
 

COMPLEXUL MUZEAL JUDEŢEAN NEAMŢ 

 

Program 

Zilele CetățiiNeamț 
30 iunie -2 iulie 2017 

 

Vineri, 30 iunie 

ora 1500 

Deschiderea manifestărilor din Muzeul Cetatea Neamț 

ora 1600 

Recital al cvartetului PHOEBUS (Botoșani) 

ora 15 - 1900 

Diverse activități prezentate de Asociația de Reconstituire a 

Tehnicilor de Luptă Istorice Europene - Compania Ursului Brun 

(ateliere de manufactură, expoziție de arme și armuri demonstrații de 

tehnici de luptă)şiCavalerii Cetăţilor Bârsei 
 

Activități de tabără (Cetatea Neamţ): 

 1.  Ateliere de manufactură atașate unei tabere militare - sunt 

în funcțiune pe parcursul zilei. Publicul interesat poate participa în 

funcție de atelierul activ. 

 - atelier confecționare zale - montat şi împletit zale, 

reparații la echipament de zale existent; 

 - atelier întreținere şi reparații echipament - lucru la rece, 

reajustări şi reparații ușoare pe echipament, moduri de 

întreținere şi păstrare; 

 - atelier pielărie – lucru pe materiale existente sau 

confecționări de accesorii din piele. 

 2.  Expoziție arme si armuri - doritorii vor putea încerca o 

varietate de echipamente de lupta specifice evului mediu între sec. 

XII-XV, explicându-se proveniența pieselor de armură ca şi tipar 

istoric. 

 

Activități cu publicul: 

1.  Reconstituire de tehnici de luptă istorice europene sec. XII-XV. 



 

 - Prezentarea tehnicilor de luptă specializate pe tipuri de 

arme şi echipamente pentru perioadele menționate; 

 - Prezentare de tehnici de luptă în formații pe diferite 

perioade şi roluri ale formațiilor de luptă;  

 - Demonstrații interactive cu publicul de tehnici de luptă şi 

luptă în formație conduse şi supravegheate de membrii asociaţiei; 

 - Demonstrații de utilizare de arme în tipar competițional, pe 

sisteme atestate de federații sau grupuri internaționale (WMA semi-

contact, HMB full-contact, HEMA scrimă sec. XV+) (1v1 duel şi 

lupte de grup) (30 min-1h). 

2.  Puncte civile cu prezentări interactive(Cetatea Neamţ): 

 - atelier olărit: roată tradițională acționată cu piciorul. 

Publicul interesat poate să-şirealizeze propriile vase pe care le 

poate lua acasă. De asemenea, în cadrul atelierului se fac 

activități de amprentare şi modelare pentru copii. 

 - atelier interactiv pictat/decorat: pentru obiectele de la 

punctele mai sus menționate, obiectele realizate se ornează. 

 

Sâmbătă, 1 iulie 

orele 900 – 1900 

Diverse activități prezentate de Asociația de Reconstituire a 

Tehnicilor de Luptă Istorice Europene - Compania Ursului Brun 

(ateliere de manufactură, expoziție de arme și armuri demonstrații de 

tehnici de luptă) şi Cavalerii Cetăţilor Bârsei 

 

Activități de tabără (Cetatea Neamţ): 

 1.  Ateliere de manufactură atașate unei tabere militare - sunt 

în funcțiune pe parcursul zilei. Publicul interesat poate participa în 

funcție de atelierul activ. 

 - atelier confecționare zale - montat şi împletit zale, 

reparații la echipament de zale existent; 

 - atelier întreținere şi reparații echipament - lucru la rece, 

reajustări şi reparații ușoare pe echipament, moduri de 

întreținere şi păstrare; 



 

 - atelier pielărie – lucru pe materiale existente sau 

confecționări de accesorii din piele. 

 2.  Expoziție arme si armuri - doritorii vor putea încerca o 

varietate de echipamente de lupta specifice evului mediu între sec. 

XII-XV, explicându-se proveniența pieselor de armură ca şi tipar 

istoric. 

 

Activități cu publicul: 

1.  Reconstituire de tehnici de luptă istorice europene sec. XII-XV. 

 - Prezentarea tehnicilor de luptă specializate pe tipuri de 

arme şi echipamente pentru perioadele menționate; 

 - Prezentare de tehnici de luptă în formații pe diferite 

perioade şi roluri ale formațiilor de luptă;  

 - Demonstrații interactive cu publicul de tehnici de luptă şi 

luptă în formație conduse şi supravegheate de membrii asociaţiei; 

 - Demonstrații de utilizare de arme în tipar competițional, pe 

sisteme atestate de federații sau grupuri internaționale (WMA semi-

contact, HMB full-contact, HEMA scrimă sec. XV+) (1v1 duel şi 

lupte de grup) (30 min-1h). 

2.  Puncte civile cu prezentări interactive (Cetatea Neamţ): 

 - atelier olărit: roată tradițională acționată cu piciorul. 

Publicul interesat poate să-şirealizeze propriile vase pe care le 

poate lua acasă. De asemenea, în cadrul atelierului se fac 

activități de amprentare şi modelare pentru copii. 

 - atelier interactiv pictat/decorat: pentru obiectele de la 

punctele mai sus menționate, obiectele realizate se ornează. 

 

ora 1100 

Dezvelire bust personaj istoric în cadrul proiectului „Patru 

Domnitori la Cetatea Neamţ” 

ora 1200 

Simpozion:Oraşe şi cetăţi medievale în Moldova. Prezentarea 

volumului ConstantinMatasă – Cetatea Neamţului, editor dr. Vasile 

Diaconu (Sala de Sfat şi Judecată – Muzeul Cetatea Neamţ) 

ora 1400 



 

     Recital al cvartetului PHOEBUS (Botoșani) 

 

ora 1600 

Vernisajul expoziției temporare Arhitectul Ștefan Balș (1902-1994) 

având ca tematică perioada domniei luiȘtefan cel Mare 

ora 1700 

Recital al cvartetului PHOEBUS (Botoșani) – în locaţia de la Parcul 

Cetăţii 

 

 

Duminică, 2 iulie 

ora 700 

Sfânta Liturghie, în Paraclisul ”Sf. Nicolae” – Cetatea Neamț 

orele 900 – 1900 

Diverse activități prezentate de Asociația de Reconstituire a 

Tehnicilor de Luptă Istorice Europene - Compania Ursului Brun 

(ateliere de manufactură, expoziție de arme și armuri demonstrații de 

tehnici de luptă) 

 

Activități de tabără (Cetatea Neamţ): 

 1.  Ateliere de manufactură atașate unei tabere militare - sunt 

în funcțiune pe parcursul zilei. Publicul interesat poate participa în 

funcție de atelierul activ. 

 - atelier confecționare zale - montat şi împletit zale, 

reparații la echipament de zale existent; 

 - atelier întreținere şi reparații echipament - lucru la rece, 

reajustări şi reparații ușoare pe echipament, moduri de 

întreținere şi păstrare; 

 - atelier pielărie – lucru pe materiale existente sau 

confecționări de accesorii din piele. 

 2.  Expoziție arme si armuri - doritorii vor putea încerca o 

varietate de echipamente de lupta specifice evului mediu între sec. 

XII-XV, explicându-se proveniența pieselor de armură ca şi tipar 

istoric. 

 



 

Activități cu publicul: 

1.  Reconstituire de tehnici de luptă istorice europene sec. XII-XV. 

 - Prezentarea tehnicilor de luptă specializate pe tipuri de 

arme şi echipamente pentru perioadele menționate; 

 - Prezentare de tehnici de luptă în formații pe diferite 

perioade şi roluri ale formațiilor de luptă;  

 - Demonstrații interactive cu publicul de tehnici de luptă şi 

luptă în formație conduse şi supravegheate de membrii asociaţiei; 

 - Demonstrații de utilizare de arme în tipar competițional, pe 

sisteme atestate de federații sau grupuri internaționale (WMA semi-

contact, HMB full-contact, HEMA scrimă sec. XV+) (1v1 duel şi 

lupte de grup) (30 min-1h). 

2.  Puncte civile cu prezentări interactive (Cetatea Neamţ): 

 - atelier olărit: roată tradițională acționată cu piciorul. 

Publicul interesat poate să-şirealizeze propriile vase pe care le 

poate lua acasă. De asemenea, în cadrul atelierului se fac 

activități de amprentare şi modelare pentru copii. 

 - atelier interactiv pictat/decorat: pentru obiectele de la 

punctele mai sus menționate, obiectele realizate se ornează. 

 

ora 1000– 1900 

Stand de carte (istorie, arheologie, etnografie) – Editura Constantin 

Matasă, Librăria Humanitas, Librăria Cetatea Doamnei– (Curtea 

interioară a Muzeului Cetatea Neamţ) 

ora 1130 

Prezentarea proiectuluiEvul Mediu recompus (ediția a III-a) – piesă 

de teatru medieval, dansuri medievale. Participă elevi ai Școlii 

Gimnaziale Elena Cuza Piatra-Neamț (profesori coordonatori Doina 

Bârleanuşi Doina Elena Rizescu) și ai Școlii Gimnaziale nr. 2 Piatra-

Neamț (clasa a IV-a A, inv. prof. Mary Luca Claudia) 

ora 1230 

Recital de muzică și dansuri populare prezentat de Centrul pentru 

Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”Piatra-Neamț 

 

 


