea
Bucureşti - Facultatea de Litere. În cadrul acestui
studiu vor participa un grup de studenţi și
conferenţiarul universitar doctor, Ioana
Fruntelată, din cadrul Universităţii Bucureşti.

9

Festivalul Folcloric Tradiţional
Poiana Negari , Ediţia a L- a, Jitia

judeţean

Vor participat ansambluri folclorice de amatori
din localităţile Nereju, Păuleşti, Spulber, Jitia,
Dumitrești, Nistoreşti, Năruja, etc.

august

10

Festivalul Naţional Cântece de Viţă
Veche şi Nouă - Târgul Naţional al
meşterilor populari, Focşani

naţional

Vor participa meşteri populari din ţară și din
Vrancea.

octombrie

judeţean

Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu
Inspectoral Şcolar Judeţean Vrancea, va
organiza, în cadrul evenimentului
cultural–artistic Vrancea Dalbă, Concursul
Judeţean al Datinilor şi al Obiceiurilor de Iarnă
pentru Elevi. La festivalul-concurs vor
participa grupuri de elevi din unităţi de
învăţământ din judeţ formate din colindători,
plugari, sorcove, stea, jieni, capră, mascaţi etc.
din Vrancea.

decembrie

11

Concursul Judeţean al Datinilor şi al
Obiceiurilor de Iarnă pentru Elevi,
Focşani
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3. Programul pentru organizarea spectacolelor și concertelor, a expozițiilor, a târgurilor și a festivalurilor:

Denumirea proiectului

Perioada de
desfăşurare

Expun un grup de artiști contemporani

ianuarie

județean, Galeriile de
Artă din Focşani

Vor fi prezentate lucrări de artă ale artiştilor
membri ai Filialei Vrancea al Uniunii Artiştilor
Plastici din România

februarie

Sărut-mâna, Doamnă...! dedicat Zilei
Internaţionale a Femeii, Teatrul
Municipal Mr. Gh. Pastia, Focşani

local, Teatrul Maior
Gh. Pastia

În spectacol vor evolua actori, cântăreți și
formații artistice.

martie

Expoziția de artă plastică Salonul de
primăvară

naţional, Galeriile de
Artă din Focşani

Evenimentul va reuni artiști proeminenți ce
aparțin unor generații diferite, dar care au avut
un impact egal asupra evoluției artei românești
contemporane

martie-aprilie

Expozitia de Artă Contemporană 10+1 internaţional, Muzeul
Lepșa 2017 din cadrul Simpozionului
Național de Artă al
Național de Artă Lepșa, Chișinău,
Republicii Moldova

Expoziția itinerantă de artă contemporană de la
Chișinău va fi rezultatul rezidenței de o
săptămână, petrecută la Lepșa.

aprilie

Vor expune artiştii plastici din Vrancea.

10, 20. 04. 7 mai2018

Nr.crt.

Programul

1

Expoziţia de artă contemporană 10+1,

2

Expoziția Salonul de Iarnă Galeriile
de Artă din Focșani

3

4

5

6
7

8
9
10
11

Gest si materie

Nivelul de interes /
grupuri ţintă
naţional, Galeriile de
Artă din Focşani

județean, Galeriile de
Artă din Focşani

Expoziția de artă contemporană
naţional, Galeriile de
Evenimentul artistic va reuni artiști români
dedicate Zilei Europei, Galeriile de
Artă din Focşani
contemporani
Artă din Focșani.
Expoziția de artă plastică Filiala
interjudețean, Galeriile
Evenimentul artistic va reuni artiști brăileni
Brăila a U.A.P. din România, Galeriile
de Artă din Focşani
contemporani
de Artă din Focşani
județean, Galeriile de
Expoziţia Salonul de vară 2017
Vor expune artiştii plastici din Vrancea.
Artă din Focşani
Expoziție de artă contemporană
naţional, Galeriile de
Expoziția va reunit artiști români contemporani.
dedicată Zilelor Municipiului,
Artă din Focşani
județean, Crângul
Expoziție de artă tradițională, Ansamblul
Întâlnire cu tradiția
Petrești
Chipărușul, Meșteri pe esplanadă
Manifestarea va fi înscrisă în suita de evenimente
culturale organizate cu prilejul celebrării Unirii –
2018. Pe simeze vor expune studenţii Facultăţii
de Arte, Specializarea Pictură, din cadrul
Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.

mai

mai – iunie
iunie
august
iulie

12

Expozitie de artă, participă studenți ai
Univ. Dunarea de jos, Galați

13

Expoziție de grup

14

Mărăşeştiul, în inima mea, Spectacol
Vrancea istorică, Mausoleul Mărăşeşti

național, Mausoleul
Mărășești

15

Simpozionul Naţional de Artă

naţional

Rezidență artistică Lepșa

august septembrie

16

Zilele Europene ale Patrimoniului –
ZEP - Crângul Petrești

judeţean

Expoziție de artă populară, audiție Fluierașii din
Paltin.

septembrie

17

Expoziţie de artă Salonul de toamnă,

interjudeţean, Galeriile
de Artă Focşani

Vor expune artiştii plastici din Vrancea.

septembrie

interjudeţean

Vor fi prezentate lucrări de artă ale artiştilor
membri ai Filialei Vrancea al Uniunii Artiştilor
Plastici din România
Concursul va fi organizat pe două secţiuni: Arte
vizuale şi Creaţie literară şi pe categorii de
vârste: clasele V-VIII şi clasele IX-XII. Tematica
care va fi abordată prezintă simbolic
însemnătatea bătăliilor de la Mărăşeşti, Mărăşti
şi Soveja.
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18

Concurs naţional Sf. Ierarh Mucenic
Teodosie de la Mânăstirea Brazi,
Panciu

naţional

Concursul va fi organizat de Primăria Panciu și
Casa de Cultură Mihai Eminescu Panciu, Centrul
Cultural Vrancea, Arhiepiscopia Buzăului şi
Vrancei, prin Protoieria Panciu, Liceul Teoretic
Ioan Slavici Panciu, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţea

19

Expozitie de arta

judeţean, Galeriile de
Artă Focşani

Pe simezele Galeriilor de Artă, vor fi expuse
lucrări de artă ale artiştilor vrânceni
Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural
Vrancea vor organiza în parteneriat cu Primăria
Oraşului Panciu, Consiliul Local Panciu şi Casa
de Cultură Mihai Eminescu Panciu, Târgul
Meşterilor Populari.
Vor expune artiştii: Laura Elena Dumitru,
Ştefan Dumitru, Rodica Gherghinoiu.
Pe toată perioada evenimentului, pe scena
amenajată în Piața Unirii din municipiul Focșani,
vor avea loc spectacole și concerte.

septembrie

septembrie

20

Târgul judeţean al meşterilor populari,
ediţia a IV-a, Panciu

judeţean

21

Expoziţie de Grup,

judeţean, Galeriile de
Artă Focşani

22

Festivalul Naţional Cântece de Viţă
Veche şi Nouă

naţional, Piața Unirii

23

Expoziţie Națională de Artă

naţional, Galeriile de
Artă din Focşani

24

Expoziţia de artă Spaţiul sacru,
Galeriile de Artă Focşani

naţional

25

Festivalul Naţional al Datinilor şi al
Obiceiurilor de Iarnă, ediţia XVII-a,
Sala Balada

naţional, Sala Balada

26

Vrancea Dalbă, Focşani

naţional, Piața Unirii

27

Anuala de Artă

județan

Anuala Filialei Vrancea a Uniunii Artiştilor
Plastici din România, Galeriile de Artă Focşani

decembrie

28

Lansări de carte, finanţări activităţi
literar artistice, filmări şi înregistrări
Radio şi Tv.

naţional

Cercetări etnografice, cataloage, lucrări
ştiinţifice, albume, etc. materiale etnofolclorice/
rapsozi/meşteri populari/datini şi
obiceiuri/evenimente etc.

pe parcursul anului

Expoziţiei de artă contemporană românească.
Expoziţiei de artă va fi dedicată Zilei Naţionale a
României – 1 Decembrie.
Această manifestare tradiţională este înscrisă în
programul acţiunilor cultural-artistice având ca
principal obiectiv cunoaşterea şi valorificarea
patrimoniului de datini şi obiceiuri păstrate în
timp şi practicate cu prilejul sărbătorilor de
Crăciun şi Anul Nou.
Pe toată perioada evenimentului Vrancea Dalbă,
pe scena amenajată în Piața Unirii din municipiul
Focșani, vor avea loc spectacole de colinde şi
obiceiuri de iarnă.

IV. Alte evenimente şi activităţi specifice instituţiei
(în limita bugetului aprobat - altele decât cele din proiectele prezentate mai sus)
> Organizarea simpozioanelor de cercetare etnofolclorică şi sociologică;
> Reluarea sărbătorilor şi festivalurilor tradiţionale întrerupte cu ani în urmă, unilateral
de către autorităţile locale.
> Parteneriate cu filiale, asociaţii şi cenacluri artistice din Vrancea şi din ţară.
>Organizarea concertelor de muzică clasică;
>Organizarea spectacolelor festive;
> Participarea angajaţilor centrului la expoziţii/concursuri naţionale şi internaţionale;
>Participarea elevilor Şcolii Populare de Artă, a artiştilor amatori şi a meşterilor populari
din judeţ la expoziţii/concursuri naţionale şi internaţionale;
>Participarea angajaţilor centrului la spectacole, concursuri, festivaluri de interpretare,
naţionale şi internaţionale;
>Participarea elevilor Şcolii Populare de Artă, a artiştilor amatori din judeţ la spectacole,
concursuri, festivaluri de interpretare, naţionale şi internaţionale;
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septembrie

octombrie
octombrie
octombrie
noiembrie

decembrie

decembrie

