
Weekend creativ 
la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Şi  în  acest  an  Muzeul  Naţional  al  Carpaţilor  Răsăriteni  a  marcat  Noaptea 
Muzeelor printr-o suită de evenimente care au avut loc în datele de 16 – 17 mai 2009, la 
sediul instituţiei din Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron nr. 16. 

Programul  a  cuprins  evenimente  dedicate  tuturor  categoriilor  de  public,  astfel 
încât, cu mic cu mare, prietenii muzeului ni s-au alăturat şi şi-au petrecut timpul liber la 
atelierele noastre creative, în ritmul muzicii şi al bunei dispoziţii.  

În data de 16 mai 2009 – sâmbătă, au avut loc atelierele creative:   
- atelier de arheologie (modelaj din lut şi restaurare de vase ceramice) 10:00 – 

17:00 – coordonator: Dan Buzea
- atelier de etnografie (cusături populare, înşirare de mărgele, etc.) – 10:00 – 

17:00 – coordonator: Andrea Deák 



Serata muzicală a început la orele 17:00, iar programul de mai jos s-a respectat 
în linii mari, cu mici întârzieri şi întreruperi, datorate unor surprize plăcute ce au 
apărut pe parcurs. 

Cei ce ne-au trecut pragul în acest an au fost martorii unor recitaluri susţinute 
de  elevii  Liceului  de  Artă  „Plugor  Sándor”  din  Sf.  Gheorghe şi  artişti  locali, 
interpreţi  vocali  şi  instrumentali.  Programul,  variat  ca  stiluri  muzicale  şi 
interpretare, a conţinut melodii clasice (interpretate la vioară, fluier şi violoncel), 
melodii din folclorul tradiţional (interpretate la instrumente tradiţionale), melodii 
nemuritoare  (clasicele  „evergreen”-uri  din  repertoriul  naţional  şi  universal)  şi 
melodii contemporane pe ritmuri de chitară. 

Programul seratei: 
17:00 –  Pîntea  Roxana,  elevă  în  clasa  a  IV-a  la  Liceul  de  Artă  „Plugor 

Sándor” din Sfântu Gheorghe, a interpretat la vioară Soer Monique de Francoise 
Couperin, şi Concert, partea a III-a, de Riding 

17:15 – Coşcodar Mădălina şi Colţ Alice, eleve în clasa a IV-a la Liceul de 
Artă „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe, au interpretat,  în duet la vioară şi 
fluier, Oda Bucuriei de L. Van Beethoven. Apoi Mădălina a interpretat la vioară 
Knecht Ruprecht aus Op. 68 de Schumann 

17:30 – Vatamanu Sabrina, elevă în clasa a IV-a la Liceul de Artă „Plugor 
Sándor” din Sfântu Gheorghe, a interpretat la vioară Concert, partea I, de Riding, 
şi Rondo de W. A. Mozart 

17:45 –  Neagoe Andreea,  elevă în clasa a IV-a la Liceul de Artă „Plugor 
Sándor” din Sfântu Gheorghe, a interpretat la violoncel Rondo de H. Schlemüller  

18:00 – Mirela Chiricescu, elevă în clasa a XII-a la Liceul de Artă „Plugor 
Sándor” din Sfântu Gheorghe, a interpretat la vioară Siciliana din Sonata 1 de J. 
S. Bach şi Studiu nr. 2 de H. Wieniawsky 

18:30  –  Trio Ségercz  Ferenc,  Kelemen  István  şi Gáspár  Csaba,  au 
interpretat,  la fluier  ciobănesc,  tilincă  şi  caval,  şi  respectiv  la  vioară,  cobză şi 
drâmbă, câteva culegeri inedite din folclorul zonei 

19:15 – Pauză de masă - Tocana arheologului 
20:00 – Extragerea biletelor câştigătoare ale tombolei
20:30 – Formaţia „Ciobănaşul” din Barcani,  jud. Covasna – a interpretat 

melodii din folclorul zonei Întorsura Buzăului



21:30  –  Kovács  István  András,  colegul  nostru,  a  interpretat  la  chitară 
electrică şi voce câteva melodii nemuritoare din repertoriul internaţional

22:00 – Alexandra Cîrlănescu şi Remus Vlăduceanu, vechi şi fideli prieteni 
ai muzeului, au interpretat la chitară clasică şi voce cântece de dor, dragoste şi 
drumeţie 

Deoarece muzica bună îmbie la dans, la un moment dat petrecerea s-a mutat în 
curtea  muzeului,  la  cererea  participanţilor,  unde,  pe  ritmurile  formaţiei  „Ciobănaşul” 
aceştia au încins o horă şi un brâu tradiţional. Energia şi-au căpătat-o în urma „tocanei 
arheologului”, pregătită de colegii noştri pe parcursul zilei, şi servită într-una din pauzele 
programului.       





Expoziţia „Povestea târgului” şi-a primit vizitatorii sâmbătă, 16 mai 2009, între 
orele 09:00 – 24:00, şi duminică, 17 mai 2009, între orele 10:00 – 18:00. 



Partenerul nostru în organizarea evenimentului a fost, ca în fiecare an, Asociaţia 
Cultural-Ştiinţifică  „Carpaţii  Răsăriteni”  din  Sf.  Gheorghe,  alături  de  care  am iniţiat 
Cercul „Tradiţie şi modernitate”, care se bucură de un adevărat succes pe zi ce trece, atât 
în rândul copiilor cât şi al părinţilor şi profesorilor.  

Participarea  la  activităţile  organizate  în  cadrul  acestei  manifestări  a  fost 
GRATUITĂ!   

Evenimentul a fost un succes, pentru muzeul nostru fiind cel de-al doilea an în 
care  am participat  la  marcarea  Zilei  Internaţionale  a  Muzeelor,  prin  organizarea  unor 
activităţi  speciale  dedicate  Nopţii  Muzeelor.  În  acest  an  activităţile  noastre  s-au 
îmbogăţit, atât din punct de vedere al conţinutului cât şi al participanţilor, iar pentru anul 
viitor  dorim să dezvoltăm şi  mai  mult  programul,  să-l  completăm,  pentru a răspunde 
cererii tot mai variate şi în continuă creştere a publicului din Sfântu Gheorghe, public 
care se dovedeşte a fi deosebit de receptiv la astfel de manifestări cultural-creative. 

Le  mulţumim tuturor  celor  care  ne-au sprijinit,  artiştilor  care  ne-au  onorat  cu 
participarea lor, colegilor care şi-au adus contribuţia şi nu în ultimul rând tuturor celor 
care au au petrecut alături de noi Noaptea Muzeelor.    
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