Consiliul Judeţean Prahova
Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Programe şi proiecte culturale prevăzute pentru anul 2019

Nr. Denumire program/proiect
crt.
1

Programul Un patrimoniu pentru
viitor

Descriere proiect

Perioadă desfăşurare

Proiect de cercetare, reconstituire şi coservare a
patrimoniului cultural prahovean

ianuarie - decembrie

Proiectul Rădăcini
2

Programul Un patrimoniu pentru
viitor
Proiectul Valori de patrimoniu

Proiect de valorificare şi promovare
patrimoniului cultural prahovean

a

ianuarie - decembrie

3

Programul Repere culturale

Proiect care vizează îndrumarea metodologică
şi profesionalizarea animatorilor culturali din
cadrul aşezămintelor culturale din judeţul
Prahova

ianuarie - decembrie

Schimburi interculturale România - Republica
Moldova – Ucraina (şi alte ţări) în vederea
promovării patrimoniului cultural
Are ca obiective susţinerea unor programe
muzicale de promenadă, militare, concerte, ale
Fanfarei Prahova

ianuarie - decembrie

Proiectul Ethnos

4

5

Programul România 100
Proiectul „Unitate în diversitate”
Programul „Canta Prahova”
Proiect Prahova în muzică de
fanfară

ianuarie - decembrie

1

6

Programul Culturalia
Evenimente culturale

Activităţi şi evenimente culturale de nivel
internaţional, naţional, judeţean şi local

7

Programul Culturalia
Ziua Culturii Naţionale

Eveniment cultural prilejuit de Ziua Culturii
Naţionale

8

Programul Memoria
Colecţia Restituiri
Publicaţii ale Editurii Mythos

9

10

11

Colecţia Restituiri îşi propune să aducă în
atenţia publicului autori importanţi dar uitaţi
sau autori care nu beneficiază de o promovare
intensă
Program de editare a unor studii, lucrări,
Programul Memoria
Colecţia
monografii,
anuare, albume, culegeri, cu scopul de a încuraja
cercetarea ştiinţifică şi de a valorifica
reviste
rezultatele acesteia.
Anuarul de Antropologie Generală
Anuar bilingv (cu DVD), cuprinde
studii, cercetări, articole, materiale
video, cu tematică antropologică.
Programul Memoria
Proiectul Moştenirea Culturală

Program de editare a unor studii, lucrări,
albume, culegeri, cu scopul de a încuraja
cercetarea ştiinţifică şi de a valorifica
rezultatele acesteia.

Abum de artă populară Podoabele
Prahovei
Simpozionul, prin tema abordată şi ţinuta
Programul Cultura dialogului
Proiect Simpozionul „Dragostea – intelectuală a prezentărilor, se doreşte a fi o
alternativă culturală la tendinţele actuale de
opinii, reflecţii, ipostaze”
abordare minimalistă a unei teme generoase din
punct de vedere ştiinţific şi spiritual. Se va
organiza de Dragobete.

ianuarie - decembrie

ianuarie

februarie -decembrie

februarie-noiembrie

februarie-mai

21 februarie

2

12

Programul Cultura dialogului
Proiect Colocviile societăţii
prahovene de antropologie

Colocviile îşi propun să valorifice toate tipurile
de discurs antropologic.

13

Programul Plăsmuirile sufletului
Proiect Târgul tradiţional
„Mărţişor”

Organizarea unui târg
tradiţionale, lucrate manual.

14

Programul Culturalia
Proiectul „Tradiţii”
„Mărţişorul”

Proiectul are ca scop familiarizarea tinerilor cu
valorile patrimoniului cultural românesc prin
intermediul unor expoziţii, lecţii deschise,
ateliere de lucru

4-8 mart.

15

Programul Spectacolul artelor
Proiectul Festivalul Artelor
Nichita la echinocţiu,
ediţia a XIV-a

Festival derulat în jurul creaţiei poetului
Nichita Stănescu

martie

16

Vizează îndrumarea metologică a coregrafilor
Programul Repere culturale
Proiect
Colocviul
Coregrafia ansamblurilor folclorice, animatorilor culturali,
dansului tradiţional astăzi,
directorilor,
referenţilor
din
cadrul
aşezămintelor culturale

aprilie

17

Programul Culturalia
Proiectul „Tradiţii”

Proiectul are ca scop familiarizarea tinerilor cu
valorile patrimoniului cultural românesc prin
intermediul unor expoziţii, lecţii deschise,
ateliere de lucru

aprilie

„Tradiţii pascale”

cu

mărţişoare

22 februarie

28 feb. - 1 mart.

3

18

Programul „Canta Prahova”
Proiectul Cântările Învierii

Spectacol artistic organizat cu ocazia
Sărbătorilor Pascale, cu participarea Coralei I.
Cr. Danielescu, a elevilor şi absolvenţilor Şcolii
de Arte, artişti consacraţi

aprilie

19

Programul Spectacolul artelor

Îşi propune să ofere oportunităţi de afirmare şi
exprimare artistică pentru tinerii interpreţi, să
dezvolte un mediu concurenţial dinamic, să
valorifice potenţialul artistic al tinerei generaţii.

24 mai

Proiect Festival - Concurs de
muzică uşoară
20

Proiect educativ care vizează valorificarea
Programul Datina
Festivalul Uniţi în cuget şi-n simţiri cântecului şi jocului tradiţional în rândul
tinerilor

21

Programul Culturalia
Proiectul Estetica privirii

Expoziţii de artă

22

Programul Spectacolul artelor

Spectacol de dans al Şcolii Populare de Arte

mai-iunie

Expoziţie origami şi artă plastică

mai-iunie

mai

mai

Proiectul Magia Dansului, ediţia a
III-a

23

Programul CreArt
Proiect O poveste din hârtie –
Expoziţie – de origami şi artă
plastică

4

24

Programul Spectacolul artelor
Proiectul Copilăria inundă
bătrânul bulevard

Parada costumelor şi spectacol artistic prilejuită
de ziua copilului, ediţia a XXIII-a

iunie

25

Programul Culturalia
Festivalul de ateliere teatrale Ion
Manolescu, la Breaza, ediţia a
VIII-a
Programul Culturalia

Ateliere de teatru, discuţii libere, proiecţii
video

iunie

Tabără internaţională de artă, fotografie şi film

iulie

Proiectul are ca scop familiarizarea tinerilor cu
valorile patrimoniului cultural românesc prin
intermediul unor expoziţii, lecţii deschise,
ateliere de lucru

iulie

26

Proiect Tabăra internaţională de
creaţie artistică Land Art,
fotografie şi film, ediţia a XI-a
27

Programul Culturalia
Proiectul „Tradiţii”
„Atelierele verii”

28

29

30

Program Cultura dialogului
Proiect Tabla Buţii Ceraşu
„Columnă pentru nemurire”
Programul Datina
Proiect Festivalul concurs naţional
de foclor „Salba Prahovei”

Cultivă respectul pentru valorile spirituale
româneşti

august

Susţine promovarea şi valorificarea folclorului
autentic şi încurajarea tinerelor talente

august

Programul CreArt
Proiect Festivalul concurs
internaţional de epigrame Întoarse
ca la Ploieşti

Vizează încurajarea creaţiei literar-umoristice

august

5

31

32

33

34

35

36

37

Programul Cultura Dialogului
Cursurile de Vară ale Universităţii
Populare „Nicolae Iorga” din
Valenii de Munte
Programul România 100
Proiect Festivalul Folcloric
Prahova iubeşte Basarabia, ediţia a
V-a
Programul Spectacolul artelor
Proiect Festival - concurs de pian

Programul îşi propune să ofere un cadru
adecvat de dezbatere ştiinţifică prin organizarea
unor simpozioane, cursuri, colocvii

Cunoaşterea,
promovarea,
valorificarea
tezaurului etnocultural şi introducerea acestuia
în circuitul naţional şi internaţional al
manifestărilor artistice ale genului
Îşi propune să ofere oportunităţi de afirmare şi
exprimare artistică pentru tinerii interpreţi, să
dezvolte un mediu concurenţial dinamic, să
valorifice potenţialul artistic al tinerei generaţii.
Are ca scop revitalizarea şi sprijinirea
Programul Plăsmuirile sufletului
meşteşugurilor tradiţionale, oferirea posibilităţii
Proiect „Târgul meşteşugurilor
valorificării
meşteşugurilor
autentice,
tradiţionale”
îmbunătăţirea ofertei produselor de artă
populară de pe piaţă, educarea gustului
publicului pentru frumos.
Vizează îndrumarea metologică a coregrafilor
Programul Repere culturale
Proiect
Colocviul
Coregrafia ansamblurilor folclorice, animatorilor culturali,
directorilor,
referenţilor
din
cadrul
dansului tradiţional astăzi
aşezămintelor culturale
Spectacol artistic organizat cu ocazia
Programul „Canta Prahova”
sărbătorilor de iarnă, cu participarea Coralei I.
Proiectul Concert la Palat
Cr. Danielescu, a elevilor şi absolvenţilor Şcolii
de Arte, artişti consacraţi
Festival tematic dedicat valorificării şi
Programul Datina
promovării tradiţiilor de iarnă.
Proiectul Festivalul datinilor de
Crăciun şi Anul Nou
Manager,

11-16 august

31 aug – 1 sept.

19 octombrie

18-20 octombrie

noiembrie

decembrie

decembrie

Anişoara Ştefănucă
6

