PRIMĂRIA DRAJNA
CENTRUL CULTURAL

VIZAT PRIMAR,

PROGRAMUL
PRINCIPALELOR MANIFESTĂRI CULURAL - ARTISTICE ŞI EDUCATIVE CE VOR
AVEA LOC LA NIVELUL LOCALITĂŢII DRAJNA PE ANUL 2019

6 IANUARIE – Traditii de Boboteaza –tărg la Drajna de Sus, Sfinţirea cailor din
Parohia ,,Făget-Pânteşti”, Procesiune la părâul Drăjnuţa pentru sfinţirea apelor.
7 IANUARIE- ,, Hramul Bisericii Sf. Ioan’’din Drajna de Sus
15 IANUARIE – Şcolile din Drajna de Jos, Drajna de Sus, Ogretin:
„ Porni Luceafărul…”, evocări, spectacole muzical-literare dedicate poetului Mihai
Eminescu.
15 IANUARIE - Ziua Culturii Naţionale – prezenţa la Simpozionul International
,,Nicolae Casso, filozoful de la Chiscareni,,.
24 IANUARIE – Şcolile din Drajna de Jos, Drajna de Sus, Ogretin:
„ Hai să dăm mână cu mână…”, evocarea evenimentului Marii Uniri, recitaluri de
poezie.
29 IANUARIE – Şcoala Drajna de Jos
„ Umorul de sub pălărie-I.L.Caragiale”, dezbatere şi spectacol artistic.
31 IANUARIE – Colegiul ,,I.L.Caragiale Ploiesti
Participarea trupei ,,TAM,TAM,, a Scolii Gimnaziale ,,Platon Mocanu,,la faza judeteana
a concursului ,,Ce lume, dom-le, ce lume,,
24 FEBRUARIE –– Caminul Cultural Drajna de Jos
„Ziua îndrăgostiţilor la români – Dragobetele”, concursuri, dans.
FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE –
„Să plantăm un pom”. Campanie organizată, de Grupul de Iniţiativă Locală Drajna, în
rândul locuitorilor pentru plantare de pomi fructiferi în cadrul Proiectului Naţional
,,Cetaţeanul în primul rând,,
9 MARTIE – Căminul Cultural Drajna de Jos:
„De ziua ta iubită mamă!”, ediţia a XVI a, spectacol dedicat tuturor femeilor din
Drajna, spectacol sustinut de Ansamblul Folcloric ,,Poienita,, al Centrului Cultural
Drajna, Ansamblul de dansuri populare ,,Poienita,, - junior si invitati.
20 – 31 MARTIE
Trening online pentru tineri in cadrul Proiectului iREMEMBER organizat de Euroed
Bucuresti, Centrul Cultural Drajna si Scoala ,,Platon Mocanu,, Drajna.
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23 MARTIE – Şcoala Drajna de Jos:
Lecţie de educaţie sanitară: „Boli de sezon”, întâlnire cu un medic specialist de la
Centrul Medical Drajna.
25 MARTIE
,,101 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA,, Simpozion, spectacol
la Biserica Filipestilor din Drajna de Jos.
26 - 31 MARTIE
„Săptămâna curăţeniei”, acţiuni de igienizare la nivelul localităţii Drajna.(Drajna de
Jos, Drajna de Sus, Ogretin)
28 MARTIE
,,Livada copiilor,, activitati in Livada pilot de pomi fructiferi, intreprinse de Grupul de
Initiativa Locala Drajna impreuna cu elevii ai Scolii Drajna de Jos.
29 MARTIE – Primăria Drajna:
„Cronica Drajnei – Încotro? întâlnire cu cititorii.
31 MARTIE – Şcoala Drajna de Sus
„Cu gândul la Nichita”, evocare, dezbatere.
1 APRILIE – Biserica Filipescu Drajna de Jos:
„Sărbătoarea Floriilor” editia XVIII, spectacol muzical susţinut de Grupul „Mugurelul”
al Şcolii de Arte Ploieşti, clasa Drajna şi Grupul folcloric al Căminului cultural Drajna.
3 – 7 APRILIE
Participarea la Colocviul National ,,Coregrafia dansului traditional astazi,, la Casa
de Cultura Busteni, ed. a X a.
21 APRILIE – Biserica Biserica ,,Filipescu,, Drajna de Jos
Cancert de colinde sustinut de grupul vocal ,,Poienita,, si grupul vocal ,,Mugurelul,,
6 MAI – Stadionul “Constantin Cursaru” – Drajna de Jos:
„Bucuria Primăverii, manifestare artistică şi sportivă în aer liber.
9 MAI – Şcolile din Drajna:
„Ziua Eroilor”, evocări, pagini literare celebre, spectacole dedicate tuturor eroilor,
depuneri de flori la monumentele eroilor din localitate.
15 MAI – Poiana Mierlei
„Hora satului la Ogretin” – manifestare privind păstrarea tradiţiilor pe Valea Drăjnuţei.
6 IUNIE -Monumentele Eroilor din Drajna
,,Înălţarea Domnului”- slujbă de pomenire a eroilor, depuneri de flori, comemorări,
spectacole omagiale, Târg tradiţional la Drajna de Jos
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17-19 MAI
Participarea la manifestarea,,Ziua comunei Chişcăreni’’din Republica Moldova în
cadrul proiectului ,,Să ne cunoaştem fraţii”
21 MAI
Participarea Ansamblului ,,Poienita,, la ,,Ziua satului Slon,, .
1 IUNIE – Şcolile şi Grădiniţele din Drajna:
„Copilărie fericită”, concurs de desene pe asfalt, muzică şi dans.

1- 2 IUNIE
„DRAJNA ÎN SĂRBĂTOARE”, manifestare complexă cu participare interjudeţeană,
slujbă de pomenire la crucea „Piscul Domnului”, concert de muzică patriotică şi
religioasă, ,,Cântec, joc şi voie bună” – pe stadionul C. Cursaru, întâlnire cu fii satului,
etc.
Invitaţi din Chişcăreni-Republica Moldova, Ştei- jud.Bihor, Sulina-jud.Tulcea, Sviniţajud.Mehedinţi, Sulina – Tulcea şi formaţii din jud. Prahova.
15 IUNIE – REDACŢIA ZIARULUI LOCAL
„Dor de Eminescu” – comemorare, recital de poezie
20-26 IUNIE
Participarea Ansamblului Folcloric ,,Poieniţa,, al Căminului Cultural Drajna la Festivalul
Naţional de Folclor ,,Dans şi Cânt Dobrogean,, de la Eforie Sud – jud. Constanţa.
22-24- IUNIE
„La începutul verii… se numără bobocii” – serbări de sfârşit de an şcolar.
29 IUNIE – Bertea:
Festivalul folcloric zonal „De Sân’Petru ”. Participarea formaţiilor din Drajna la festival
IULIE – AUGUST – SEPTEMBRIE
Gupul de Initiativa Locala Drajna - Concursul de film ,,Drajna vazuta prin ochii
tinerilor,, ed a II-a
7 IULIE –Izvoarele
Participarea Ansamblului ,,Poieniţa,, la manifestarea ,,Ziua comunei Izvoarele,,
13 IULIE – Primăria Drajna
„Mediul înconjurător şi sănătatea noastră”, masă rotundă cu participarea zonală.
6 AUGUST
„Columnă pentru nemurire”, participarea formaţiilor din Drajna la manifestarea de la
Tabla Buţii.
12-19 AUGUST- PRIMĂRIA DRAJNA
„Drajna in imagini”, expoziţie de artă fotografică realizată de tinerii din Drajna avand ca
tema ,,Depopularea satului romanesc,, .
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14 AUGUST
Vizita cursantilor Universitatii de Vara ,,N. Iorga,, la Drajna in cadrul proiectului
,,Promovarea imaginii localitatii Drajna,, organizat de Grupul de Initiativa Locala

14-15 AUGUST
,,ZILELE ORASULUI SULINA” .participarea la manifestarile organizate de Primăria
şi Consiliul Local Sulina jud Tulcea
28 AUGUST
,,Hramul Bisericii Sf. Alexandru’’din Drajna de Jos
31 AUGUST -1 SEPTEMBRIE Ştei-Bihor
Participarea formaţiilor din Drajna la manifestarea ,,Zilele oraşului Ştei”-jud. Bihor
6 SEPTEMBRIE –: Primaria Drajna
„Luptele de la Stăneşti - Drajna”, masa rotundă cu participare judeţeană. Ediţia a IV a

7- 8 SEPTEMBRIE
Participarea Ansamblului,, Poienita,, la ,,Festivalul Smochinelor,, de la Svinita jud.
Mehedinti
16 SEPTEMBRIE – Şcolile din Drajna:
“Deschiderea noului an şcolar”, manifestări specifice în toate şcolile din Drajna.
28 - 29 SEPTEMBRIE
Participarea Ansamblului ,,Poienita,, la ,,Festivalul Sarmalelor si al Placintelor,, de la
Chiscareni – Republica Moldova
30 SEPTEMBRIE – Ogretin, Drajna de Jos si Drajna de Sus
„În prag de toamnă”, concurs de eseuri şi poezie. Participă elevi de la şcolile din
localitate
1- OCTOMBRIE - Şcoala Drajna de Jos:
Deschiderea anului şcolar la clasele externe ale Şcolii Populare de Arte Ploieşti (pictură,
canto-popular, dans popular, etc)
14 OCTOMBRIE – Primăria Drajna:
„Poliţia – sprijin pentru cetăţeni” – masă rotundă.
22 OCTOMBRIE
G.I.L Drajna – Premierea castigatorilor concursului de film ,,Drajna vazuta prin ochii
tinerilor,, ed a II-A-a
25 OCTOMBRIE –Şcoala Drajna de Jos
„Ziua armatei române” – întâlnire cu veteranii de război.
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26 OCTOMBRIE
,,Hramul Bisericii Sf. Dumitru’’ din Făget
,,Hramul Bisericii Sf. Dumitru’’ din Ogretin
26 OCTOMBRIE Participarea Ansabmblului ,,Poienita,, la ,,Festivalul Muntilor,, de la
Cerasu
7 - 13 NOIEMBRIE
„Festivalul Şanselor Tale”. Manifestare complexă privind educaţia adulţilor în Centrul
regional Drajna organizată de Asociaţia EUROED împreună cu Primăria Drajna şi
Căminul Cultural. Acţiunea se desfăşoară şi în localitatea Poseşti, Teişani, Izvoarele,
Ceraşu, etc.

13 NOIEMBRIE Participarea Ansamblului ,,Poienita,, junior si ,,Poienita,, la
manifestarea complexa ,,Serbarile Toamnei,, la Valenii de Munta - ,,Festivalul Tuicii,,
4 NOIEMBRIE – Şcoala Drajna de Sus
“Iorga şi Drajna” Intâlnire cu cei ce l-au cunoscut pe savant şi imagini de arhivă.
8 NOIEMBRIE
,,Hramul Bisericii Sf.Mihail şi Gavril’’ Pănteşti-Drajna de Sus
1 DECEMBRIE
„Ziua Naţională a Tuturor Românilor”, manifestare cultural-educativă complexă la
nivelul localităţii.- Ogretin , Drajna de Jos si Drajna de Sus
,,590 de ani de la prima atestare a localitatii Drajna,,
6 DECEMBRIE
,,Hramul Bisericii Sf.Nicolae’’din Dajna de Jos
6 DECEMBRIE – Biserica SF. Nicolae:
“Moş Nicolae şi copiii”, ediţia a XI a. Spectacol muzical organizat de copiii de la
Grădiniţa Drajna de Jos
25 DECEMBRIE – bisericile din Drajna:
„Deschide uşa, creştine!” Concerte de colinde susţinute de grupurile de colindători de la
şcolile din Drajna, de grupul ,,Mugurelul,, al Şcoli de Arte Ploieşti-clasa Drajna-şi de
grupul folcloric al Ansamblului ,,Poieniţa,, al Căminului Cultural precum şi sosirea lui
Moş Crăciun pentru copii din comună.

27 DECEMBRIE
„Am venit să colindăm!”, grupul de colindători ai Căminului Cultural Drajna colindă
instituţiile publice şi agenţii economici din localitate.
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ACTIVITĂŢI PERMANENTE:
- Trimestrial, apariţia ziarului local „Cronica Drajnei”.
- Lunar întâlniri ale Grupului de Iniţiativă Locală Drajna în cadrul proiectului
,,Promovarea localităţii Drajna prin vestigiile sale istorice,,.
- Înfiinţarea la Drajna de Sus a unui muzeu al Catrului Roman
- Cursuri organizate împreună cu Şcoala Judeţeană de Arte Prahova (canto popular,
arte plastice,).
- Cursuri de dans popular, dans de societate şi dans modern în cadrul proiectului,, Toţi
copii trebuie să ştie să danseze’’.
- Participarea la proiectele organizate de Fundaţia ,,Euroed’’.
- Participarea la Proiectul Naţional ,,Cetăţeanul în primul rând,, finanţat de Fundaţia
,,Friedrich Ebert,, din Germania, proiect ce îşi propune învăţarea democraţiei.
-Înfiinţarea unui cerc de teatru pentru copii.
-Lucrari de ambientare a parcurilor si locurilor din jurul monumentelor si troitelor din
Drajna.
-Punerea în practică a proiectului,,Să ne cunoaştem fraţii’’împreună cu localităţile
Chişcăreni din Republica Moldova şi Dragalina din jud. Călăraşi..
- Reactivarea acţiunilor în cadrul ,,Clubului Seniorilor,, prin organizarea de noi
activităţi.
- ,,Pe urme de baladă,,- Cerc pentru culegerea de folclor autentic.
NOTĂ: Actualul program poate suferi îmbunătăţiri în funcţie de cursul firesc al
dezvoltării localităţii şi imbunătăţirea activităţii cultural-educative survenite în timpul
anului.

Director, Marin Văcarelu.
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