05 - 10 SEPTEMBRIE 2016
529 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ

Ediția a XII-a

Zilele Orașului Horezu

INVITAȚIE
Oraşul Horezu marchează, şi în acest
an, faptul că, la 5 septembrie 1487, în
documentele Cancelariei domnitorului Vlad
Călugărul este înscris, pentru prima dată,
numele acestor locuri binecuvântate .
Ca în fiecare an, aniversarea atestării
documentare este sărbătorită sub genericul
„Zilele oraşului Horezu”, programul
manifestărilor cuprinzând spectacole
artistice şi de divertisment, întreceri
sportive, premieri, etc.
Avem plăcerea de a vă invita să onoraţi
cu prezenţa dumneavoastră aceste
manifestări, în perioada 05-10 septembrie
2016, detaliate în programul alăturat.

Vă aşteptăm cu mult drag !
PRIMARUL ORAŞULUI HOREZU,
SĂRDĂRESCU NICOLAE

PROGRAM
EVENIMENT
În perioada 05-10 septembrie 2016, în diferite locații din oraș au
loc competiții sportive la fotbal, șah, tenis de câmp, table și
Gala de Box.
LUNI 5 SEPTEMBRIE 2016 ORA 1400 VA AVEA LOC LA CASA DE
CULTURĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” LANSAREA PRIMULUI
NUMAR AL PUBLICAȚIEI “MONITORUL DE HOREZU”

Miercuri, 07.09.2016
Centrul de Informare Turistică Horezu - sala de conferințe
- ora 1800 - Vernisaj de pictură Gabriela Bogorodea Dăscălete;

Joi, 08.09.2016
Casa de cultură “Constantin Brâncoveanu” Horezu
- ora 1800 - Sedința festivă a Consiliului Local Horezu, cu
invitați( personalități marcante ale orașului);
Vineri, 09.09.2016
Casa de cultură “Constantin Brâncoveanu” Horezu
- ora 1800 - Colocviul ,, Horezu-reprezentativitate și originalitate
în context regional” (coordonează Direcția de
Cultură și Patrimoniu Cultural Vâlcea împreună cu
Arhivele Naționale Vâlcea);

Sâmbătă 10.09.2016
Centrul orașului Horezu
- ora 0800 - 2100 - Târg de meșteșuguri tradiționale;
- ora 1130 - Parada portului popular românesc însoțită de
fanfară;
- ora 1230 - Spectacol oferit de cluburile copiilor participante;
- ora 1330 - Premierea elevilor participanți la Tabăra de creație
“Cocoșul de Hurez” pentru copii;
- ora 1400 - Continuare spectacol Clubul Copiilor Horezu;
- ora 1400 - Premierea cuplurilor care împlinesc 50, 60, 70 de ani
de la căsătorie, premierea competițiilor sportive,
premierea elevilor care au obținut rezultate
deosebite la examenul de capacitate și bacalaureat;
- ora 1830 - Spectacol folcloric susținut de ansamblurile din ,,
Oltenia de sub munte” și invitați speciali;
- ora 2200 - Închiderea manifestărilor

