MIZIL
PLAN DE ACTIVITĂŢI 2019
Marţi, 15 ianuarie, ora 12.00 – “Aniversându-l pe Eminescu”, Ziua Culturii
Naţionale”: expoziţie de carte, proiecţie despre viaţa lui Eminescu, masă
rotundă. Activitate desfăşurată în colaborare cu elevii clasei a VII-a ai Şcolii
Generale Nr. 1 Mizil în holul central al Casei de Cultură.
Miercuri, 23 ianuarie, ora 10.00 – “Hai să dăm mână cu mână”: manifestări
specifice dedicate Zilei Unirii. Invitaţi: profesori de istorie – alocuţiuni, cântece
şi poezii cu elevi de la şcolile generale din oraş în sala de spectacol a Casei de
Cultură.
Joi, 24 ianuarie, ora 10.00 – manifestare prilejuită de Ziua Unirii, desfăşurată la
statuia din centrul oraşului, depunere de coroane, microrecital susţinut de către
elevii de la cercul de canto al Casei de Cultură.
Joii, 31 ianuarie, ora 10.00 – “O noapte furtunoasă”: in memoriam I.L.
Caragiale. Spectacol de teatru oferit elevilor de liceu.
Miercuri, 6 martie, ora 17.00 – Pentru tine, mamă dragă!”, Spectacol închinat
femeii, susţinut de către copiii de la cercurile Casei de Cultură şi ai şcolilor din
oraş. Activitate desfăşurată în sala de spectacol.
Vineri, 29 martie, ora 18.00 – Evocare Nichita Stănescu: seară literară.
Activitate desfăşurată în colaborare cu elevii clasei a XII-a din Liceul Teoretic
Mizil îndrumaţi de către prof. de lb. rom. Geta Stanciu, în holul central al Casei
de Cultură.
Miercuri, 24 aprilie, ora 09.00 – “Actori mici, talente mari!” Proiect educaţional
interjudeţean – concurs, ed. a VI-a. Activitate desfăşurată în sala de spectacol.
Joi, 9 mai, ora 10.00 – “Ziua Independenţei de stat a României”, “Ziua
Europei”: manifestare cultural artistică complexă, spectacol “Hai cu noi prin
Europa”, ed a XIII-a. Participă şcolile din oraş şi din judeţ. Sala de spectacol.
Sâmbătă, 1 iunie, ora 09.00 – “Copilăria, anotimp etern”. Spectacol cu copiii de
la cercurile Casei de Cultură şi unităţile de învăţământ din localitate pe platoul
central al oraşului, desene pe asfalt, concursuri de biciclete, triciclete, şah, etc.

Vineri, 14 iunie, ora 10.00 – “Mihai Eminescu”, 130 de ani de la trecerea în
eternitate a luceafărului poeziei româneşti, activitate desfăşurată în colaborare cu
elevii clasei a VIII-a de la Şcoala Generală Nr. 1 Mizil în holul central al Casei
de Cultură.
Vineri, 19 iulie, ora 10.00 – Evocare Adrian Păunescu – poet, autor, critic
literar, eseist, director de reviste, publicist, textier, traducător şi om politic.
Activitate desfăşurată cu grupul de voluntari ai Bibliotecii orăşeneşti în holul
Casei de Cultură.
4, 5, 6 octombrie – manifestări prilejuite de zilele oraşului Mizil, desfăşurate sub
genericul “Zilele Toamnei la Mizil”. Activitate desfăşurată pe stadionul oraşului
Mizil – manifestări artistice (dansuri, muzică uşoară, muzică populară),
concursuri, expoziţii.
Duminică, 1 decembrie, ora 09.00 – Ziua Naţională a României – evocări,
cântece patriotice. Participă şcolile din oraş în sala de spectacol.
ora 11.30 – depuneri de coroane, slujbă, moment festiv la
statuia din centrul oraşului.
Sâmbătă, 7 decembrie, ora 19.00 – Sfânta Muceniţă Filofteia – Ziua Spirituală a
oraşului. Activitate desfăşurată în sala de spectacol cu preoţii din localitate.
Vineri, 20 decembrie, ora 17.00 – “Vine, vine Moş Crăciun!” Spectacol de
colinde susţinut de către copiii de la cercurile Casei de Cultură în sala de
spectacol şi oferirea de cadouri din partea lui „Moş Crăciun”.

CURSURI
Dans modern, sala de spectacol – marţi şi joi: 12.00 – 13.00
Balet, sala de spectacol – marţi şi joi: 13.30 – 17.30
Aerobic, sala de spectacol – marţi şi joi: 17.30 – 19.00
Dansuri populare, sala de spectacol – luni: 12.00 – 14.00
Canto (muzică uşoară, muzică populară), sala de spectacol – luni: 14.00 –
20.00
- Chitară, holul central – joii: 17.30 – 20.00
- Pictură, holul central – vineri: 15.00 – 17.00
- Pian, sala de spectacol – sâmbătă: 10.00 – 13.00
-

Alte activităţi:
Miercuri, 15 februarie, 13.00 – 19.00/Vineri, 3 martie, 10.00 – 12.00: holul
central, firmă de echipamente medicale din Oradea cu prezentare de produse.
Duminică, 26 februarie, ora 17.00 – Teatru pentru copii, sala de spectacol.
Miercuri, 24 mai, 17.00 – 19.00/28 iunie, 17.00 – 19.00: Firma Adient Ploieşti,
prezentare firmă şi recrutare forţă de muncă, sala de spectacol.
Sâmbătă, 27 mai, ora 16.00 – Spectacol de circ pentru copii, sala de spectacol.
În perioada 2 – 20 iunie: serbări de sfârşit de an şcolar, grădiniţe şi şcolile (cls. IIV) din oraş, în sala de spectacol.
Miercuri, 26 iulie, 15.00 – 23.00: Românii au talent, sala de spectacol.
Vineri, 28 iulie, 17.00 – 18.00: spectacol susţinut de către copiii de la cercurile
de dansuri (moderne şi populare), balet şi canto pentru o delagaţie chineză.
În aprilie şi noiembrie, marţea, 08.00 – 13.00: caravana “Salvează o viaţă”,
donare de sânge, în sala de spectacol.
În martie, iunie, septembrie, decembrie, miercurea, 17.00 – 19.00: cursuri
susţinute de DSP Prahova pentru cadrele medicale din Mizil, ]n sala de
spectacol.
În ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, octombrie, noiembrie, 1/lună,
miercurea, 13.00 – 15.00: spectacole de teatru pentru elevii din liceele mizilene
cu piese din programa şcolară susţinute de către Compania Independentă de
Teatru Marian Stanciu.
Duminică, 3 septembrie, ora 18.00: spectacol de circ pentru copii.
Vineri, 20 octombrie, 18.00 – 22.00: Balul Bobocilor, Liceul Teoretic.
Vineri, 17 noiembrie, 17.00 – 22: Balul Bobocilor, Liceul Tehnologic.
Duminică, 19 noiembrie, ora 16.00: circ şi magie, spectacol pentru copii.
În perioada 6 – 22 decembrie, serbările de iarnă ale grădiniţelor şi şcolilor.
Şedinţe ale asociaţiilor de proprietari, partide politice...
Am enumerat doar o parte din activităţi...

