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1. Raport de activitate
1.Descrierea pe scurt a activitatilor desa§urate pand la data intocmirii raportului:
(Descrierea nu va depd§i o pagina si va cuprinde datele necesare unei evaludri de ansamblu a
deruldrii programului/proiectului cultural/social si verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari,
ecouri de presa, colaborarea eu alti parteneri etc.).
In perioada 12-14 mai 2016, in nordul Bucovinei, a douasprezecea oard consecutiv Centrul
Bucovinean de Artd pentru Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale Romane§ti Cernauti
si $coala Populara de Arta si Civilizatie Romaneasca din Cernauti (fondata prin proiect cofinantat
de Departamentul pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni din cadrul MAE a Romaniei), in
parteneriat cu Asociatia „PRO: Sanatate-Mediu-Educatie-Cultura"(PRO-S.M.E.C.), Motca,
Judetul Iasi, Centrul Cultural Bucovina al Consiliului Judetean Suceava, Centrele Judetene
pentru Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale Suceava si Iasi si Postul teritorial TVR
Iasi a organizat . Evenimentul a fost sprijinit de Consiliului Judetean Iasi.

2. Realizarea activitatilor propuse:
In cadrul evenimentului s-a destdwrat:
- Spectacole de muzica populara in satul Horbova, raionul Herta si Cernduti.
- Lansare de carte romfineasca. Au fost lansate 5 titluri de carte romaneasca a mai multor
autori din intreaga Bucovina, printre care loan Camilar, Paraschiva Abutnaritei, Dumitru
Covalciuc, Constanta Cristescu de asemenea, au fost prezentate numeroase volume de specialitate
in domeniul etnografiei, muzicologiei §i folclorului, editate de Centrul Cultural Bucovina,

Centrele Judetene pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Suceava si Iasi.
- Expozitie de arta mestesugareasca cu articole realizate de discipolii Scolii Populare de
Arta si civilizatie Romaneasca din Cernauti la Sectiunile "Incondeiere de our si "Incrustare in
lemn". La expozitie au participat si mesteri populari din Suceava si Iasi. Marea majoritate a celor
expuse vor fi donate copiilor de la scoli speciale din tinut.
- Finala si Spectacolul de Gala al editiei a XII-a a Festivalului international de muzica
populara romaneasca "In gradina cu flori multe". Pe sceneleGimnaziei Nr.6 din Cernauti si a
Centrului regional pentru educatie estetica "Tineretul Bucovinei" din Cernauti au urcat mai mutt
de 200 de artisti de toate varstele. Printre ei s-au numarat: Formatiile vocal-folclorice „Perla",
"Siretelul" a Centrului Bucovinean de Arta; Grupul folcloric „Tarancuta", s. Marsinti, raionul
Noua Sulita; Ansamblul etnografic "Mugurelul", s. Patrautii de Sus, raionul Storojinet; Recent
creata Orchestra de muzica populard "Mugurel" din cadrul Scolii Populare de Arta si civilizatie
Romaneasca din Cernauti. Formatii folclorice si artisti consacrati din Romania: Ansamblul
etnofolcloric "Humorul", judetul Suceava; Fanfara "Trandafirul" din comuna Calafindesti,
Suceava La finalul Spectacolului au delectat auzul si inimile spectatorilor Cahn Brateanu.

3. Rezultate obtinute si rezultate asteptate:
(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport eu fiecare activitate
desfasurata, in concepte masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante,
dupd caz.)
Acest eveniment, ce s-a transformat intr-o sarbatoare de suflet a tuturor romanilor din tinut,
s-a dovedit a fi o reusitd a organizatorilor, care au multumit interpretilor - ambasadori ai culturii
romanesti, pentru prestatiile artistice ce au transformat pentru cateva zile orasul Cemduti intr-o
capitals a spiritului romanesc.

4. Alte comentarii (dupd caz):
Cu prilejul Festivalului, spectatorilor prezenti in said si organizatorilor au transmis mesaje
de salut si felicitari doamna Eleonora Moldovan, Consul General al Romaniei la Cernduti, Victor
Griga, reprezentantul Directiei pentru culturd din cadrul Administratiei Regionale de Stat
Cernauti, Marian Clenciu, Presedintele Asociatiei culturale "Pro Basarabia si Bucovina", Adrian
Ardeleanu, Directorul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Spectacolele din cadrul acestui eveniment vor fi difuzate de posturile de televiziune TRK
Cernauti, REAL TV a Centrului Bucovinean de Arta si TVR Iasi - media partenerii acestei actiuni
de amploare.
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