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RAPORT DE ACTIVITATE
AL CENTRULUI CULTURAL MIOVENI PENTRU ANUL 2009

În cursul anului 2009, activitatea Centrului Cultural Mioveni s-a desfăşurat
în conformitate cu Calendarul activităţilor culturale aprobat pentru anul 2009.
Astfel, în decursul ultimului an, s-au derulat un număr de 34 acţiuni culturale la
care Centrul Cultural Mioveni a luat parte în diverse ipostaze, organizator sau
colaborator.
Activităţile specifice desfăşurate de Centrul Cultural Mioveni, au avut ca
obiective principale educarea artistică a publicului prin programe specifice,
sprijinirea tinerilor şi artiştilor valoroşi în afirmarea lor, cercetarea, conservarea,
valorificarea în ceea ce priveşte activitatea culturală şi promovarea artiştilor.
De asemenea, s-a urmărit, prin intermediul expoziţiilor organizate la nivel
local, sensibilizarea publicului la ceea ce înseamnă arta şi necesitatea menţinerii
unei continuităţi a prestigiului de care se bucură artiştii judeţul Argeş.
Activităţi culturale proprii:
1. 15. 01.2009 - Ziua poetului
naţional Mihai Eminescu 159 de ani
de la naştere. Spectacol „Eminescu –
Poetul nepereche” susţinut de elevii
şcolilor din oraş şi de Ansamblul
Pensionarilor „Doruţelul”în sala de
şedinţe a Consiliului Local;
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2. 24.01.2009 – 150 de ani de la Unirea Mică. Spectacol gratuit pentru
locuitori, susţinut de ansamblurile Centrului Cultural Mioveni la Casa de
Cultură a Sindicatelor Dacia;
3. 24.02.2009 – Sărbătoarea dragostei “Dragobetele sărută fetele”. La Disco
Domino au fost organizate diferite concursuri pentru tineri şi s-au oficiat
căsătorii pentru o zi.

4. 26.02.2009 – Expoziţie cu vânzare de mărţişoare şi felicitări “Un strop de
bucurie în sufletul fiecărui copil”. Elevi ai Şcolii “Liviu Rebreanu” au
confecţionat mărţişoarele şi le-au pus în vânzare pentru strângerea de fonduri
pentru ajutorarea copiilor cu handicap;

5. 1.03.2009 – Miss Pensionara, ediţia a II-a, la Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia. Spectacol de muzică populară susţinut de Taraful CCM. Manifestarea a
fostrealizată în parteneriat cu Asociaţia Pensionarilor “Viaţă Lungă” din oraş;
6. 8.03.2009 – Spectacol susţinut de Ansamblul Doina Gorjului la Casa de
Cultură a Sindicatelor Dacia;
7. 9.03.2009 – Spectacol dedicat zilei bărbatului “Fuego şi invitaţii săi”;
8. 14.03.2009 – Concurs “In memoriam Ion Cojocaru”. Centrul Cultural
Mioveni a participat în calitate de partener cu Liceul Iulia Zamfirescu;
9. 21.03.2009 – Simpozion “Educaţie pentru schimbare – instruire prin
experiment”, manifestare organizată în parteneriat cu Grupul Şcolar Industrial
Colibaşi;
10. 25.03.2009 – Spectacol susţinut de Taraful CCM, la Casa de Cultură
Racoviţa, cu ocazia Bunei Vestiri;
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11. 28.03.2009 – Festivalul
Primăverii, ediţia a II-a.
La această manifestare
CCM a participat în calitate
de partener al Şcolii “Liviu
Rebreanu”. 300 de copii din
judeţ au concurat pentru
câştigarea trofeului.

12. 10 – 18.04.2009 – Campanie umanitară “Zâmbet pentru Zâmbet”.
S-au strâns haine, jucării, alimente pentru a fi oferite, în prag de sărbători
familiilor nevoiaşe.
13. 10 – 13.04.2009 – Expoziţie de pictură la Centrul Cultural “Paştele prin
ochii copiilor”. Au fost expuse lucrări ale preşcolarilor din oraş.

14. 1 – 3.05.2009 – Sărbătoarea muncii,
primăverii şi a bucuriei, ediţia a II-a. La
Izvorul tămăduirii din cartierul Făget a fost
organizată o serbare câmpenească.Timp de
trei zile ansamblurile Centrului Cultural şi alţi
invitaţi au susţinut spectacole.

15. 9.05.2009 – Ziua Europei. Centrul
Cultural în parteneriat cu Centrul de Informare
Europa şi Şcolile din oraş au organizat un
program artistic, o expoziţie de pictură
intitulată “Europa în suflet de copil” şi un
campionat judeţean de oină pe stadionul din
oraş.
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16.
23.05.2009
–
Festivalul
Preşcolarilor “Vreau să fiu şi eu o
stea!”, ediţia a IV-a, a adunat pe scena
Casei de Cultură peste 150 de preşcolari
din judeţ.

17. 28.05.2009 – Ziua Eroilor –
au fost depuse coroane cu flori la
eroilor
din
monumentele
cartierele oraşului: Mioveni (Şc.
“Liviu Rebreanu”, centrul civic),
Colibaşi, Făget, Racoviţa.

18. 11 – 13.06.2009 – Festivalul
Naţional de Teatru pentru Copii
“LUDICUS” ajuns la ediţia a VIII-a.
Au participat trupe de teatru din: Copşa
Mică, Bistriţa, Bucureşti, Mărăcineni,
Mioveni, Rast – Dolj, Piteşti.

19. 20.06.2009 – Cupa Federaţiei la
Oină, pe stadionul din oraş. Au participat
echipe din Constanţa, Bucureşti, Neamţ,
Sibiu, Teleorman, Gorj.

4

20. 29.06.2009 – Inaugurarea Casei
de Cultură Racoviţa. Spectacol
susţinut de Taraful Centrului Cultural.

21. 14 – 16.08.2009 – Zilele oraşului Mioveni.
Este cea mai amplă activitate desfăşurată de Centrul Cultural Mioveni. Sub
această egidă anul acesta s-au desfăşurat mai multe activităţi: Simpozion
“Mioveni 524 – pagini de istorie şi cultură”; Expoziţie de pictură « Peneluri
Muscelene « (au expus artişti ai cenaclului de pictură al Casei de Cultură Tudor
Muşatescu din Câmpulung); Festivalul Carpaţi, Expoziţie de fotografie
“Miovenii de altă dată” - autor Năstase I. Constantin; Cupa oraşului la
Rallzcross, etapa a VI-a; lansarea lucrării “Corpusul de inscripţii şi documente
ale oraşului” – autor Mihail Robea, demonstraţie aviatică, spectaole şi foc de
artificii.

22. 25.08 – 04.09 – Tabără gratuită
pentru membrii ansamblurilor Centrului
Cultural, ai echipei de oină al şcolii “G.
Topârceanu” dar şi pentru copiii cu
probleme sociale cu rezultate bune la
învăţătură;
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23. 8.09.2009 – Spectacol “Mărie şi Mărioară”
susţinut de Taraful CCM, la Casa de Cultură
Racoviţa;

24. 1.10.2009 – Ziua Internaţională a
Persoanelor Vârstnice. Au fost organizat
concursul “Recolta de Toamnă” în care au
fostdesemnate: “Cea mai bună dulceaţă , “Cele
mai bune murături”, “Cele mai bune
gemuri/dulceţuri”. Tot pentru această categorie
de vârstă a fost organizat un spectacol de
muzică populară.

25. 9 – 11.10.2009 – Sărbătoarea Recoltei
pe Valea Argeşelului, ediţia I. Producători
agricoli din judeţ au fost invitaţi să participe
la expoziţia cu vânzare de: produse
tradiţionale din carne, lactate, ş.a.

26. 9 – 11.10.2009 – Târgul Meşterilor Populari, manifestare cu tradiţie şi
puternic impact asupra publicului din oraş ce acoperă un număr marede invitaţi
din diferite zone ale ţării şi o varietate de meşteşuguri populare. Au participat
meşteri din judeţul nostru: Piteşti, Bascov, Leiceşti, Coşeşti, Bălileşti,
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Câmpulung, Curtea de Argeş dar şi din ţară: Mureş, Vâlcea, Harghita, Prahova,
Dolj.

27. 25.10.2009 - Focul lui Sumedru. Au fost organizate, conform tradiţiei,
focuri la şcolile „Liviu Rebreanu”, „George Topârceanu”, Racoviţa de Sus şi de
Jos, Clucereasa, Colibaşi, Făget, Liceul „Iulia Zamfirescu”.

28. 23 – 27.10 - Vizita delegaţiei
din Landerneau – Franţa.

29. 14.11.2009 – Simpozion „Diabetul
– boala secolului XXI” organizat cu
ocazia Zilei Internaţionale a Diabetului.
Parteneri la manifestare a fost Spitalul
Sf. Spiridon din Racoviţa. Elevii
claselor a VII – VIII au susţinut referate
pe tema „Să mâncăm sănătos”. Cei
prezenţi au putut să îşi facă gratuit un
test de glicemie şi să îşi măsoare
tensiunea.
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30. 1.12.2009 – Ziua Naţională a României. Au fost depuse coroane cu flori la
monumentele eroilor din oraş, a avut loc lansarea „Buletinului cultural de
Mioveni”, premierea a 10 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie în 2009
dar şi un spectacol de muzică populară la Casa de Cultură Racoviţa.

31. 7.12.2009 – Festivalul – concurs de limba şi literatura română „Nicolae
Rizea”, ediţia a III-a. Fiecare şcoală a prezentat câte trei lucrări pentru fiecare
nivel de clasă, respectiv 12 lucrări (V-VIII). Concurenţii au trebuit să realizeze
un eseu de 50 (cincizeci) rânduri pornind de la ideea „Totul e posibil pentru
noi. De nu?” având ca temă şcoala.
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32. 16.12.2009 - Festivalul obiceiurilor tradiţionale de Crăciun şi Anul Nou
„Deschide uşa Creştine”, ediţia I s-a desfăşurat la Casa de Cultură a
Sindicatelor;

33. 18.12.2009 – Colindători la Primărie. Elevii şcolilor şi grădiniţelor din
oraş au susţinut în holul Primăriei un recital de colinde şi le-au fost oferite
cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
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34. 31.12.2009 – „Tombola Revelionului 2010” – ediţia a II-a. În centrul civic,
după focul de artificii, a avut loc extragerea. Premiul cel mare a fost un
autoturism Dacia – Logan.
Ansambluri:
În cadrul Centrului Cultural funcţionează Ansamblul de dansuri populare
“Plai de Dor”, Ansamblul de mandoline “Nova”, Fanfara, Ansamblul
“Doruleţul” şi un taraf ai cărui solişti sunt: Liliana Iordache, Sergiu Tudor,
Flori Caftaliu, Daniel Chiţulescu şi Nicu Albu.
Publicaţii:
Anual aici se editează 24.000 de ziare “Miovenii” şi trimestrial revista
“Buletin Cultural de Mioveni” în 1000 de exemplare.
Cursuri:
Săptâmânal sunt organizate cursuri de mandolină, dansuri populare, chitară,
instrumente de suflat, acordeon, ş.a. sub îndrumarea profesorilor: Marin Iliuţă,
Florica Arsenescu, Cătălin Oancea şi Constantin Bălan.
Biblioteca Franceză şi Tehnică din cadrul Centrului Cultural pune la
dispoziţia locuitorilor peste 20.000 de volume, şi este frecventată în special de
elevi.
Datorită dotărilor electronice de care beneficiază, instituţia noastră asigură
sonorizare pentru spectacolele organizate de Consiliul Local dar şi pentru cele
ale şcolilor şi grădiniţelor.

Director,
Culcuş Argentina
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