Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.155/2017

Activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean organizate,
desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş, în anul 2017
Completare Secţiunea A - ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII
59. FESTIVALUL DE COLINDE ȘI CÂNTECE POPULARE ROMÂNEȘTI ”LA TOATA CASA-I
LUMINĂ’’
Festivalul de colinzi ”La toată casa-I lumină!”, este cel mai amplu eveniment de
gen pentru copii din ciclul prescolar cu participarea a peste 200 de elevi și este
organizat în ziua de Sfântul Nicolae. Organizatorii și participanții își propun
promovarea culturii și a valorilor tradiționale materiale si imateriale din regiune,
încurajând actele de voluntariat și participarea activă a copiilor în viața culturală a
județului, participare care va fi marcată de prezența lui ”Moș Nicolae” care va
împarți cadouri tuturor copiilor care urcă pe scenă (Sala Mare din Palatul Culturii).
Organizator: Asociația Culturală „Comoara Transilvaniei”
Locaţie: Palatul Culturii din Tîrgu-Mureș
Data: 06 decembrie 2017
60.Concertul de folclor ”Din Ardeal în Bucovina”
Concertul de folclor ”Din Ardeal în Bucovina”, un moment muzical prin care se
subliniază acordurile obiceiurilor comune oamenilor ”din prispa casei sau din
verandă”. În colaborare cu Ansamblul Profesionist ”Ciprian Porumbescu” din Suceava
și Televiziunea Română, Asociația Culturală „Mureșul Superior” supune atenției un
spectacol - dueluri între cetere și voci care vor ajunge să strige frăția și dragostea de
țară, de neam. Spectacolul amintit, este programat pentru data de 03.11.2017, la
Palatul Culturii din Tîrgu-Mureș, și se consideră o premieră muzicală în activitatea
culturală a orașului, ținând cont de cele două zone istorice, Ardeal și Bucovina.
Organizator: Asociația Culturală “Mureșul Superior”
Locaţie: Casa de Cultură ”Mihai Eminescu” din Tîrgu-Mureș
Data: 03 noiembrie 2017

Completare Secţiunea C - ACTIVITĂŢI PRIVIND PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
PRILEJUITE DE CENTENARUL MARII UNIRI ŞI AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
15. Defilarea Portului Popular Românesc
Într-un registru strict festiv, Asociația ”Grai Ardelean” din Ungheni propune organizarea
unei acțiuni pentru ziua de 1 Decembrie - Defilarea Portului Popular Românesc, alături
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````

1/2

de primării din județul Mureș, un angrenaj al portului popular animat de cântăreți
consacrați ai județului Mureș care vor ridica interpretarea la rang de datorie
strămoșească. Proiectul propune marcarea celor 99 de ani, într-un moment omagial
premergător anului 2018 când peste 100.000 de oameni din toate părțile se îndreptau
către Alba Iulia, pentru a asista la încheierea celui mai însemnat act din istoria
României. În acel moment au fost prezente 1.228 de delegați oficiali care au și semnat
peste Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, din toate cele 130 de cercuri
electorale și din toate cele 27 de comitate românești, episcopi, oameni de cultură, care
au proclamat, „deplina libertate națională”, „votul obștesc, direct și egal”, „libertatea
presei” dar și reforme susținute de criterii solide pe domenii diferite. Au fost prezenți
români de peste tot, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore, cu table
indicatoare ale comunelor ori a ţinuturilor de unde proveneau și multă bucurie. Peste o
sută de mii de oameni s-au adunat pentru a fi de faţă la actul de bază al istoriei
românilor.
Organizator: Asociația „Grai Ardelean”
Locaţie: Tîrgu-Mureș - Centrul orașului
Data: 1 decembrie 2017
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