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                           CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015 
 
 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este o instituție  publică de cultură fără personalitate 
juridică, care funcționeză sub autoritatea Consiliului Local și al Primăriei Municipiului 
Timişoara, fiind finanțată din venituri proprii şi din alocații de la bugetul local, capitolul Cultură. 
Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în 
vigoare şi cu cele ale regulamentului de organizare şi funcționare, elaborat în temeiul 
regulamentului-cadru creat de OUG nr.118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale şi aprobat prin HCL 135-2008  și a OUG 189/2008, privind 
managementul instituțiilor de cultură, înscriindu-se în politicile culturale ale conducerii Primăriei 
Timișoara.  
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, este deservită de un număr de 25 de angajați conform 
organigramei aprobate, având  următoarea componență: 
- Funcții de conducere : director – Pavel Dehelean  
                                   contabil șef  - Alina Iliescu 
- Funcții de execuție    - compartiment artistic  ( 12 posturi ) 
                                 - compartiment învățământ popular ( 4 posturi ) 
                                 - compartiment financiar contabilitate ( 4 posturi )      
                                 - personal deservire ( 3 posturi ) 
Menționăm că în cadrul instituției nu există șefi de birouri sau de compartimente. 
Instituția mai este deservită și de un corp de colaboratori permanenți sau ocazionali, de diverse 
specialități precum: soliști vocali şi instrumentiști, instructori coregrafi, dirijori de coruri, 
coordonatori de cercuri și cenacluri de artă plastică și literare, redactori, designeri, prezentatori 
de spectacole și concerte, critici de artă și literatură, lectori și directori de curs pentru cursurile 
Universității populare etc., care contribuie alături de personalul angajat la organizarea și 
desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților și evenimentelor culturale pe care instituția 
noastră le derulează.  
 
Casa de Cultură a Municipiului Timisoara urmăreşte, în principal, oferirea de produse şi servicii 
culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de 
acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, având printre atribuţii: 
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural- artistice, târguri, spectacole,concerte și 
festivaluri,  
- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, a programelor de conservare şi  
transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale apartinând patrimoniului 
national și universal,  
- organizează și susține  formațiile  artistice  de  amatori,  organizează concursuri şi festivaluri, 
susține participarea formațiilor la  manifestări culturale, la nivel local, zonal, național sau 
internațional,  
- organizează şi susține participarea la expoziții temporare sau permanente,  
- elaborează monografii şi lucrări de prezentare cultural-turistică;  
- difuzează filme artistice şi documentare,  
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- asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudețene, naționale şi internaționale; 
 - colaborează cu instituţii de specialitate, ONG-uri, persoane juridice de drept public privat, 
persoane fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup. 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este locul unde artiștii amatori vin să se descopere și 
să găsescă diverse forme de exprimare și afirmare artistică. Astfel, formaţii artistice, precum 
Ansamblul “Timişul”, sau cele ale minorităţilor naţionale au dus faima acestor meleaguri, 
câştigând un remarcabil prestigiu atât pentru activitatea lor, a instituției cât şi pentru oraşul 
Timişoara. Corala feminină „Carmina Dacica", Orchestra de tineret a municipiului Timișoara  
dar și Fanfara „Timișoara Big Band”, sunt formaţii reprezentative pentru mişcarea muzicală de 
amatori. Cenaclul de satiră și umor „Ridendo", formaţiile de muzică uşoară, de dans clasic şi de 
societate, Formaţia de dans sportiv ”Mini-Mini Reflex”, Cenaclul literar „Pavel Belu” cu  revista  
„Anotimpuri Literare”  ce apare trimestrial, Asociaţia Artiştilor Plastici  „Romul Ladea", 
reprezintă multiplele forme de exprimare, pe care artiștii, membrii acestor colective artistice le 
au la dispoziţie pentru afirmarea creaţiei lor în cadrul instituției noastre. 
  
SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2015 
 
Majoritatea proiectelor culturale iniţiate şi derulate de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 
în 2015, sub egida Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Timişoara, s-au materializat în 
festivaluri, spectacole, concerte, evenimente cultural artistice de mare sau mai mică anvergură,  
și s-au dovedit a fi o reală atracţie atât pentru publicul timişorean cât şi pentru turiştii prezenţi în 
municipiul nostru, bucurându- se de un impact deosebit din partea spectatorilor. 
Parteneriatele şi colaborările  avute cu instituţii şi organizaţii de cultură şi educaţie din Timişoara 
sau din judeţul Timiş, cu instituţii de profil  din judeţele limitrofe şi chiar cu instituţii din 
străinătate s-au dovedit a fi benefice  atât pentru proiectele şi programele desfăşurate în 2015, cât 
şi pentru mediul cultural, ştiinţific şi educaţional local. Din rândul acestor instituţii amintim: 
Opera Naţională Română din Timişoara, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş, Centrul de 
Cultură şi Artă al judeţului Caraş-Severin,  Centrele de cultură şi artă ale oraşelor Vîrşeţ şi Nis 
(Serbia), Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara, Teatrul German de 
Stat din Timişoara, Filarmonica  „Banatul” Timişoara, Institutul Român de Educaţie a Adulţilor 
de pe lângă Universitatea de Vest din Timişoara, Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”, Centrul 
Cultural German Timişoara, Institutul Francez Timisoara, Uniunea Artiştilor Plastici - filiala 
Timişoara, Uniunea Scriitorilor - filiala  Timişoara, etc. 
Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale 
oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara.  
Agenda culturala a anului 2015 a cuprins peste 100 de proiecte, pe care Primăria Timișoara și 
Casa de Cultură a municipiului Timișoara le-au derulat în calitate de organizatori, co-
organizatori sau parteneri. Au fost organizate aprox. 450 de manifestări şi evenimente culturale 
(spectacole, concerte, expoziţii, saloane de artă şi literatură, festivaluri, etc.), de mai mică sau 
mai mare amploare, de care a  beneficiat marea majoritate a populaţiei timişorene, precum şi 
turiştii care au vizitat municipiul de pe Bega cu aceste ocazii, proiecte ce au contribuit implicit și 
la sprijinirea și promovarea candidaturii municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a 
Culturii în anul 2021. Agenda pe 2015  a fost construită pe mai multe capitole: 
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TIMIȘOARA TRADIȚIONALĂ 
Acest capitol conţine activităţi tradiţionale ale oraşului:  
 
- TÂRGUL DE PAȘTE, ajuns la cea de-a opta ediţie, s-a desfășurat în perioada 27 martie – 16 
aprile 2015. 45 de căsuțe au fost amplsate în Piața Victoriei, unde vizitatorii au putut să 
achiziționeze cadouri specifice acestei perioade: ouă încondeiate, icoane, produse handmade și 
ornamnete de sezon dar și multe dulciuri,  cozonaci și pasca. Platoul din fața Operei Naționale 
Române  a fost amenajat cu un cuib cu ouă colorate, organizându-se cu acest prilej și numeroase 
programe artistice și de animație pentru copii și adulți. 
 
- FESTIVALUL INIMILOR - ediţia a XXVI-a, sărbătoarea folclorului mondial – manifestare 
inclusă în calendarul CIOFF, sub patronajul UNESCO, s-a desfășurat în perioada 8 – 12 iulie 
2015 și a adus pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor  formaţii din România și 
străinătate, după următorul program: 
Miercuri,  8 iulie 2015, ora 19:30   - Parcul Rozelor  
Spectacol susţinut de ansamblul folcloric „TIMIŞUL” cu participarea  soliştilor vocali:  
Nicoleta Voica, Patrică Moise, Andreea Voica, Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru 
Stoicănescu, Stana Stepanescu, Doriana Talpeș, Maria Borțun Popescu, Ancuța Fleșariu, 
Camellia Miuțescu, Ramona Roescu, Cornel Brici. 
 
Joi, 9 iulie 2015  
ora 18,30 – Catedrala Ortodoxă Mitropolitană   
Parada portului popular, defilare pe traseul: Catedrală – Operă – Catedrală – Parcul Rozelor. 
ora 19,30 – Parcul Rozelor  
Deschiderea Festivalului, spectacol susţinut de ansamblurile: ”Ghiocelul” - Giroc, „Sânziene 
Bănățene” – Giarmata, “Boldureana”- Boldur,” “Ritmi Detstva” – Rusia, Armenișana”- Armeniș,  
“Zestrea Gugulanilor “- Caransebeș, „Lugojana” – Lugoj, “Mladost” – Timișoara,  „Bârzava” – 
Reșița, „Bihorul” – Oradea, ”WICI” Song and Dancer Theater din Chicago – SUA, „Ceata 
Junilor” – Sibiu, ”Fundacio Columbia Folklore” – Columbia,  „Porolissum”  – Zalău,  “Doina 
Gorjului”  –  Tg.Jiu 
 
Vineri, 10 iulie 2015, ora 19,30  -  Parcul Rozelor 
Spectacol susţinut de ansamblurile: „Cununița”- Bănia, ”Vargovcan” – Slovacia, „Păstrătorii 
Tradiției”– Pecica,  “Florile Mureșului”- Vladimirescu, „Zarandul”– Arad, „Timișul” - tineret, 
”Ballet Folklorico del Norte ” – Mexic, „Doina Timișului” - Timișoara, ” Folklor Kurumu” – 
Turcia, „Banatul” – Timișoara, ”Esbart Marboleny” – Spania, ” ORO” al Centrului Cultural al 
Studenților din Niș- Serbia, «University 2 »  al Universității de Stat Ivane Javakhishvili din 
Tbilisi – Georgia, ”WICI - Song and Dancer Theater” din Chicago - SUA  
 
Sâmbătă, 11 iulie 2015, ora 19,30  -  Parcul Rozelor 
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Spectacol susţinut de ansamblurile: „Pusta Banatului” - Timișoara, Ansamblul de dansuri 
tradiționale din Pietroasa, ” Kud Majdanpek” – Serbia, “Szeged Tancegyuttes” – Ungaria, 
“Eszterlanc” – Timişoara, “Szederinda” - Tormac , “Pacsirta”- Tileagd, „Cununița”- Bănia, 
”Mărgăritare Basarabene” – Republica Moldova, ”Kremikovche” – Bulgaria, ”Mirche Açev” – 
Macedonia, ”Vargovcan” - Slovacia, “Ritmi Detstva” - Rusia,” ORO” al Centrului Cultural al 
Studenților din Niș- Serbia, ”Esbart Marboleny” – Spania,” Folklor Kurumu” – Turcia,  
“University 2” al Universității de Stat Ivane Javakhishvili din Tbilisi – Georgia, ”WICI” Song 
and Dancer Theater din Chicago – SUA, ”Fundacio Columbia Folklore” - Columbia 
 
Duminică, 12 iulie 2015 
ora 11,00 – Muzeul Satului Bănăţean  
Spectacol susţinut de formaţiile participante la festival 
ora 19,30 – Parcul Rozelor  
Spectacol susţinut de ansamblurile: „Timișul” – copii și tineret, ”Kremikovche” – Bulgaria,” 
Kud Majdanpek” - Serbia, Cununița”- Bănia, “Ritmi Detstva” - Rusia, participanții la seminarul 
de folclor, ”Mărgăritare Basarabene” - Republica Moldova, ”Mirche Açev” – Macedonia, 
”Vargovcan” – Slovacia, ”WICI - Song and Dancer Theater” – SUA, ” ORO” al Centrului 
Cultural al Studenților din Niș- Serbia, ”Esbart Marboleny” – Spania, ” Folklor Kurumu” – 
Turcia, ”Fundacio Columbia Folklore” – Columbia, „University 2”  al Universității de Stat Ivane 
Javakhishvili din Tbilisi – Georgia. 
 
- ZIUA TIMIȘOAREI. Ca in fiecare an, au fost organizate o serie de evenimente culturale, care 
să marcheze această zi. În perioada 1 – 3 august 2015  au avut loc concerte de diverse genuri 
muzicale, cu artişti din ţară şi străinătate: 
Piața Victoriei  
- 1 august: Alina Eremia, Deepcentral, Antonia și 3rei Sud Est,   
- 2 august a avut loc  lansarea ‘”Orchestrei de tineret a municipiului Timişoara”, formație inclusă 
în structura de activități a Casei de Cultură a municipilui Timișoara, formațiile “The Weekend 
Band” şi “Love Hunters”, 
- foc de artificii.  
În Parcul Rozelor au evoluat “Timișoara Big Band” și Ansamblul folcloric “Timișul”. 
3 august  - Piața Victoriei au concertat trupele Moody Stuff, Bega Blues Band, alături de A.G. 
Weinberger, Matyas Pribojszki Band şi Blue Family în cadrul “Festivalul Blues pentru 
Timişoara”. 
Aleea personalităţilor ,cf  HCL 132/2009, a fost completată cu  busturile lui Anghel 
Dumbraveanu şi Pius Branzeu, lucrări executate de către sculptorul Aurel Gheorghe Ardeleanu. 
 
-  RUGA TIMIȘOAREI, ediţia a XVI-a, s-a desfășurat în perioada 12 – 13 septembrie 2015. 
Spectacolele organizate cu această ocazie, au reunit pe scena Teatrului de Vară din Parcul 
Rozelor cei mai valoroşi solişti vocali şi instrumentişti ai melosului popular bănăţean, după 
următorul program 
Sâmbătă , 12.09.2015 , ora 17:00 – 23:00 – Ansamblurile de tineret “Timișul” și “Pusta 
Banatului” cu soliştii vocali: Dana Varadi, Denis Hilitean, Dolores Doncea, Florin Boita, 
Geanina Beleiu 
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– Ansamblul “Timișul” cu soliștii vocali: Alexandra Iacob, Alina Cojocar, Camelia Florea, 
Camelia Miuțescu, Carmen Luca, Denis Bizău, Doriana Talpeș, Felicia Stoian, Lavinia Buru, 
Maria Coman, Ramona Miheț, Tiberiu Ceia 
 
Duminică, 13.09.2015 , ora 10:00 – 23:00 – Slujba religioasă – Catedrala Mitropolitană din 
Timișoara 
– ora 12,00 – Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării 
– ora 17,00 – 23,00 – Jocul Rugii cu participarea Ansamblului folcloric “Timișul” și a soliștilor 
vocali: Adrian Stanca, Ancuta Fleșariu, Andreea Aleușan, Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru 
Stoicănescu, Georgiana Vița, Maria Borțun Popescu, Mihaela Petrovici, Nicoleta Voica, Nicu 
Novac, Raluca Modi, Ramona Roescu, Ramona Vița, Stana Stepanescu.  
 
- FESTIVALUL NAȚIONAL “ROZE PE BEGA”, ediția a II-a, desfășurat în perioada 10 – 11 
septembie 2015. Festivalul și-a propus revigorarea romanței, gen muzical, cu o linie melodică 
foarte expresivă si accesibilă, concretizat printr-un  concurs de interpretare, la care au fost 
invitați să participe concurenți din țară precum şi un spectacol de gală având în recital pe Cristina 
Pintilie din Chişinău, Voiochiţa Regos din Baia Mare şi  timişorenii Traian Jurchela şi Sonia 
Vlaicovici Butaş, Doina Borda Eremia, Elena Jurjescu Todi, George Adam şi Costel Busuioc, 
acesta din urmă fiind cîştigătorul concursului de interpretare din cadrul primei ediţii.  
 
- SPECTACOL ANUAL ANSAMBLUL „TIMIȘUL”, desfășurat în data de 18 decembrie 2015, 
în sala Operei Naționale Române. Proiectul, conceput ca un spectacol de sfârșit de an, menit să 
omagieze și să încununeze activitatea  Ansamblului folcloric “Timişul”, unul dintre cele mai 
valoroase colective artistice, care  păstrează, valorifică și promovează tradițiile populare 
românești s-a dovedit o adevărată revelație culturală, ce a încântat efectiv asistenșa, cererea de 
locuri fiind cât pentru cel puțin 3 reprezentații, cu sala arhiplină chiar dacă spectacolul a fost 
transmis în direct la TVR..  
 
- EXPOZIȚIA DE PICTURĂ „SPIRITUALITATE CREȘTINĂ ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE”, 
ocazionată de  Sfintele Sărbători de Paşte, a fost vernisată în data de 9  aprile 2015 la Casa de 
Cultură a Municipiului Timisoara.  Icoanele expuse în cadrul expoziției au fost realizate de către 
artiştii plastici, membri ai Asociaţiei Artistilor Plastici “Romul Ladea”. 
 
-  “8 MARTIE”  - spectacol dedicat Zilei femeii 
 
- „ȚARA MEA-I... BANATUL MEU” – desfășurat în data de 19 iunie 2015,un spectacol cu 
pregnant rol educativ, o demonstrație de virtuozitate interpretativă, de muzică vocal 
instrumentală și de dansuri populare de certă valoare autentică.  
 
- “SEMINARUL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR”, desfășurat în perioada 6 
– 11 iulie 2015 și 15 – 18 decembrie 2015. 
 
- “ZILELE CARTIERELOR”.  Sărbătorile cartierelor, au fost organizate și în 2015 din mai până 
în noiembrie 2015, de către Consiliile Consultative  de Cartier, în colaborare cu Consiliul Local, 
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Primăria şi Casa de Cultură, cu sprijin financiar de la Consiliul Local Timişoara cu scopul  de a 
oferi cetățenilor cartierelor orașului nostru posibilitatea de a-și petrece timpul liber într-un mod 
cât mai plăcut: 
- Cartier Cetate  -  perioada 25 – 26.04.2015  
- Cartier Mehala –Circumvalatiunii,  perioada 21-22.05.2015,Piata Avram Iancu 
- Cartier  - Steaua Fratelia, perioada 20-21.06.2015,Sc.Gimnaziala nr. 15 , Str. Herculane 
- Cartier  Calea Martirilor ( Girocului ), perioada 6 – 7.06.2015-Liceul Azur - Timisoara 
- Cartier- Calea Sever Bocu ( Lipovei ), perioada 27-28.06.2015 -Piata Noua 
- Cartier  - Plopi Kuncz, perioada 27 – 28.06.2015, Sc. Gimnaziala nr. 4, Str. Jules Verne nr.69 
- Cartier  Fabric, perioada 17 – 19.07.2015 - Muzeul Satului Banatean 
- Cartier Ronat , perioada 15 – 16.08.2015 - Sc Generala nr.11 
- Cartier Freidorf, perioada 4 – 6.09.2015 - Parcul Petofi Sandor 
- Cartier Blascovici, perioada 7 – 8.11.2015- platoul din fața parcului de la intersecția străzii 
Veronica Micle cu strada Alecu Russo 
  
- FESTIVALUL – CONCURS DE INTERPRETARE VOCALĂ ȘI INSTRUMENTALĂ 
“IOSIF-SIVU și COSMIN GOLVAN”, ediția a IX-a, desfășurat în perioada 2 – 4 septembrie 
2015. Festivalul a cuprins concursul propriu-zis și un spectacol de gală al 
câștigătoriilor premiilor acordate pe cele două secțiuni: de soliști instrumentiști și soliști vocali. 
 
- CULTIVAREA TRECUTULUI MILITAR AL POPORULUI ROMÂN prin manifestări 
ocazionate de: 
  Ziua Eroilor Neamului,  21-22.05.2015 
  Ziua Imnului, 29.07.2015 
  Ziua Drapelului, 26.06.2015 
  Ziua Marinei, 15.08.2015 
  Ziua Armatei Române, 25.10.2015  
  Ziua Națională a României – 01.12.2015 
 
MANIFESTĂRI DECEMBRIE 
 
- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI sărbătorită în data de 1 decembrie a coincis cu 
deschiderea oficială a TÂRGULUI DE CRĂCIUN, ediția a IX-a. Au fost organizate evenimente, 
spectacole și concerte dedicate Sărbătorilor de iarnă. 
1 decembrie 
   - Spectacol de deschidere a Târgului de Crăciun 
17.00 Timisoara Big Band 
17.30 Cuvant Primar, aprinderea iluminatului festiv de sărbători 
18.00 Hora Unirii, spectacol folcloric Ansamblul „Timişul” cu participarea soliştilor: Nicoleta 
Voica și Petrică Moise 
19.00 Cover Up  
20.00 What’s UP 
21.00 Andra 
22.00 Foc de artificii 
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3 decembrie  
17.00 Poveşti la gura sobei cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii de Şcoala de teatru a Companiei 
Junior Phantasia  
  
4 decembrie  
Spectacol TVR Timişoara pe scenă  
17.00 Muzica minorităţilor 
18.00 Spectacol Ansamblul “Timişul” cu participarea soliștilor vocali : 
Carmen Popovici Dumbravă, Stana Stepanescu, Doriana Talpeș și  Dumitru Stoicănescu 
19.00 Concert Compact 
 
5 decembrie  
17.00 Povestea lui Moş Nicolae cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii de Şcoala de teatru a Companiei 
Junior Phantasia  
18.00 Peregrinii - Imaginarium  
 
6 decembrie   
17.00 Ansamblul “Timișul” – tineret – Spectacol de cântece și dansuri populare, colinde și 
obiceiuri de Crăciun 
 
10 decembrie  
17.00 Poveşti la gura sobei cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii - Şcoala de teatru a Companiei Junior 
Phantasia  
 
11decembrie  
 
17.00 Compania de dans  “Dance with me”  
 
17.30 Peregrinii -  Iarna Brazilor partea I  
         Ansamblul “Pusta Banatului” – spectacol folcloric 
 
12 decembrie  
 
17.00 Poveşti la gura sobei cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii - Şcoala de teatru a Companiei Junior 
Phantasia  
         Ansamblul „Doina Timișului” – spectacol de cântece, dansuri și obiceiuri folclorice 
18.00 Magic winter –  Ansamblul de percuţie Splash - spectacol de colinde românești și 
internaționale  
 
Christmas Party :  Desant, Phaser, Boxoffice, AM Band – Alexandra Mitroi  
 
13 decembrie 
17.00 Orchestra de tineret a municipiului - colinde, muzică de film  
18.00 Spectacol Traditii folclorice : “Am plecat să colindăm” – spectacol susținut de grupul 
“Flores” și Ansamblul folcloric “Hora Timișului” 
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18 decembrie  
 
17.00 Peregrinii - Iarna Brazilor II - spectacolul prezintă prin muzică și poveste istoria mai puțin 
cunoscută a orașului nostru.  
 20.00 – “Bună vremea, oameni buni” spectacol susținut de Ansamblul folcloric “Timișul” – Sala 
Operei Naționale Române 
 
19 decembrie  
16.00  Alaiul colindărilor 
17.00  Spectacol Mos Craciun 
          Poveşti la gura sobei cu Piticul cel Urât şi Spiriduşii - Şcoala de teatru a Companiei Junior  
          Phantasia 
          
20 decembrie 
 „Rock for Revolution” a adus pe scena din Piata Victoriei trupele rock, care au concertat în 
cadrul Festivalul “Timișoara Rock Festival”, programat la finele lunii octombrie, festival care s-a 
desfășurat o singură seară, celelalte concerte fiind anulate în urma tragediei din clubul Colectiv . 
Începând cu ora 17.00 au urcat pe scenă trupele “Mere”, “Sanctuar”, “Sonatic”, “The Weekend 
Band”, “Vest Phoenix Cover” şi “Phoenix”. 
 
- REVELIONUL SENIORILOR Proiectul s-a adresat ca in fiecare an persoanelor de vârsta a III-
a cu posibilități financiare reduse. Peste şapte sute de pensionari din Timişoara au sărbătorit, la 
Cantina Universit[ii Politehnica, trecerea în noul an. Evenimentul a fost organizat de către 
Primăria Timișoara şi Casa de Cultură a Municipiului în colaborare Consiliul Seniorilor şi cu 
Consiliile Consultative  de Cartier.  
 
 - REVELIONUL 2016 – Timișorenii au sărbătorit în Piața Victoriei trecerea în 2016 alături de 
formațiile:   
-“Phaser”, “Lambrino” și “Cargo” 
- Foc de artificii 
 
TINERI ÎN TIMIȘOARA 
 
-  TINERII DECID Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara consideră importantă 
şi oportună sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate acestora pentru a deveni cetăţeni activi în 
procesul de dezvoltare a comunităţii locale. Acest capitol include şi activităţi privind  implicarea 
tinerilor în viaţa culturală timişoreană. Pe Agenda Culturală există proiectul "Tinerii decid" 
(aprobat prin HCL 463/20.12.2010 - actiuni de implicare în viața comunității a tinerilor din 
liceele timișorene. Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni).  
 
- CONCURSUL MUZICAL NAȚIONAL “LIONS EUROPEEAN MUSICAL COMPETITION" 
- ediţia a II-a. Concursul şi-a propus descoperirea şi  promovarea tinerelor talente atât în ţară cât 
şi în străinătate. 
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TIMIȘOARA TURISTICĂ 
 
Pentru cunoaşterea şi promovarea valorilor arhitecturale, culturale şi naturale ale Timişoarei şi 
implicit dezvoltarea economică a oraşului şi a zonei, Centrul de Informare Turistică Timişoara 
realizează şi distribuie diferite materiale de informare şi promovare turistică. Materialele sunt 
distribuite gratuit în cadrul târgurilor şi expoziţiilor la care Centrul de Informare Turistică 
participă, cât şi vizitatorilor centrului turistic. Prin aceasta se urmăreşte atragerea turiştilor în 
Timişoara şi creşterea gradului de informare a celor interesaţi privind oportunităţile oferite de 
municipiul Timişoara.  Materialele cuprind informaţii privind atracţiile turistice din Timişoara, în 
special obiective turistice din cartierele istorice Cetate, Fabric şi Iosefin, informaţii privind 
cazarea, muzeele, galeriile din oraş, harta oraşului, evenimentele culturale precum şi alte 
informaţii utile. 
 
TIMIȘOARA ACADEMICĂ 
 
Municipiul Timişoara prin Casa de Cultură a sprijinit și în 2015 viaţa academică, culturală şi 
ştiinţifică a oraşului (congrese, simpozioane, dezbateri), Conferinţa mondială de istorie 
conceptuală, ed a XVIII-a, desfășurată în perioada 15 – 18 septembrie 2015 și Conferința 
Națională a Educației Adulților în perioada 27 – 28 noiembrie 2015. 
 
TIMIȘOARA MUZICALĂ 
 
- FESTIVALUL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ, editia a XI-a – ministagiune în aer liber,la Teatrul 
de Vară din Parcul Rozelor. Spectacolele s-au desfășurat pe perioada a doua weekenduri, astfel: 
 
21 - 23 august 2015- Parcul Rozelor 
– Vineri, 21 august, ora 20.30 – concert extraordinar cu participarea Corului Regal Venlona de 
Venlo, Olanda,  
– Sâmbătă, 22 august, ora 20.30 – „Nunta lui Figaro”, de W.A. Mozart, spectacol de operă, 
– Duminică, 23 august, ora 20.30 – „Scripcarul pe acoperiş”, de Jerry Bock 
 
28-30 august 2015 – Parcul Rozelor 
–  Vineri, 28 august, ora 20.30 – „Contesa Maritza”, de Emmerich Kalman, spectacol de operetă; 
– Sâmbătă, 29 august, ora 20.30 – „Turandot”, de Giacomo Puccini, spectacol de operă; 
– Duminică, 30 august, ora 11.00 – „Hansel şi Gretel”, de E. Humperdinck, spectacol pentru 
copii; 
– Duminică, 30 august, ora 20.30 – „Voievodul Ţiganilor”, de Johann Strauss, spectacol de 
operetă. 
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, deschiderea Festivalului de Operă și Operetă 
în aer liber, ediția 2015 programată pentru data de 21 august la Teatrul de Vară din Parcul 
Rozelor a avut loc  în sala Operei Naționale Române. 
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- FESTIVALUL PLAI, ediţia a X-a, desfășurat în perioada 11 – 13.09.2015, este singurul 
festival de muzica lumii din Europa, realizat 100% de voluntari. Au fost organizate concerte, 
happeninguri, ateliere, expoziţii la Muzeul Satului Bănăţean. 
 
 
- TIMIȘOARA INTERNAȚIONAL MUSIC FESTIVAL – “ Revolution Festival ”  s-a 
desfășurat în perioada 30 – 31 mai 2015.  La Muzeul Satului Bănățean a avut loc prima ediție a 
Revolution Festival, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Timișoara, line-up-ul 
evenimentului la care au participat peste 100 de artiști locali și internaționali a cuprins o paletă 
largă de genuri musicale: de la dubstep și electric rock până la heavy metal, electro şi latino. 
 
- TIMIȘOARA ROCK FESTIVAL Primăria Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a 
Municipiului Timişoara a organizat în perioada 30-31 octombrie şi 1 noiembrie 2015, în Piaţa 
Victoriei, prima ediţie a festivalului de rock. In programul “Timişoara Rock Festival” au fost 
incluse trupele The Different Class, Implant pentru Refuz, Pro Musica, Pasărea Rock, trupa 
Mere, Sanctuar, The Weekend Band, Sonatic, Zdob și Zdub, A.L.L. Friends Band Vest Phoenix 
Cover si Phoenix. Din păcate, datorită incendiului din clubul Colectiv din București, care a avut 
loc în noaptea de vineri 30 octombrie 2015, concertele din 31 octombrie şi 1 noiembrie 2015 au 
fost anulate. Festivalul Rock s-a desfăşurat doar în data de 30 octombrie 2015. Tragedia a 
determinat Ministerul de Interne să instituie planul roșu, iar Guvernul a decretat trei zile de doliu 
național.  
 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL “TIMIȘOARA MUZICALĂ”, desfăşurat în perioada 18 
octombrie – 29 noiembrie 2015, a cuprins spectacole de operetă, operă şi balet, susţinute de 
colective artistice  din Timişoara, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, Sibiu. 
 
TIMIȘOARA ÎN CĂRȚI 
 
- Proiecte tipărire de publicaţii şi cărti despre Timişoara şi /sau scrise de scriitori timişoreni.   
- Aniversare 25 de ani -  Revista “Orizont” -  Uniunea Scriitorilor Timis.  
- Tipărire revista trimestrială „Anotimpuri literare”  
- Concurs “Timisoara peste 100 de ani” – sesiunea Helion – concurs de proza. 
- Pașaport pentru cultură - activităţi cu specific cultural, gratuite destinate copiilor de la şcolile 
din cartiere şi coordonate de specialişti din diferite arii culturale. 
 
TIMIȘOARA JAZZ BLUES 
 
- FESTIVALUL JAZZTM, ajuns la cea de-a treia ediție,  s-a desfășurat în perioada 3 – 5 iulie 
2015, în Piața Victoriei și a adus pe scena din fața Operei Naționale Române, artiști de valoare 
internațioanlă: 
Vineri 03.07.15,   
20:00  Brum,  
21:00 Aufgang,  
22:30 Marcus Miller 
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Sâmbătă 04.07.15,  
20:00 Ana-Cristina Leonte,  
21:00 The Ruff Pack,  
22:30 Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz 
 
Duminică 05.07.15,  
20:00 Exit OZ ,  
21:00 Guillaume Perret,  
22:30 Dianne Reeves 
 
- FESTIVALUL “BLUES PENTRU TIMIȘOARA” s-a desfăşurat în cadrul manifestărilor 
prilejuite de proiectul “Ziua Timişoarei”  și a adus timișorenilor  concertele trupelor: Moody 
Stuff, Bega Blues Band, alături de A.G. Weinberger, Matyas Pribojszki Band şi Blue Family. 
 
 
TIMIȘOARA CITEȘTE 
 
Acest capitol conține evenimente, concursuri dedicate promovării publicaţiilor şi literaturii în şi 
din vestul tării. 
 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ  de la Timişoara ,,La Vest de Est/La 
Est de Vest" - Salon de carte BOOKFEST, editia a IV. 
 
- CONCURSUL DE LITERATURĂ DIALECTALĂ BĂNĂȚEANĂ “MARIUS 
MUNTEANU”. Concursul, poartă numele celui mai important creator contemporan de literatură 
dialectală bănăţeană, poetul MARIUS MUNTEANU (1920-2005), și este deschis participării 
tuturor creatorilor de literatură dialectală bănăţeană (poezie, proză, teatru) din România şi din 
străinătate. Este un concurs bienal ce cuprinde două etape: în primul an – etapa nominalizărilor, 
iar în anul al doilea – conferirea Marelui premiu. 
 
TIMIȘOARA EUROPEANĂ 
 
- 9 MAI – ZIUA  EUROPEI 
Primăria Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului au organizat mai multe 
acţiuni în data de 9 mai cu prilejul Zilei Europei. 
  Parcul Central – Monumentul Ostaşului Român 
09.30 Ceremonial Militar, slujbă de pomenire a eroilor, depuneri de coroane și jerbe de flori cu 
prilejul sărbătoririi independenţei de stat a României,  a zilei victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite 
în cel de-al Doilea Război Mondial şi sărbătorirea Zilei Europei  
 Parcul Central – Aleea Personalităţilor 
10.30 Dezvelire bust Carol Robert de Anjou, la iniţiativa Asociaţiei Femeilor Maghiare.  
 Parcul Rozelor 
11.00 Concert Fanfara Big Band  
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- Defilarea elevilor din unitățile de învățământ din județul Timiș cu drapelele reprezentând 
statele membre ale Uniunii Europene  
- Intonarea Imnului României și al Uniunii Europene. 
-  Alocuţiuni ale oficialităţilor.  
14.00 Program artistic susținut de membrii și invitații Asociației Seniorilor din Timișoara 
17.00 Spectacol folcloric Ansamblul “Timişul” 
18.00 Spectacol de flamenco sustinut de Rosa Olympia Estrella, cu sprijinul Asociaţia Via 
Rumania şi al Consulatului Onorific al Spaniei la Timișoara. 
 Galeria Pro Armia 
18.00 Vernisaj expoziție de pictură dedicată “Zilei Europei”, realizată de Asociaţia Artiştilor 
Plastici “Romul Ladea”  
  Piaţa Victoriei  
20.00 Concert : AM Band, Anda Adam i Voltaj 
 
- MARCAREA PRINCIPALELOR TEME EUROPENE, prin implicarea civică a tinerilor, au 
avut loc acţiuni de informare, educaie, voluntariat şi prevenţie etc.:  
  Ora pământului 28.03.2015,  
  Săptămâna Mobilităţii Europene  14 – 20.09.2015,  
  Ziua Transportului Public 8.07.2015,  
  Ziua voluntariatului 5.12.2015,  
  Ziua Minoritatilor 18.12.2015,  
  Ziua Serviciilor Publice  4.10.2015,  
 
1 IUNIE ÎN ORAȘUL COPIILOR - Primăria Municipiului Timişoara a organizat ca în fiecare 
an, în data de 1 iunie, cea mai mare petrecere pentru copii,  în parcul “Ion Creangă” din 
Timişoara.   
 
Zona Elicopter 
10.00 – 11.00 Mini Discotecă 
11.00 – 12.00 Zumba Kids cu Smartfit Studio 
12.00 – 17.00 Mini Discotecă 
17.00 – 18.00 Fun Kids Circuit cu Smartfit Studio  
18.00 – 20.00 Mini Discotecă 
 
Platou Carusel 
10.00 Dansul de la origini până în prezent Magnum VRD 
10.30 Piticul cel Urât şi prietenii lui - poveşti cu păpuşi, jocuri interactive, dansuri – Asociatia 
Puppet Mania şi Radio Timişoara  
12 .00 Momente artistice şi sportive – Palatul Copiilor Timişoara 

- Ansamblul folcloric "Hora Timişului" 
- demonstratie karate - prof. coord.  Sabaduş Sebastian 
- grupul vocal "Miniflores" - prof. coord. Puşcaşu Nicolae 
- demonstraţie gimnastică ritmică - prof. coord. Colac Luiza 

      -  grupul vocal "Flores" şi  trupa de dans modern Torent - prof. coord. Puşcaşu Nicolae şi 
Grigorescu Aurelia 
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14.30 Şcoala de balet Denisse  
15.00 Lecţii interactive de muzică cu trupe de copii de la Şcoala de Muzică şi arte plastice 
Artsoma 
16.00 Petrică şi lupul - poveste muzicală de Serghei Prokofiev, cu Trio Contraste în colaborare 
cu Teatrul de copii şi tineret “Merlin” Timişoara  
17.00 Ansamblul Timişul secţiunea copii şi tineret, coregraf  Doina Susan 
18.30 Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş - spectacol muzical- coregrafic  
 
MUZICĂ DE FANFARĂ 
 
-  Concerte de muzică promenade, café-concert în parcurile timișorene, in perioada mai – 
octombrie 2015. 
-  Deplasarea Fanfarei “Timișoara Big Band” la Campionatul European de Muzică de Fanfară 
din Olanda. “Timișoara Big Band”, colectiv artistic  cuprins în structura de activități a Casei de 
Cultură a Municipiului Timișoara, în perioada 13 - 19.05.2015 a reprezentat Timișoara și 
Romania la Campionatul European de Muzică de Fanfară “Böhmisch-Mährische Blasmusik in 
Niederlande” din Kerkrade- Olanda.  
 
 
TIMIȘOARA INOVATOARE 
 
 
- HUB CULTURAL AMBASADA - Proiect realizat de Centrul Cultural Plai, a cuprins 
evenimente  de întâlnire între muzicienii locali sub forma unor jam – sesson-uri şi master class-
uri dedicate acestora cu muzicieni recunoscuţi la nivel internaţionlal. 
 
- “Salon Internaţional de invenţii şi inovaţii Traian Vuia” – organizat de Societatea Inventatorilor 
din Banat. Au fost prezentate 300 de invenţii şi inovaţii din România şi din alte ţări. 
 
- “Festivalul Artelor Timişorene”. Cea de-a doua ediţie a Festivalului Artelor Timişorene a fost 
organizată de Primăria Municipiului Timişoara în perioada 8 -14 iunie 2015.  
Festivalul îşi propune, pe de-o parte, promovarea artiştilor locali, iar pe de altă parte facilitarea 
accesului publicului larg la manifestări culturale. Spectaclele s-au desfășurat atât în aer liber, în 
Parcul Rozelor, Parcul Botanic, Parcul Copiilor, Grădina de vară Capitol, la Bastionul Theresia, 
precum şi în alte spaţii neconvenţionale, dupa urmatorul program: 
 
Luni 08.06.2015 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00 Fanfara Big Band  
18.00  Peregrinii 
 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
Performance de lectură "Go.Dot" - Autor: Simona Vintilă  
Ateliere de artă populară bănăţeană– Casa de Cultură a Studenţilor 
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Workshop de modelaj - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Copacul Meu – Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de pictură egipteană pe basorelief - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
Expozitie foto - Timişoara azi - Casa de Cultură a Studenţilor 
Parcul Rozelor – Festival de dans în stradă 
18.00 – 20.30 
 Workshop de dans - Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 Ansamblul de percuţie “Splash”   
22.00 Zoli Toth Project  
Marti  - 09.06.2015 
 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00  Lecţii de dans  pentru publicul larg –  Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
18.00  Lecţii de muzică cu Artsoma 
 
Ateliere Parcul Botanic  
 17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot"  
Ateliere de artă populară bănăţeană – Casa de Cultură a Studenţilor 
Workshop de modelaj - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de caligrafie Kanji pe foi de orez - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Proiectul “Copacul Meu” - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Sala Teatrului German de Stat  
11.00 Spectacol “Hänsel şi Gretel”  
 
Parcul Rozelor - Festival de dans în stradă 
18.00 – 20.30 
 Workshop de dans – Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 Music Hall – Casa de Cultură a Studenţilor 
22.00 Film  
 
Miercuri  10.06.2015 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00  Lecţii de dans  pentru publicul larg –  Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
18.00  Lecţii de muzică cu Artsoma 
 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
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Performance de lectura "Go.Dot" - Autor: Simona Vintilă  
Ateliere de artă populară bănăţeană – Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de pictură şi de construcţii spaţiale - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de muzică pentru tineri şi adulţi - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Parcul Rozelor - Festival de dans in strada 
18.00 – 20.30 
Workshop de dans în stradă - Clubul de dans sportiv “Magnum Team” 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00  Spectacol Muzica teatrului - Concert Cari Tibor  
22.00 Filarmonica Banatul Timişoara -  Noaptea Pianiştilor  
 
Joi  – 11.06.2015 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00  Lecţii de dans  pentru publicul larg –  stilul tango argentinian, prezentat de Clubul de dans 
sportiv “Magnum Team” 
18.00  Lecţii de muzică cu Artsoma 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot" - Autor: Simona Vintilă  
Ateliere de artă populară bănăţeană– Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de pictură şi de construcţii spaţiale- Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de dans popular - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Proiectul Copacul Meu - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara  
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Bastionul Theresia  - Festival de dans în stradă 
18.00 – 20.30 
Workshop de dans, la Galeria Mansarda –  scoala TANGO VIVO BY MAGNUM TEAM. 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 DJ Warm up  
21.30 Parada modei - Creaţii ale studenţilor anului 1 şi 2, Specializarea Modă-Design 
Vestimentar, de la Facultatea de Arte şi Design. 
22.30 Allexis Nature  
Vineri –  12.06.2015 
 
Pavilionul din Parcul Botanic 
17.00  Lecţii de dans  pentru publicul larg –  Clubul de dans sportiv Magnum Team 
18.00  Lecţii de muzică cu Artsoma 
19.00 Teatru pentru copii – Asociaţia Teatru pentru Tine 
 
Ateliere Parcul Botanic 
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17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot" - Autor: Simona Vintilă  
Ateliere de artă populară bănăţeană,– Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de grafică şi gravură  - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.30 Prelegere filosofică  - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Atelierul Pimp my Bag – Asociaţia Noi Re – Cream 
Proiectul Copacul Meu – Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Parcul Central - Festival de dans in strada 
18.00 – 20.30 
Workshop de dans – o interpretare unică a dansului  de stradă: street dance, se vor viziona filme 
despre dans si istoria lui, curs gratuity de street dance. 
19.00 - Clubul de dans sportiv Magnum Team 
 
Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely  
19.00 Piesa Oameni şi şoareci, în regia lui László Sándor – acces liber 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 Jazzy Bit  
22.00 Proiectul Pian&Flaut  cu Teo Milea şi Ionuţ Cădariu 
 
Sâmbătă - 13.06.2015 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot"  
Ateliere de artă populară bănăţeană – Casa de Cultură a Studenţilor 
Atelier de grafică şi gravură  - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.00 Atelier de lectură - Asociaţia Culturală Noua Acropolă Timişoara 
Atelierul Pimp my Bag – Asociaţia Noi Re – Cream 
Proiectul Copacul Meu - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Parcul Copiilor - Festival de dans in strada 
17.00 – 18.30 
Workshop de dans – Fussion Dance  - Clubul de dans sportiv Magnum Team 
 
Baza Sportivă nr. 1 a Universităţii Politehnica Timişoara 
21.00 Spectacol Filarmonica Banatul Timişoara 
 
Duminica –  14.06.2015 
Ateliere Parcul Botanic 
17.00 – 20.00 
Performance de lectura "Go.Dot"  
Ateliere de artă populară bănăţeană– Casa de Cultură a Studenţilor 
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Atelier de grafică şi gravură  - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
Proiectul Copacul Meu - Facultatea de Arte şi Design din Timişoara 
18.30 Atelier de reprezentaţie teatrală şi pantomimă –Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
Timişoara 
Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
 
Parcul Copiilor - Festival de dans in strada 
18.00 - 20.00 
Workshop de dans – Fussion Dance - Clubul de dans sportiv Magnum Team 
 
Grădina de Vară Capitol 
21.00 Persona   
22.00 Fely& The TM Groove  
 
TIMIȘOARA ARTELOR 
 
În cadrul capitolului Timisoara artelor, la activitatea de cooperare culturală internațională s-a 
intenționat ca în baza Strategiei culturale 2014-2024, ținând cont de prevederile axei tematice  
Timișoara conectată , orașul nostru să fie racordat la mișcările artistice contemporane 
internaționale prin prezența artiștilor şi organizațiilor și instituțiilor culturale locale la 
evenimente culturale importante, schimburi de experiență, parteneriate. 
Pentru a atinge acest obiectiv strategic, s-a intenționat ca în baza parteneriatului în domeniul 
culturii încheiat între Primăria Timișoara și Provincia Limburg din Olanda, cu capitala 
administrativa la Maastricht, parteneriat semnat în anul 2013, să se dezvolte o colaborare între 
Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara și Fashion Clash, un 
proiect de modă al tinerilor artiști olandezi, pentru Fashion Network. Pe de altă parte, 
considerăm că e important să se dezvolte relațiile culturale cu orașele înfrățite și astfel, în baza 
unor propuneri concrete, identificate în ultimele vizite la Timișoara a oficialilor de la Rueil-
Malmaison, concreizate într - o colaborare între Conservatorul din Rueil-Malmaison și 
Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Vest. 
La activitatea Arta ambasador al Timișoarei din acelasi capitol - Timișoara artelor, au fost 
prevăzute activități de promovare a școlii de artă timișorene. Astfel, ca o continuare a expoziției 
de artă contemporană SCULPTURA, organizată de Primăria Timișoara și CCMT împreună cu 
Fundația Triade la Rueil-Malmaison, Franța, în anul 2013,  a fost organizată o expoziție în mai 
multe spații dedicate artei contemporane din Timișoara cu artiști francezi care trăiesc și crează în 
Rueil-Malmaison, ca o activitate în oglindă, știut fiind faptul că la  Rueil-Malmaison, pe malurile 
Senei, în apropierea Parisului, la începutul secolului trecut s-a dezvoltat o mișcare artistică 
importantă, impresionismul. 
Tipărirea unor materiale de promovare, inclusiv în limba engleza, a artelor plastice, 
evenimentelor culturale și direcțiilor strategice de dezvoltare a culturii în plan local.  
 
- ART ENCOUNTERS. În perioada 3 - 31octombrie a avut loc la Timișoara prima ediție Art 
Encounters. Intitulat  “Aparență și Esență”, evenimentul este curatoriat de Rainald Schumacher 
și Nathalie Hoyos, Berlin. Evenimentul a fost conceput ca un dialog între arta contemporană 
românească și contextul internațional actual, dialog facilitat de un număr de artiști români ale 
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căror lucrări sunt recunoscute atât în România, cât și în străinătate,dar și de artiști străini care fac 
referire la spațiul românesc în opera lor. Timp de o lună, orașul Timișoara a fost transformat într-
o veritabilă galerie de artă contemporană unde peste 100 de artiști și-au  expus lucrările în 17 
locații diferite, cum ar fi Muzeul de Artă, Memorialul Revoluției, Sinagoga din Cetate, Halele 
Timco, sau Cazarma U,unde 12 galerii de artă contemporană au prezentat mici expoziții.  
 
- REVOLUTIONARY - Revistă redactată şi concepută de Direcţia Comunicare din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara. Este, de fapt, o prezentare a tuturor acţiunilor/evenimentelor 
importante din oraş organizate de municipalitate, ONG –uri etc, în colaborare cu Casa de Cultură 
a Municipiului Timişoara. 
 
- FESTIVALUL DE ARTE PERFORMATIVE– Centrul Cultural German. Prima ediție a 
festivalului a avut loc în perioada 19 – 25 septembrie 2015 și au fost prezentate spectacole, 
realizate de artiști din domeniul dansului contemporan din Germania, România, Serbia și Franța. 
 
- BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE AFIȘ ȘI ILUSTRAȚIE DE CARTE.Proiectul este 
realizat de UVT, Facultatea de Arte şi Design Timişoara şi se adresează artiştilor profesionişti 
din ţară şi străinătate, studenţilor, absolvenţilor şi publicul larg. 
 
- „INTER FOTO 2015”, proiect realizat de Fundaţia UVT, care s-a desfăşurat în perioada iulie – 
octombrie 2015, fiind cea mai amplă expoziţie de fotografie din vestul ţării, cu participare 
naţională şi internaţională. 
 
- BIENALA INTERNAȚIONALĂ  DE DESEN. Proiect  realizat de UVT, Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara s-a adresat artiştilor profesionişti din ţară şi străinătate, studenţilor, 
absolvenţilor şi publicul larg.  
 
- SALONUL ANNUAL DE ARTĂ PLASTICĂ - 24 ianuarie 2015, este expoziţia bilanţ a 
membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici “Romul Ladea”, în cadrul căreia fiecare artist îşi prezintă 
cele mai valoroase lucrări  realizate pe parcursul anului trecut iar cele mai bune sunt premiate. 
Denisa Mihăilă a obținut premiul pentru cea mai bună activitate pe anul 2014 iar dl.Zărioiu 
Tudorică pentru cea mai bună lucrare din 2014. 
 
- TABĂRA ANUALĂ DE CREAȚIE A ARTIȘTILOR PLASTICI “ROMUL LADEA”.  
Proiectul s-a constituit într-o excursie de documentare și creație a membrilor Asocitiei Artistilor 
Plastici „Romul Ladea”, în luna iunie, în Grecia. Rezultatul acestei tabere s-a concretizat într-o 
expoziție cu lucrările realizate în această perioadă. 
 
TIMIȘOARA TEATRALĂ 
 
Promovează spectacole de teatru şi artă teatrală. 
- FESTIVALUL EUROPEAN AL SPECTACOLULUI TIMIȘOARA - Festivalul Dramaturgiei 
Romanesti, ediţia a XX- a, a fost organizat de Teatrul Naţional Timişoara cu sprijinul 
Ministerului Culturii, al Primăriei Municipiului și Consiliului Local Timișoara între 15-22 aprilie 
și 7-13 iunie. După ce luna aprilie a FEST-FDR (Festivalul European al Spectacolului Timișoara 
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– Festival al Dramaturgiei Românești) a fost dedicată dramaturgiei românești și Artei de a 
îmbătrâni, Teatrul Național Timișoara, organizatorului evenimentului, a lansat si cea de-a doua 
etapă, outdoor – FEST, între 7 și 13 iunie 2015. 
 
 
FILM PENTRU TIMIȘOARA 
 
Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale 
- CARAVANA METROPOLIS – “CINEMA ÎN AER LIBER”, s-a desfasurat  între 22 şi 27 
iulie, la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. După două sezoane în care a strâns peste 130 000 
spectatori, Caravana Metropolis  - “Cinema în aer liber”  a proiectat, de marţi până duminică, de 
la 21:30 şi de la 23:30 (joi, vineri, sâmbătă), utilizând cel mai performant echipament de 
proiecţie în aer liber din România, un ecran gonflabil de 120 m², şi singurul proiector digital 
mobil din ţară, de 17.000 lumeni, 8 filme extraordinare. 
  
- TIFF. Caravana TIFF a adus la Timișoara, în Grădina de Vară Capitol, între 6 și 12 august, 
începând cu ora 21:30, șapte dintre cele mai noi și apreciate filme ale anului.  Intrarea a fost  
liberă. 
 
- BRIS DE GLACE - Proiect realizat de Institutul Francez din Timişoara despre poveştile fabricii 
de sticlă de la Tomeşti. 
 
- FESTIVALUL FILMULUI FRANCEZ - Proiect realizat de Institutul Francez din Timişoara, 
care aduce în atenţia publicului timişorean filme din cinematografia franceză. 
 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM TIMISHORT, desfășurat în perioada 15-18 
octombrie 2015 a ajuns la cea de-a şaptea ediţie. Proiecțiile scurtmetrajelor au avut loc la Cinema 
Timiș, AMBASADA și Sala 2 a Teatrului Național Timișoara. 
 
TIMIȘOARA PESTE HOTARE 
 
- Participarea Ansamblului “Timișul” la Festivalul Internațional de Folclor “The wreath of 
Vrsac”- organizat de Centrul de Cultură din Vârșeț – Serbia,  în perioada 13 – 17.07.2015 
 
- Participarea  “Orchestrei de tineret a municipiului Timișoara”, în perioada 21 – 28.07.2015, la 
evenimentul cultural “Come together 2015”, organizat de Primăria Karlsruhe – Germania, in 
cadrul relațiilor de colaborare stabilite între orașele înfrățite și Timișoara. 
 
- Participarea Ansamblului “Timișul”, în perioda 31 iulie  - 9 august 2015, la cea de-a XVI-a 
ediție a “International Buyukcekmece Culture & Art Festival”, manifestare internațională de 
mare amploare, desfășurată la Istanbul – Turcia,sub motto-ul “Iubire pentru fiecare, pace pentru 
toți” Istanbul – Turcia, în cadrul căreia a obținut un binemeritat premiu III. 
 
- Participarea Ansamblului “Timișul”, în perioada 15 – 25.09.2015,  la Festivalul Internațional de 
Folclor “43enes JORNADES INTERNACIONALS FOLKLORIQUES DE CATALUNYA”. 
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- Participarea Coralei Feminine CARMINA DACICA, in perioada 9-14.12.2015, la Festivalul 
Coral Internațional de la Baden-Baden din Germania. 
 
TIMIȘOARA STREET ART 
 
- STREET DELIVERY - Cea de-a noua ediție a “Street Delivery” a avut loc în perioada 12 – 14 
iunie 2015. Ca de obicei, timișorenii au fost invitați să participe la fel de fel de ateliere și 
activități cu mesaj ecologic și momente artistice, care s-au desfășurat în gradina Institutului 
Francez. 
 
- ACCES ART - Timp de trei zile Fundația Rubin a scos arta în parc. Evenimentul, ajuns la cea 
de-a opta ediție, organizat de Fundația Rubin, s-a desfășurat în perioada 5 – 7 iunie 2015, în 
Parcul Botanic. Au fost susținute peste 60 de ateliere și workshop-uri de creație artistică, 19 
instalații, performance-uri și expoziții, precum și 9 concerte. Accesul la toate activitățile din 
cadrul Festivalului AccesArt a fost gratuit.  
 
- PASTEL URBAN este un proiect realizat de Fundaţia Rubin cu sprijinul Primăriei şi al 
Consiliului Local Timişoara. 
 
- FESTIVALUL DE STREET ART “FISART 2015” - aflat la a Va ediţie,  a presupus realizarea 
de lucrări de street art de mari dimensiuni pe mijloacele de transport în comun și lucrări 3D.  
  
- FESTIVALUL BAROC - Primăria Municipiului Timişoara şi Asociaţia Festivalul Baroc 
Timişoara au organizat,  în perioada 09 – 23 octombrie 2015, cea de-a patra ediţie a 
Festivalulului Baroc . 
 
- CAFEKULTOUR - Cafékultour–Săptămâna cafenelelor, eveniment organizat în perioada 11-
17.04.2015, în parteneriat de către Institutul Francez şi Centrul Cultural German din Timişoara, a 
avut loc anul acesta pentru a şaptea oară consecutiv, ca răspuns la rezonanţa sa pozitivă din 
ultimii ani. 
 
- TIMIȘOARA ÎN MIȘCARE - Proiect realizat de TVR Timişoara în Piaţa Victoriei. S-a urmărit 
promovarea oraşului Timişoara ca generator de tradiţie şi promotor al dialogului interetnic şi 
intercultural, la nivel naţional şi internaţional, prin concerte, reportaje etc., 
   
TIMIȘOARA MULTICULTURALĂ 
 
- ZILELE CULTURII SPANIOLE, ediţia a IV-a. Proiect organizat de Asociaţia Via Rumania 
Cultura pentru a dezvolta relaţiile culturale, sociale şi economice dintre România şi Spania. 
 
- FESTIVALUL FOLCLORIC AL MINORITĂȚILOR ETNICE şi FESTIVALUL 
GASTRONOMIC. În perioada 10-11 octombrie 2015, în Parcul Rozelor, Primăria Municipiului 
Timişoara a organizat Festivalul Folcloric al Minorităţilor Etnice din Timişoara şi Festivalul 
Gastronomic, ambele aflate la cea de-a doua ediţie, având următorul program: 
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.  
Scena din Parcul Rozelor 
10 octombrie 2015, orele 16,00-21,00 
16,00 – Societatea Makedon-Armână: Formația de dansuri tradiționale „Altona” din Comuna 
Cerna, jud. Tulcea; formația de cântece tradiționale „Makedonya” 
17,00 – Uniunea Democrată Maghiară din România: Grup de dansuri populare (copii și tineri). 
Au  evoluat două formații de țiteră ale ansamblului Bokréta, Liceul Teoretic Béla Bartók 
17,15 – Forumul Democrat German din România: Grup de dansuri populare (copii și tineri); 
Muzică instrumentală (fanfară) 
18,00 – Uniunea Democrată Maghiară din România: Program muzical susținut de actorii 
Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara 
18,30 – Uniunea Ucrainienilor din România: Ansamblul de dansuri „Moloda Nadia” din Soca 
19,00 – Uniunea Sârbilor din România: Formația de dansuri „Kruna” din Sânmartinul Sârbesc; 
Formația de tamburași „Zlatna Suza” din Diniaș; Formația de dansuri „Sveti Nicola” din Diniaș 
20,00 – Partida Romilor „Pro Europa”: Formația de muzică tradițională din Timișoara; Soliști: 
Nina Baniaș, Cristina Raicu; Ansamblul de dansuri din Măguri 
 
11 octombrie 2015, orele 16,00-20,00 
16,00 – Societatea Makedon-Armână: Muzică tradițională, în interpretarea solistului Pero Tsatsa 
din Macedonia 
16,20 – Uniunea Bulgară din Banat: Ansamblul „Slavjak” din Timișoara; Ansamblul „Balgarce” 
din Vinga 
16,45 – Uniunea Democrată Maghiară din România: Ansamblul „Eszterlánc”; Grupurile de 
dansuri Bóbita și Szazszorszép ale Liceului Teoretic Béla Bartók 
17,15 – Forumul Democrat German din România : Grup de dansuri populare (copii și tineri); 
Muzică instrumentală (fanfară) 
17,45 – Comunitatea Evreilor din România: Grupul vocal „Shalom”, condus de Alexandru 
Fischer 
18,00 – Partida Romilor „Pro Europa”: Formația de muzică tradițională din Timișoara 
19,00 – Uniunea Sârbilor din România: Formația „Mladost” din Timișoara; Formația de 
tamburași „Temišvarski Spomenari” din Timișoara; solist Pera Todorovici 
 
TÂRG DE GASTRONOMIE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE 
 
10 octombrie 2015, orele 15,00-21,00 
Uniunea Democrată Maghiară din România: prezentare de preparate tradiționale; atelier de 
meşteşugărie; ateliere de broderie, mărgele, face painting, pictură măşti 
Uniunea Sârbilor din România: prezentare de preparate tradiționale 
Uniunea Ucrainienilor din România: prezentare de preparate tradiționale 
Partida Romilor „Pro Europa”:  prepararea unor preparate culinare tradiționale; atelier de 
florărie; atelier de fierărie; atelier de bijutierie 
Societatea Makedon-Armână: prezentare de preparate tradiționale; atelier de meșteșugărie 
 
11 octombrie 2015, orele 15,00-20,00 
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Partida Romilor „Pro Europa”: prepararea unor preparate culinare tradiționale; atelier de florărie; 
atelier de fierărie; atelier de bijutierie 
Uniunea Democrată Maghiară din România: prezentare de preparate tradiționale; atelier de 
meşteşugărie; ateliere de broderie, mărgele, face painting, pictură măşti 
Uniunea Sârbilor din România: prezentare de preparate tradiționale 
Uniunea Bulgară din Banat: Expoziție de cărți, ziare și reviste; prezentare de preparate 
tradiționale 
Comunitatea Evreilor din România: prezentare de preparate tradiționale. 
 
 
- TIMIȘOARA ÎN EUROPA - Proiect realizat de TVR Timişoara a avut  ca scop promovarea 
oraşului Timişoara în Europa, prin evenimente, personalităţi, instituţii care să conducă la 
construirea unei imagini pozitive a oraşului nostru, prin intermediul unor reportaje TV.  
 
- DAS DEUTSCHLANDPROJECT – ANUL LEIPZIG- realizat de CCG. Proiectul îşi propune 
prezentarea în fiecare an la Timişoara a câte unui oraş din Germania, din perspectiva scenei 
culturale. 
Timişoara Experimentează 
 
- FESTIVALUL SIMULTAN 2015”, ediţia a XI-a, s-a desfăşurat între 07 - 10  octombrie 2015. 
Este un festival dedicat artei video, media şi experimentului artistic, este o punte de legătură între 
diferite medii artistice. 
 
- FESTIVALUL TIMFLORALIS - Vreme de trei zile, între 22-24 mai 2015,  în Piaţa Victoriei şi 
pe străzile Alba Iulia şi Mărăşeşti, s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Timfloralis. Acest 
Festival şi-a propus să readucă în atenție vechea tradiţie a Timişoarei legată de flori, parcuri şi 
roze. 
 
Vineri 22 mai 
11.00 – 19.00 Ateliere Piata Vicţoriei 
- Ateliere de coroniţe din flori, pălării cu flori, expoziţii handmade, prezentare de rochii cu temă 
florală - Casa de Cultură a Studenţilor 
- Ateliere de plantat flori, olărit -  SC Horticultura SA 
- Atelier de ikebana –Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 
- Studenţii Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură au facut simulări pe calculator pentru 
aranjamente de grădini, parcuri, spaţii verzi 
18.00 Deschiderea oficială a Festivalului Timfloralis  
- Fanfara Big Band 
- Cuvânt oficialităţi 
18.30 Cooking Floral Show cu Anndreea Stör şi Viorel Birsan 
19.30 Demonstraţie florală cu Piotr Marzec - master florist internaţional 
20.30 Musichall  prezentat de Casa de Cultură a Studenţilor Timişoara  
 
Sâmbătă 23 mai 
11.00 – 19.00 Ateliere Piaţa Victoriei 
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- Ateliere de coroniţe din flori, pălării cu flori, expoziţii handmade - Casa de Cultură a 
Studenţilor 
- Ateliere de plantat flori, olărit -  SC Horticultura SA 
- Workshop de design floral pentru copii şi mame - Asociaţia Floriştilor Români 
- Atelier de pictură pe basorelief, reproduceri arheologice din culturile lumii antice - Asociaţia 
Culturală Noua Acropolă 
14.00 Workshop de Design Floral pentru Specialişti cu Andreea Stör 
16.00 Atelier de Ikebana -  Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
19.30 Demonstraţie florală cu Andreea Stör  
20.30 Concert - Orchestra Filarmonicii Banatul din Timişoara- Anotimpurile de Antonio Vivaldi, 
solista: Alexandra Hategan, dansează: trupa Reflex ,,Valsul Rozelor’’  
 
Duminica 24 mai 
11.00 – 19.00  
- Ateliere Piaţa Victoriei 
- Fanfara Big Band 
- Ateliere de coroniţe din flori, pălării cu flori, expoziţii handmade - Casa de Cultură a 
Studenţilor 
- Ateliere de plantat flori, olărit - SC Horticultura SA 
16.00 Atelier de pictură pe basorelief, reproduceri arheologice din culturile lumii antice - 
Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
17.00 Atelier de Ikebana - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
16.00 Concert nai Mădălin Luca 
          Spectacol Denisse balet 
          Concert Flare 
20.30 Concert - Orchestra Filarmonicii Banatul din Timişoara, teme celebre şi muzică de film, 
dirijor: Radu Popa          
 
- ZIUA MUZICII DE ORGĂ - Proiect realizat de UVT, desfășurat în 29 octombrie 2015, 
promovează muzica clasică şi muzica de orgă. 
 
- BEGA BULEVARD – ediţia a VIII-a, s-a desfășurat în perioada 4 – 6 septembrie 2015 și a 
cuprins concerte, expozitii, spectacole pe malul canalului Bega. Un proiect de responsabilizare 
ecologică prin scoaterea în evidenţă a potenţialului turistic şi cultural al Canalului Bega 
 
Vineri 4 septembrie 
 
18.00 Fanfara Timişoara Big Band 
18.00-20.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii 
18.00 Atelier de creaţie din materiale reciclabile “Bufniţa veselă”- Ozz Vintage House 
18.30 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
18.30 Defilare ambarcaţiuni pe Canalul Bega 
19.00 Viniloteca 
19.00 5 minute de Filosofie (atelier de filosofie aplicată) - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
20.00 The Case 
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20.45 Burning Table 
21.30 Respiro - Spectacol cu foc 
  
Sâmbătă 5 septembrie 
 
10.00-20.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii, expoziții, informare interactivă organizate 
de: Fundația Comunitară Timișoara, Centrul de asistenţă rurală, Fundaţia “Civitas”, Infocentrul 
Turistic Timișoara, Biroul Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice, Grădinița Tom și Jerry, S.C. 
Retim Ecologic Service S.A., Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană, Tourmaline 
Boutique, Asociaţia “Ceva de spus”, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Ars Mirabilis, 
S.C. Sand painting S.R.L., Clubul Sportiv Municipal Timișoara. 
10.00 Atelier “Portret interior” - Atelierul Rozz 
10.00 Ateliere de jonglerii - Şcoala de Circ a Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
10.00 Creează-ţi propria păpuşă (atelier de croitorie pentru copii) - Asociaţia Culturală Noua 
Acropolă 
10.00 Atelier de pictură pe basorelief pentru copii - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
10.00 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Melopolis 
10.00 Ursul păcălit de vulpe – Teatrul de copii şi tineret Merlin – Amfiteatru Flora 
11.00 Kangoo jumps şi activităţi pentru copii - Smartfit Studio 
11.30 Cursuri gratuite de dans pentru copii cu instructorii Şcolii de dans Magnum Team 
12.00 Activităţi pentru copii - Smartfit Studio 
15.00 Arta renaşterii interioare (atelier de filosofie şi psihologie aplicată) - Asociaţia Culturală 
Noua Acropolă 
16.00 Atelier de pictură pe basorelief pentru copii şi adulţi - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
16.00 Atelier de olărit - Cercul de olărit al Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
16.00 Cursuri gratuite pentru adulţi cu instructorii Şcolii de dans Magnum Team 
17.00 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
17.00 Ateliere de jonglerii - Şcoala de Circ a Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
18.00 Viniloteca 
18.00 Plimbări cu barca pe Bega – Formaţiunea Salvo 
19.00 5 minute de Filosofie (atelier de filosofie aplicată) - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
20.00 Desant 
20.45 Moonlight Breakfast 
21.30 Skizzo Skillz 
            
Duminică 6 septembrie 
 
10.00-20.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii, expoziţii, informare interactivă organizate 
de: Fundaţia Comunitară Timișoara, Centrul de asistenţă rurală, Fundaţia “Civitas”, Infocentrul 
Turistic Timișoara, Biroul Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice, Grădiniţa Tom și Jerry, S.C. 
Retim Ecologic Service S.A., Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană, Tourmaline 
Boutique, Asociaţia “Ceva de spus”, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Ars Mirabilis, 
S.C. Sand Painting S.R.L., Clubul Sportiv Municipal Timișoara. 
10.00 Ateliere de jonglerii - Şcoala de Circ a Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
10.00 Atelier de design “Copiii îşi colorează mobila” - Atelierul Rozz 
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10.00 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Melopolis 
11.00 Atelier de pictură pe basorelief pentru copii şi adulţi - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
11.00 Peregrinii - Amfiteatru Flora 
11.30 Cursuri gratuite de dans pentru copii cu instructorii Şcolii de dans Magnum Team 
14.00 Viniloteca 
14.00 Aerobic  + voluntari antidrog- Smartfit Studio 
15.00 Simularea unor acţiuni de salvare pe diferite tipuri de risc: scafandrii, ambarcaţiuni, 
G.R.I.M.P. (salvări în medii periculoase, în plan vertical) - Formaţiunea SALVO 
15.00 Ateliere de jonglerii - Şcoala de Circ a Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
15.30 Cursuri gratuite pentru adulţi cu instructorii Şcolii de dans Magnum Team 
16.00 7 metode de ecologizare a lumii emoţionale (atelier de psihologie aplicată) - Asociaţia 
Culturală Noua Acropolă 
16.00 Atelier de olărit - Cercul de olărit al Casei de Cultură a Studenţilor Timişoara 
16.30 Ateliere muzicale pentru copii - Asociaţia Culturală Melopolis 
17.00 Cursa răţuştelor organizată de Rotaract Club Timișoara 
18.00 Dorina Vasilashko & Big Brothers Band 
18.00 Plimbări cu barca pe Bega - Formaţiunea Salvo 
 
 
TIMIȘOARA EXCELENȚEI 
 
- “Gala Premiilor de Excelenţă” este un eveniment anual dedicat timişorenilor care au obţinut 
rezultate deosebite în domeniile lor de activitate, este o acţiune organizată de Casa de Cultură a 
municipiului Timişoara, în colaborare cu Primaria municipiului şi finanţată de Consiliul Local 
Timişoara. Anual, performanţa în cele mai importante domenii ale vieţii sociale, în educaţie, 
cercetare, cultură şi artă este premiată. Prin HCL  430 din data de 16.10.2015, au fost aprobate 
categoriile de persoane fizice şi juridice, care au beneficiat de premiile oferite la Gala Excelenţei, 
astfel: 
a)  Elevi claselor V-XII care au încheiat anul scolar cu media generală 10; 
b)  Studenţi eminenţi;  
c) Olimpici care au obţinut locul I, II, III şi menţiune la nivel internaţional sau concursurile din 
calendarul MEN;  
d) Profesorii coordonatori ai elevilor care au obtinut locul I, II, III şi menţiune la Olimpiadele 
Internaţionale sau concursurile din calendarul MEN;  
e) Scriitori, actori şi artişti pentru excelenţă în activitatea desfăşurată;  
f) Instituţii culturale şi organizaţii neguvernamentale atât pentru implicarea în viaţa comunităţii, 
cât şi pentru promovarea activităţilor de voluntariat;  
g) Cercetatori cu rezultate deosebite recunoscute naţional şi internaţional;  
h) Elevi care au obţinut nota 10 la examenul de Bacalaureat.  
 
TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ 
 
În urmă cu patru ani Timişoara şi-a anunţat oficial candidatura pentru titlul de Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2021. De-atunci s-au făcut paşi importanţi pentru a continua acest 
demers, iar proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană a luat amploare. În luna octombrie 
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a acestui an a fost depus dosarul de candidatură a orașului la București, acolo unde se va face 
prima etapă de selecție a orașelor candidate. S-a lucrat mai mulți ani la concept – am avut la 
dispoziție mult timp pentru a testa mai multe idei, lucru care s-a dovedit a fi în avantajul nostru 
pentru că în data de 11 decembrie 2015, Timişoara a fost nominalizată pe lista scurtă a oraşelor 
care trec în faza finală a competiţiei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, 
alături de Baia Mare, Cluj-Napoca şi Bucureşti.  Valorile asumate de către Asociaţie sunt: 
participarea și mobilizarea comunităţii, deschiderea către multiplele culturi și sectoare de 
activitate, valorificarea potenţialului multicultural al orașului și al poziţiei geografice, tradiţia, 
inovaţia și dimensiunea europeană a Timișoarei, transparenţa, incluziunea, nediscriminarea și 
egalitatea de șanse. 
 
Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană este susţinută de către toate forţele politice din 
oraş, de mediul universitar, de cel al oamenilor de afaceri, de ONG –uri, de asociaţii artistice şi 
de toate instituţiile artistice din oraş, inclusiv cele subordonate municipalităţii: Teatrul German 
de Stat Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, Filarmonica Banatul Timişoara, 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. 
 
 
OBIECTIVE PENTRU 2016 
 
- Subordonarea în continuare a întregii activități în vederea realizării strategiei cultural-educative 
și   turistice a municipiului Timișoara la parametrii de maximă eficiență pentru susținerea 
candidaturii municipiului nostru spre a deveni Capitală Culturală Europeană în 2021.  
- Susținerea și cultivarea în continuare a relațiilor culturale cu orașele înfrățite cu Timișoara  
-  Transformarea Casei  de  Cultură a Municipiului Timișoara în Centrul Municipal de Cultură, 
Educație și Organizare Evenimente Culturale     
- Organizarea și realizarea  la un nivel calitativ cât mai ridicat a  tuturor proiectelor  cuprinse în  
Agenda culturală a manifestărilor pe anul 2016  
- Creșterea performanței personalului salariat și a corpului de colaboratori, în desfășurarea 
activităților specifice pe domenii de activitate. 
- Promovarea în grade și trepte a personalului contractual care să ducă la îndeplinirea cu succes 
și la standarde optime a sarcinilor alocate fiecărui angajat. 
- Colaborarea cu toate instituțiile de profil din oraș și nu numai, în vederea realizării proiectelor 
la parametri de calitate cât mai ridicați prin coorganizarea manifestărilor din Agenda anuală, 
pentru a deveni fiecare dintre acestea adevărate evenimente culturale 
- Continuarea activității de pregătire și perfecționare a tuturor formațiilor artistice proprii 
(Ansamblul folcloric “Timișul” Ansamblul folcloric “Eszterlanc”, Orchestra de tineret a 
municipiului Timișoara, formatia de dans sportiv Mini-mini Reflex, Corala feminină “Carmina 
Dacica”, Fanfara “Timișoara Big Band”, etc) , susținerea  participării lor la festivaluri, 
spectacole, concerte organizate pe plan local, național și internațional pentru a reprezenta orașul 
la un nivel calitativ cât mai ridicat. 
- Sprijinirea activității Cenaclului literar “Pavel Bellu” și editarea revistei trimestriale 
“Anotimpuri Literare” în  noul format 
- Sprijinirea activității Cenaclului de satiră și umor”Ridendo” și a participării membrilor 
cenaclului la diferite evenimente, organizate atât în țară dar și în străinătate. 
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-  Susținerea  și stimularea activității membrilor Asociației Artiștilor Plastici “Romul Ladea” prin 
realizarea de expoziții permanente pe baza unui grafic expozițional, la diferite galerii din oraș și 
orgnizarea de tabere de creație. 
-  Realizarea de schimburi de experiență cu instituții și organizații de profil din țară și din 
străinătate pentru modernizarea permanentă a formelor de activitate, a metodologiei aplicate.  
- Reparații și modernizări la scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor. Înlocuirea prelatei,  a 
dușumelei, igienizarea cabinelor, revizuirea instalațiilor electrice, achiziționarea de scaune și 
bănci pentru grădina de vară. 
- Identificarea și amenajarea cu utilitățile necesare a unei locații, repartizate de Primăria 
Timișoara, pentru organizarea în perioada estivală a unor evenimente de tip serbări populare 
precum:  Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Festivalul Gastronomiei, etc 
 
 
 
 
 
 


