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 Comunicat de presă – Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă “Din străbuni, din oameni buni…” 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, 

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizează 

Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă  “Din străbuni, din oameni buni…”, ediția a 44 - a, 

sâmbătă şi duminică 15 - 16 decembrie 2018, în Piața Revoluției din Municipiul Botoșani. 

Pentru a pune în lumină tradiţia populară, cultura şi folclorul local, zonal, numeroase 

formaţii de datini şi obiceiuri de iarnă din judeţ şi din ţară, vor împărtăşi publicului tradiţiile şi 

obiceiurile care prezintă tot ceia ce are fiecare comunitate mai trainic şi mai autentic în cultura 

populară. 

Programul manifestării: 

Sâmbătă, 15 decembrie 2018, ora 11.00, va începe manifestarea culturală cu 

spectacolele formațiilor de datini și obiceiuri de iarnă, în Piața Revoluției, unde va fi amplasată 

scena.  

Vor prezenta spectacole formaţiile de datini și obiceiuri de iarnă din județul Botoșani, 

localităţile:Copălău,Corni,Havârna,Hăneşti,Hudeşti,Lunca,Vorona,Truşeşti,Stăuceni,Județul 

Neamţ - Formaţia Palatului Copiilor şi Județul Maramureş - Ansamblul „Vasile Lucaciu” din Şişeşti. 

Duminică, 16 decembrie 2018, ora 10.00, va incepe Parada formațiilor de datini și 

obiceiuri de iarnă, pe traseul: Piața Revoluției – Casa Sindicatelor – Colegiul Național „A.T. 

Laurian”- Pod de Piatră – Calea Națională – Cuza Vodă – Piața Revoluției, urmată de spectacolele 

formațiilor de datini și obiceiuri din județ și din țară, începând cu ora 11.00. 

Vor prezenta spectacole de datini și obiceiuri de iarnă formațiile din localitățile:  Albeşti, Băluşeni, 

Broscăuţi, Corlăteni, Costeşti, Coşula, Cristeşti, Cândești Curteşti, Durneşti, George Enescu, 

Hlipiceni, Ibăneşti, Lozna, Oneaga, Sarafineşti-Corni, Socrujeni-Gorbăneşti, Ştiubieni-Negreni, 

Tudora, Todireni, Vârfu Câmpului, Vlăsineşti, Vorona, Botoşani – Balada Nouă. 

 De asemenea, vor oferi spectacole formaţiile de datini şi obiceiuri invitate din alte judeţe: Bacău-

Dofteana, Iaşi-Scobinţi, Vrancea-Nereju, Bacău-Asău, Neamţ-„Codrii Neamţului”, Iaşi-Cepleniţa, 

Maramureş-Şişeşti. 
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