CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Anexă la Hotărârea nr. ......../..............

Calendarul manifestărilor cultural- artistice din perioada
Sărbătorilor de Iarnă 2015

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
- 18 decembrie, ora 14.00 - Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti - moment muzical la şedinţa
festivă a Consiliului Judeţean Argeş;
- 23 decembrie, ora 9.30 - primirea colindătorilor la sediul Consiliului Judeţean: Căminul Cultural
Vultureşti– Grupul de colindători Colinda; Corul Veteranilor „Mihai Viteazul” Piteşti - Colinde,
tradiţii şi obiceiuri;
- Asociația Română de Tineret Muntenia - Cupa Sărbătorilor de Iarnă la șah
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi Teatrul Al. Davila:
• Expoziţia judeţeană de icoane „Pârvu Mutu” - ediţia a VII-a, 8 Decembrie - Piteşti - Biblioteca
Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
• Premiera Orchestrei „Doina Argeşului”şi a Ansamblului „Dorul”: CÂNTECE DE IERI ŞI AZI,
ROMANŢE DE NEUITAT
Acordarea premiilor din domeniul culturii populare pe anul 2014; Lansarea „Buletinului informativ”
al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, Nr.14/2016 - 9
Decembrie - Piteşti - Teatrul „Al. Davila”
• „FLORILE DALBE” – Festivalul obiceiurilor tradiţionale de Crăciun şi Anul Nou, ediţia a XXXV-a 5-17 decembrie (fazele zonale: 12 decembrie – Căminul Cultural Stăneşti - Corbi, ora 11.00 şi 13
decembrie – Casa de Cultură a Oraşului Ştefăneşti, ora 10.00; etapa finală: 17 decembrie –
Centrul de Cultură şi Arte „George Topîrceanu” – Curtea de Argeş, ora 14.00)
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii - Goleşti
- 11 decembrie, orele 1400, se va desfăşura decernarea Premiilor Muzeului Goleşti (ediţia a V-a), în
cadrul căreia vor fi premiaţi colaboratorii instituţiei noastre: elevi, cadre didactice, meşteri populari,
cadre militare, jurnalişti. Vor fi prezente cca 100 de persoane.
- În perioada 7-18 decembrie 2015, se va desfăşura programul educaţional pentru grădiniţe şi şcoli,
Te uită cum ninge decembrie! ediţia a IV-a. În cadrul acestui program, se vor desfăşura următoarele
activităţi:
• 9 decembrie, orele 930 – atelier de creaţie, Decoraţiune pentru bradul de Crăciun;
• 10 decembrie, orele 1030 – atelier de creaţie, Masca populară, ediţia a VI-a;
• 14 decembrie, orele 1030- atelier de creaţie, Decoraţiune pentru bradul de Crăciun;
• 15 -18 decembrie, orele 930 – program de colinde, Deschide uşa, creştine!

În cadrul acestor manifestări, vor participa cca 500 de elevi şcolari şi preşcolari, însoţiţi de cadre
didactice, de la instituţiile de învăţământ din judeţul Argeş.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti
• Vineri 11 dec – ora 17.00 - Lomachin Mariana – Chitara - Serbarea pomului de iarna - Sala de
Spectacol „Vasile Veselovski” din cadrul Scolii Populare de Arte Pitesti
• Luni, 14 dec – ora 17.00 - Veronica Dinu - Canto M Usoara - Serbare de Craciun – colinde cu
ocazia sarbatorii de Craciun - Sala de Spectacol „Vasile Veselovski” din cadrul Scolii Populare de
Arte Pitesti
• Marti 15 dec – ora 17.00 - Boţârcă Andreea - Teatru Papusi - Spectacol Alba ca Zapada –Sala de
Spectacol „Vasile Veselovski” din cadrul Scolii Populare de Arte Pitesti
• Miercuri 16 dec – ora 15.00 - Dumitrache Nicoleta – Pian - Spectacol de Craciun - Sala de
Spectacol „Vasile Veselovski” din cadrul Scolii Populare de Arte Pitesti
• Miercuri 16 dec – ora 15.00 - Rosu Elena si Rosu Alin - Teorie si Pian - Ziua de Craciun - Sala de
Spectacol „Vasile Veselovski” din cadrul Scolii Populare de Arte Pitesti
• Joi 17 dec – ora 18.00 - Turcu Romulus – Chitara - Auditii cu ocazia Sarbatorilor de Craciun - Sala
de Spectacol „Vasile Veselovski” din cadrul Scolii Populare de Arte Pitesti
• Vineri 18 dec – ora 17.00 - Elena Picu - Televiziune - Program Artistic de Craciun - Sala de
Spectacol „Vasile Veselovski” din cadrul Scolii Populare de Arte Pitesti
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş
• 14 decembrie 2015
- ora 11 - Recital de colinde, susținut de Corul Veteranilor ”Mihai Viteazul” si Grupul Vocal
”Armonia” al Centrului Cultural Pitesti;
- ora 17 – Iată, vine Moș Crăciun! – program artistic și recital de colinde susținut de preșcolarii de la
grădinița nr. 7, ”Primii pași”
-ora 18.30 - Concert de colinde, susținut de Corala D.G. Kiriac.
• 15 decembrie 2015
- ora 17.30 - Recital de colinde, susținut de elevi ai Școlii nr. 16 ”I. L Caragiale” din Pitești
• 16 decembrie 2015
- ora 17 - Colinde, colinde... – program artistic susținut de elevi ai Școlii nr. 19 din Pitești
- ora 19 - Magia Craciunului - program artistic susținut de elevi ai Școlii nr. 11”Mihai Eminescu” din
Pitești
• 17 decembrie 2015
- ora 17 – Poveste magică – program artistic susținut de elevi ai Școlii nr. 19 din Pitești
- ora 18 – Bucuria nădejdii – concurs și program; participă elevi de la instituțiile de invățământ din
Pitești. Organizatori- Asociația ”Bucuria nadejdii” și Parohia Mavrodolu
Centrul de Cultură Brătianu:
11 decembrie, Moș Crăciun în vizită la Florica, Ediția a VII- a, ora 12.00, la sediul său din Ștefănești:
- Corul Veteranilor
- Copiii de la clasa de sculptură a meșterului Ion Rodoș, din Nucșoara și Corbi, Argeș
- Copii de la Centrul de Tip Familial Valea Mare, Ștefănești

-

Copii de la Centrul de Tip Familial Găvana, Pitești

Muzeul Judeţean Argeş:
Joi, 17 decembrie în Amfiteatrul Muzeului Judeţean Argeş, începând cu ora 14:00 are loc Evenimentul
Caritabil strângere de fonduri pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România - Filiala Teritorială a
Surzilor Piteşti.
Miercuri, 23 decembrie, ora 11.00, în Amfiteatrul Muzeului Judeţean Argeş are loc festivitatea de
decernare a premilor pentru cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei şi biologiei.
Teatrul Alexandru Davila Piteşti:
- Luni, 7 decembrie, ora 17.00 - Spectacol Liceul de Artă Piteşti
- Marţi, 8 decembrie, ora 19.00 - Spectacol de Crăciun Grigore Leşe
- Miercuri, 9 decembrie, ora 18.00 - Premieră „Doina Argeşului”
- Joi, 10 decembrie, ora 15.00 - Spectacol de Crăciun Şcoala ajutătoare Valea Mare
ora 18.00 - Spectacol de Crăciun organizat cu Şcoala de dans Andreea Dragnea
- Vineri, 11 decembrie, ora 11.00 - Spectacol de colinde Asociaţie de copii (caritate)
- Luni, 14 decembrie, ora 17.00 - Spectacol şcoala Piteşti
- Marţi, 15 decembrie, ora 12.00 - Spectacol Consiliul Judeţean al Elevilor Argeş
ora 18.00 - Spectacol Palatul Copiilor
- Miercuri, 16 decembrie, ora 18.00= Spectacol caritabil Şcoala nr.13 Piteşti
- Joi, 17 decembrie, ora 18.00 - Spectacol caritabil Argeş TV
- Vineri, 18 decembrie, ora 15.00 - Spectacol de copii
ora 17.00 - Spectacol de sfârşit de an “Catena”
- Duminică, 20 decembrie, ora 18.00 - Concert de vioară (violinist din Norvegia)
- Luni, 21 decembrie, ora 18.00 - Concert de Colinde “Ars Nova”
- Miercuri 23 decembrie, ora 19.00 - Concert de colinde Ştefan Hruşcă
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARGEŞ
CENTRE DE COPII:
1. Complexul de Tip Familial Valea Mare:
- în data de 06.12.2015 copiii vor primi mici atenţii din partea Moşului Nicolae;
- în timpul liber copiii vor confecţiona felicitări şi ornamente pentru Pomul de Iarnă sub îndrumarea şi
supravegherea educatorilor - se va realiza câte un panou la fiecare căsuţă cu diverse lucrări tematice
realizate de beneficiarii centrului (desene, guilling, felicitări, etc), iar copiii vor participa la împodobirea
bradului şi decorarea căsuţelor în spiritul Sărbătorilor de Iarnă;
- în data de 14.12.2015, ora 15.00 va avea loc, la sediul complexului, serbarea “În seara de Ajun!” ce va
consta în colinde, poezii, scenete tematice;
- în data de 22.12.2015 copiii vor merge cu colindul prin împrejurimi, supravegheaţi de către educatorii
de serviciu.
- în apropierea Crăciunului copiii vor fi spovediţi şi împărtăşiţi;
- beneficiarii complexului vor desfăşura activităţi specifice obiceiurilor de iarnă: Steaua, Sorcova,
Pluguşorul;
- cu ocazia Crăciunului şi a Anului Nou se vor organiza mese festive cu mâncare tradiţională.
2. Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung:

- în data de 16.12.2015, ora 12.00 se va desfăşura la sediul complexului, Serbarea de Crăciun;
- în perioada 18 - 22.12.2015 - copiii vor merge în tabăra de iarnă, la Moeciu de Jos, judeţul Braşov;
- în data de 24.12.2015 - participarea copiilor la activităţile organizate de Primăria Municipiului
Câmpulung;
- în data de 25.12.2015 - copiii vor participa la Slujba de la Biserica Schei şi vor primi Sfânta
Împartăşanie,după care va urma masa festivă de Crăciun;
- în data de 31.12.2015 - copiii vor participa la Focul de artificii desfăşurat în centrul Municipiului
Câmpulung.
3. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate ,,Sfinţii Constantin şi Elena”
Piteşti:
- în data de 14.12.2015, ora 10.00 va avea loc la Teatrul de Copii “Aşchiuţă” Piteşti serbarea de Crăciun
intitulată “O noapte magică”, pregătită atât de copiii din cadrul C.S.C.C.D. “Sf. Constantin şi Elena”
Piteşti, cât şi de copiii de la Centrul de Copii “Sf. Andrei” Piteşti.
4. Centrul de Zi ,,Bambi” Câmpulung:
- în luna decembrie 2015, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, vor fi organizate o serie de activităţi şi acţiuni
cu copiii din cadrul centrului, după cum urmează: vizite la şcolile partenere, vizite din partea instituţiilor
partenere, în vederea cunoaşterii tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă, dezvoltării spiritului civic, socializării
şi interacţionării cu alţi copii şi persoane importante pentru ei.
- în data de 17.12.2015, ora 10.30 va avea loc la sediul centrului “Serbarea Crăciunului”.
5. Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr:
- în data de 17.12.2015, ora 13.00 se va desfăşura, la sediul complexului, un program artistic dedicat
Crăciunului.
- alte activităţi pe care beneficiarii le vor desfăşura cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă:
- activităţi cu caracter tradiţional – obiceiuri şi tradiţii de sărbători „Am plecat să colindăm”: Steaua,
Capra, Pluguşorul, Sorcova (activităţi organizate şi monitorizate de către peronalul instructiv- educativ);
- mese festive şi cadouri de Crăciun şi Anul Nou;
- jocuri specifice iernii;
- concurs – Cel mai frumos Om de Zăpadă!(24.12.2015)
- mini-discotecă ( 25 şi 31 decembrie 2015 şi 1 ianuarie 2016);
- excursii şi drumeţii prin împrejurimi.
6 . Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Piteşti:
- în data de 17.12.2015, ora 14.00 va avea loc la sediul complexului serbarea cu tema “Crăciunul,
bucuria copiilor”, constând în audiţii muzicale, scenetă de iarnă, poezii, dans “Clinchet de clopoţei” şi
primirea darurilor din partea Moşului, de către beneficiarii complexului.
7. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung:
- 16.11.2015 - 20.12.2015 - confecţionarea ornamentelor specifice anotimpului şi împodobirea
centrului şi a bradului de Crăciun;
- primirea colindatorilor - elevi ai Şcolilor din Mun. Câmpulung vor prezenta programe artistice şi
colinde;
- 16.12.2015, ora 11.00 - Serbarea de Crăciun – prezentarea unui program artistic cu copiii, la sediul
complexului (colinde si poezii);

- acţiuni religioase specifice Crăciunului (împărtăţirea copiilor, ascultarea colindelor, învăţarea poeziilor
pentru Moş Crăciun, povestiri despre Naşterea lui Iisus şi vizionarea unor programe religioase la
televizor);
- 24.12.2015 - sosirea lui Moş Crăciun - Copiii îl vor colinda pe „Moşul” şi vor primi cadouri;
- 25.12.2015 - sărbătorirea în mod festiv a Crăciunului – masă festivă tradiţională.
8. Casa de Tip Familial Câmpulung:
- programul copiilor din cadrul Casei de Tip Familial Câmpulung, în perioada Sărbătorilor de iarnă se va
desfăşura, după cum urmează:
pavoazarea Casei în specific tradiţional de Crăciun;
activitate comună cu tema “Legenda Crăciunului”;
activităţi de abilitate manuală având ca temă Sărbătorile de iarnă;
masă festivă în ziua de Crăciun.
- în perioada 27 - 30.12.2015 – copiii Casei de Tip Familial Câmpulung vor merge într-o tabară de 4 zile,
organizată în Staţiunea BRAN – MOIECIU DE JOS – VILA “MARIANA”.
9. Centrul de Zi pentru copii/tineri cu dizabilităţi ,,Şanse egale” Domneşti:
- în data de 04.12.2015 se vor confecţiona ornamente pentru Pomul de Iarnă şi pentru decorarea
centrului, vor participa la împodobirea bradului şi vor primi daruri;
- în data de 18.12.2015, ora 11.00, beneficiarii vor sărbători sosirea lui Moş Crăciun prin programul
artistic “Vine, vine Moş Crăciun!” ce va consta în scenete, poezii şi colinde şi vor primi cadouri;
- în apropierea sărbătorilor, beneficiarii vor primi vizita elevilor din unităţile de învătământ din comunele
învecinate ce vor prezenta programe de colinde şi vor oferi daruri.
10. Centrul de Zi “Sfântul Nicolae” Piteşti:
- în data de 18.12.2015, ora 10.00 va avea loc la sediul centrului activitatea cu tema “Împodobirea
bradului de Crăciun” - desene, poezii şi alte activităţii specifice acestei sărbători, la care vor participa 10
beneficiari ai centrului.
11. Complexul de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşti:
- 11.12.2015, ora 12.00 - va avea loc la sediul complexului serbarea ”Moş Craciun, bine ai venit!”, iar la
ora 18.00 se va organiza o seară distractivă - carnaval;
- 23.12.2015, ora 19.00 - beneficiarii care doresc, vor merge la colindat însoţiţi de personal de educaţie,
- 25.12.2015 - masă tradiţională de Crăciun.
12. Centrul de Evaluare şi Primire în Regim de Urgenţă Piteşti:
- în perioada 19 - 25.12.2015 se vor desfăşura la sediul centrului activităţi specifce Sărbătorilor de iarnă datini, obiceiuri şi semnificaţia Sărbătorilor de Crăciun; colinde, poezii. Copiii vor participa la slujba de
Crăciun la biserică şi vor primi cadouri. De asemenea, se va organiza masă festivă de Crăciun.
13. Complexul de Tip Familial ,,Dumbrava Minunată” Piteşti:
- în perioada 17-22.12.2015 este organizata tabara ,,Bucuria primului fulg de nea” la care vor participa
beneficiarii, elevi ai învaţământului gimnazial şi profesional şi vor desfăşara activităţi recreative (concurs
de săniuţe şi cel mai frumos om de zăpadă);

- activităţi specifice Sărbătorilor de iarna cu institutiile partenere in perioada 15-23.12.2015 :
• Colegiul Naţional ,,Zinca Golescu” Piteşti – ,,Vine, vine Mos Crăciun”;
• Liceul de Arte ,,Dinu Lipatti” Piteşti – ,,Sărbătorile împreună“.
- activităţi de confecţionare podoabe pentru bradul de Crăciun în colaboarare cu Art Creativ Piteşti;
- participare la serbarile şcolare organizate de unităţile de învăţamant la care sunt înscrişi beneficiarii;
- primirea sponsorilor care vor oferi cadouri copiilor din complex cu ocazia Sărbatorilor de iarnă - cu
aceasta ocazie copii vor cânta colinde, vor recita poezii specifice şi vor expune obiectele confecţionate;
- în data de 20.12.2015 – împodobirea bradului de Crăciun în apartamentele ramase deschise în
perioada vacanţei de iarnă;
- în data de 23.12.2015 participarea la colindat;
- în perioada 25-27.12.2015 activităţi specifice Crăciunului (participare la slujba religioasă, masă festivă,
activităţi de recreere.
14. Centrul de Tip Familial Găvana Piteşti:
- în data de 11.12.2015 - copiii instituţionalizaţi vor colinda beneficiarii Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Piteşti;
- în data de 17.12.2015 - copiii vor colinda angajaţii Hotelului Ramada din Piteşti şi vor avea parte de
surprize;
- în data de 18.12.2015 - beneficiarii centrului vor colinda angajaţii Hipermaketul Auchan Bradu, unde
vor avea parte de surprize.
15. Complexul de Tip Familial ,,Casa Noastră’’ Piteşti:
- în zilele premergătoare Sfintelor Sărbători de iarnă, vor fi desfăşurate activităţi de cunoaştere având ca
scop formarea caracterului moral-creştin, discuţii privind viaţa Sf. Nicolae şi a Sf. Mc. Filofteea de la
Curtea de Argeş;
- discuţii privind datinile şi obiceiurile Crăciunului, din zona Argeşului (sorcova, steaua, jocul caprei, jocul
ursului şi buhaiul, pluguşorul, nuielele, bradul, etc.)
- pentru a întâmpina aşa cum se cuvine Sfânta Sărbătoare a Crăciunului, beneficiarii complexului vor
împodobi bradul, vor merge cu colindul şi vor decora locaţiile în spiritul acestei sărbători. De asemenea,
copiii, însoţiţi de personalul complexului, vor merge la biserică pentru a fi spovediţi şi împărtăşiţi. Cu
ocazia Crăciunului şi Anului Nou se vor organiza mese festive pe fiecare locaţie a complexului.
16. Complexul de Servicii Comunitare Câmpulung – Centrul Maternal ,,Sfântul Ioan”:
24.12.2015:
- împodobirea Bradului de Crăciun;
- amenajarea spaţiului de locuit în spiritul Sărbătorilor de Iarnă;
- tradiţii specifice sărbătorii Naşterii Domnului;
- „Vine, vine Moş Crăciun!” – colinde şi primirea darurilor.
25.12.2015:
- participarea la Slujba de Crăciun şi împărtăşirea copiilor;
- masă festivă de Crăciun;
- vizionarea de programe TV, audiţii muzicale

CENTRE DE ADULŢI:
1. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni:
* 22.12.2015, ora 10.00, va avea loc la sediul centrului, un program artistic prezentat de persoanele cu
dizabilităţi, constând în colinde tradiţionale, cântece de voie bună, poezii;
- Scenetă ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” realizată cu 10 beneficiari ai centrului;
- ,,Dansul fulgilor de nea” - participă beneficiari ai centrului;
- Expoziţie cu produsele realizate de beneficiarii centrului (tablouri, coroniţe, obiecte decorative,
globuleţe, ghirlande, origami).
* 24.12 2015:
- ora 09.00 - împodobirea pomului de iarnă (globuleţe, ghirlande, coroniţe, origami, sorcove, ornamente
confecţionate de persoanele cu dizabilităţi);
- ora 17.00 - 21.00 - Colinde în Ajun de Crăciun - grup organizat ce va prezenta urări locuitorilor comunei
Tigveni. Vine Moş Crăciun cu sacul cu mici daruri ce vor fi oferite tuturor beneficiarilor.
* 25-26.12.2015 - ora 13.00 - Masă festivă; program de voie: vizitarea familiilor din localitate şi din
localităţile învecinate; vizionare T.V.; audiţii muzicale.
* 31.12.2015, ora 21.00 - organizarea Revelionului, masă festivă, cadouri, colinde în Ajun de An Nou.
2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti:
* în data de 23.12.2015, ora 11.00 - la sediul centrului, se va desfăşura un program de colinde şi poezii,
specifice Sărbătorilor de Iarnă, cu participarea beneficiarilor centrului, intitulat “Iată, vin colindatorii!
* Cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou se vor organiza mese festive cu mâncăruri tradiţionale româneşti.
3. Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti:
* în data de 24.12.2015, ora 10.00 - program artistic oferit de beneficiarii centrului, intitulat: “În
aşteptarea lui Moş Crăciun” şi cadouri oferite beneficiarilor. Cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou se vor
organiza mese festive.
4. Complexul de Locuinţe Protejate Buzoeşti:
* în data de 21.12.2015 - beneficiarii vor împodobi bradul;
* în data de 22.12.2015, ora 15.00 - beneficiarii complexului îl vor primi pe Moş Crăciun, la sediul
complexului, cu un concert de colinde;
* în data de 25.12.2014 - beneficiarii vor merge la slujbă la biserica din sat, după care va urma masa
festivă.
5. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele:
* în data de 25.12.2015:
- participarea la Slujba Religioasă de Crăciun la Mânăstirea Bascovele;
- masă festivă de Crăciun;
- audiţii muzicale – colinde, jocuri de grup.
* în data de 26.12.2015:
- program de ergoterapie;
- activităţi în aer liber;
- concurs de desen şi îndeletniciri practice.

