HOTĂRÂREA
CONSILIUL LOCAL SINAIA

NR. 11

JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

privind aprobarea calendarului de activitati/evenimente
culturale proprii
Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru anul 2020
Având în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1830121.01.2020, întocmit de Primarul
Orasului Sinaia;
- Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria oraşului
Sinaia sub nr. 1833/21.01.2020;
Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia
În conformitate cu prevederile:
•

•

Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ordonanta 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor,
proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.129 alin. (2) lit.a) si d), alin.(7) lit. a), b), d) si e), art. 139 alin. (1),coroborat cu
art. 196 alin.1, lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL

LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

ART.l. - Aprobă calendarul de activitati/evenimente culturale proprii Centrului Cultural
Carmen Sylva Sinaia pentru anul 2020, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
ART.2. - Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia va transmite către Primaria Sinaia, informaţii
despre fiecare eveniment cu minim 15 zile inainte de data desfăşurării acestuia.
ART. 3. - Hotărârea
interesate.

va fi comunicată

compartimentelor

de specialitate

ŞI

institutiilor

ART. 4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici
Publice, Serviciul Buget şi managerul Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia.
Sinaia, 17 februarie

DA VI""'A.~J.n.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.

Prefect
Primar
Serviciul Politici Publice
Serviciul Buget
Centrul Cultural Carmen Sylva
Se va afisa pe site-ul propriu
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ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL
SINAIA IN ANUL 2020

CARMEN SYLVA

IANUARIE
1

23 IANUARIE
EV,COMUN CU PRIMARIA
SINAIA

2

CURSURI PENTRU COPII

3

CURSUTI PENTRU ADULTI

Evenimentul "Ziua Unirii - Comemorarea luiBadea Cârţan", a fost
marcata, în ultimii 15 ani, prin vizite reciproce intre cele 2 localităţi,
Sinaia si Cartisoara, reconstituind evenimentele istorice si rolul lui
Badea Cârţan in aceasta etapa istorica. În cadrul acestui eveniment se
va desfasura "CONFERINTA - EVOCAREA UNIRII 24
IANUARIE"
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
.
.
Se vor orgamza cursun de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor, cursuri de informatica. SAPT AMANAL.

FEBRUARIE
4
5

6

SANATATEA MAI PRESUS DE
ORICE
14. FEBRUARIE
MARTISORUL ROMANESC

7

28.FEBRUARIE
SARUT FEMEIE MANA TA
CURSURI PENTRU COPII

8

CURSUTI PENTRU ADULTI

9

MARTIE
1 MARTIE
EV.COMUN CU PRIMARIA
SINAIA

Acordarea primului ajutor in familie; INVIT ATI REPREZEMT ANTI
SMURD
Clubul femeilor. Ne propunem în săptămâna premergătoare acestei
sărbători sa organizăm un atelier de creaţie de mărţişoare si felicitari la
care vor participa elevii din şcolile Sinăiene si doamnele din clubul
femeilor.
EDITIA A -2 -A
INVIT AT CORUL SINARMONIA
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursuri de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor, cursuri de informatica. SAPT AMANAL.
Concurs de muzica usoara cu elevii Colegiului MihailCantacuzinoconcurs cu premii.

Vocea ta de Dragobete editia A2-A

10

11

6 MARTIE
EV.COMUN CU PRIMARIA
SINAIA

Organizarea unui spectacol la CASINOUL SINAIA in cinstea zilei
femeii.

MARTIE
LECTURI PUBLICE

Se vor organiza activităţi în cadrul cărora vor fi invitati artisti, actori,
profesori, in scopul cultivarii dragostei pentru lectura,in randul
tinerilor.
CLUB DE LECTURA

12

CONFERINTA
Importanta participarii la vot

Invitat POLITOLOG CONF.DCT.CRISTIAN

13

MARTIE
Calatoria mea culturala

14

CURSURI PENTRU COPII

15

CURSUTI PENTRU ADULTI

Destinatii culturale impreuna cu seniorii si senioarele Clubului
,schimburi de experienta cu Casele de Cultura din tara si vizitarea unor
edificii principale din Orasele Tarii.
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursun de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor, cursuri de informatica. SAPTAMANAL.

18

APRILIE
22-26 APRILIE
SINAIA IN LUMINA
APRILIE
CONCERTE-TEATRU
CURSURI PENTRU COPII

19

CURSUTI PENTRU ADULTI

20
21

MAI
MAI- Spectacol teatru
MAI turneul de sah si table

16
17

22

22 MAI
NUNTA DE AUR

23

28 MAI
Eveniment organizat in cinstea
copiilor

24

CURSURI PENTRU COPII

25

CURSUTI PENTRU ADULTI

26

IUNIE
1 IUNIE -ZIUA COPILULUI
EV.COMUN CU PRIMARIA
SINAIA

27

IUNIE
Calatoria mea culturala

28

CURSURI PENTRU COPII

28

CURSUTI PENTRU ADULTI
IULIE

PARVULESCU

CLUBUL FEMEILOR -CONFECTIONAREA DE ORNAMENTE
PENTRU MASA FESTIV A DE PASTE
Spectacol oferit iubitorilor muzicii de gen, teatru la SALA CAZINO
SINAIA
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursun de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor, cursuri de informatica. SAPT AMANAL.
TEATRU PENTRU COPII SAU ADULTI LA CASINO SINAIA
Turneul este dedicat membrilor clubului seniorilor.
Evenimentul în cadrul căruia sunt celebrate dragostea, respectul,
familia, longevitate a cuplurilor, reprezintă recunoaşterea valorilor
familiei. În cadrul acestui eveniment participă aproximativ 180 de
persoane, cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
Ziua internatională a copilului este menită să celebreze şi să confere
tuturor copiilor drepturile fundamentale. Cu această ocazie ne
propunem să realizăm o serie de ateliere cu şi pentru copii (ateliere de
pictura, arta decorativa) CLUBUL FEMEILOR.
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursun de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor,cursuri de informatica. SAPTAMANAL.
Ziua internatională a copilului este menită să celebreze şi să confere
tuturor copiilor drepturile fundamentale. Cu această ocazie ne
propunem să realizăm o serie de ateliere cu şi pentru copii (ateliere de
pictura, arta decorativa) CLUBUL FEMEILOR.
Destinatii culturale impreuna cu seniorii si senioarele Clubului
,schimburi de experienta cu Casele de Cultura din tara si vizitarea unor
edificii principale din Orasele Tarii.
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursun de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor, cursuri de informatica. SAPT AMANAL.

29

30

IULIE 8-12
Festivalul international de chitara
clasica
EV.COMUN CU PRIMARIA
SINAIA
IULIE

31

CURSURI PENTRU COPII

32

CURSUTI PENTRU ADULTI

33

AUGUST
1-4 AUGUST

FILM4FUN

34

ENESCU SI MUZICA LUMII
1- 31 AUGUST
EV.COMUN CU PRIMARIA
SINAIA

35

AUGUST
Sanatatea mai presus de once
AUGUST
CLUBUL FEMEILOR
AUGUST
CONCERTE DE
PROMENADA
CURSURI PENTRU COPII

36
37

38
39

40

41
42

43

CURSUTI PENTRU ADULTI
SEPTEMBRIE
11-13 SEPTEMBRIE
Festivalul Sinaia Forever
EY.COMUN CU PRIMARIA
SINAIA

18-21

SEPTEMBRIE
CONFERINTE
SEPTEMBRIE
Calatoria mea culturala

CURSURI PENTRU COPII

Scopul Festivalului de Chitară Clasică) este de a oferi tinerei şcoli de
chitară clasică din ţara noastră posibilitatea studierii cu cei mai
importanţi maeştri internaţionali ai momentului, de a audia
instrumentişti de valoare ai marilor scene de concert precum şi de a se
compara cu şcoli de tradiţie ale genului din toată lumea.
sustinute de fanfara "TARA
CONCERTE DE PROMENADA
BARSEI"
4 reprezentatii ( SAMBATA)
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursuri de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor ,cursuri de informatica. SAPTAMANAL.
Scopul acestui festival este promovarea filmului românesc şi a noilor
generaţii de cineaşti, în încercarea de a readuce publicul în sălile de
cmema.
Festivalul International "Enescu si muzica lumii" se deschide catre
varie tate si inedit, oferind un regal al artelor frumoase in care sunetul,
imaginea si ambientul se imbina pentru ca muzica sa atinga si sa faca
sa vibreze sufletul si spiritul unui public tot mai tanar

CONFERINTE pe teme medicale de interes general, sustinute de
medici specialisti in domeniu.
Munca voluntara pentru amenajarea si intretinerea domeniului si
sediului Centrului Cultural Carmen Sylva.
CONCERTE DE PROMENADA
sustinute de fanfara "TARA
BARSEI"
4 reprezentatii (SAMBATA).
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursun de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor ,cursuri de informatica. SAPT AMANAL.
Festivalul Sinaia Forever a adus de-a lungul anilor în centrul atenţiei
lucrurile de care suntem mândri: cultura, natura, istoria, bunul gust şi
atitudinea. Acest festival, ne permite să celebrăm cultura în toate
formele ei: pictură, muzică, dans, teatru, fotografie, cinematografie şi
nu numai,pentru a putea aduce si aceasta editie a festivalului la
inaltime a asteptarilor sinaienilor,dar si ale turistilor.
Conferinte pe teme medicale sustinute de medici specialisti
participanti la congresul de cardiologie
Destinatii culturale impreuna cu seniorii si senioarele Clubului
,schimburi de experienta cu Casele de Cultura din tara si vizitarea unor
edificii principale din Orasele Tarii.
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,

44

45
46

CURSUTI PENTRU ADULTI
OCTOMBRIE
OCTOMBRIE
TEATRU COPII SAU ADULTI
OCTOMBRIE
CONFERINTE

47

CURSURI PENTRU COPII

48

CURSUTI PENTRU ADULTI

51

NOIEMBRIE
NOIEMBRIE
SPECTACOL MUZICAL
NOIEMBRIE
LECTURI PUBLICE
CURSURI PENTRU COPII

52

CURSUTI PENTRU ADULTI

49
50

53

54
55

56

teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursun de: dans, pictura,
cor, cursuri de informatica. SAPT AMANAL.

gimnastica

medicala,

SPECTACOL DE TEATRU PENTRU COPII,SAU ADULTI
TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI
Se vor organiza conferinte pe teme medicale CLUBUL FEMEILOR
CONSULTATII OFTAMOLOGICE PENTRU SENIORI SI
SENIOARE.
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursun de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor, cursuri de informatica. SAPTAMANAL.
SPECTACOL
DE OPERETA CU ARTISTI CONSACRATI LA
CASINO SINAIA
Se vor organiza activităţi în cadrul cărora vor fi invitati artisti, actori,
profesori, care sa conferentieze pe teme de interes general.
Se vor organiza cursuri de: chitara, pictura, balet, dezvoltare personala,
teatru, cor, pian, canto. SAPTAMANAL.
Se vor organiza cursuri de: dans, pictura, gimnastica medicala,
cor,cursuri de informatica. SAPT AMANAL.

DECEMBRIE
1 DECEMBRIE
ZIUA NATIONALA A
ROMANIEI
EV.COMUN CU PRIMARIA
SINAIA
17 DECEMBRIE
ZIUA CENTRULUI
20 DECEMBRIE
Serbarea de craciun pentru
cursantii Centrului Cultural
Carmen Sylva

Ziua Naţionala a oricărui stat democratic este sărbătorită cu fast, în stil
tradiţional, dar şi prin comemorarea eroilor neamului, care au luptat
pentru consolidarea statului de drept, a valorilor şi tradiţiilor
fundamentale.
Aniversarea Centrului Cultural Carmen Sylva - omagierea Reginei
Elisabeta a Romaniei- Carmen Sylva.
Orice efort trebuie rasplatit, iar munca după un an întreg de cursururi
in atelierele de creaţie trebuie premiată. Astfel că, la finalul anului, cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii, participanţi la cursurile şi atelierele
organizate la Centrul Cultural îşi demonstrează abilităţile dobândite şi
la final sunt premiaţi de Moş Crăciun .

DECEMBRIE
Calatoria mea culturala

Destinatii culturale impreuna cu seniorii si senioarele Clubului
,schimburi de experienta cu Casele de Cultura din tara si vizitarea unor
edificii principale din Orasele Tarii.
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