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,,Festivalul Copiilor &#8217;&#8217; din Timi&#537;oara...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12389

,, Ziua Copilului&rsquo;&rsquo;este o sarbatoare care ne îndeamna sa ne minunam si sa ne bucuram de
fiecare zi si clipa petrecuta cu copilul nostru. Nu uita&#539;i sa va juca&#539;i mereu, caci cea mai mare
bucurie a unui copil este joaca. Primaria Municipiului Timi&#537;oara pregate&#537;te pentru ,,Festivalul
Copiilor&rsquo;&rsquo; desene pe asfalt, baloane colorate, multe ateliere antrenante, jucarii, dulciuri, jocuri si
distractii în parcuri, inocenta, pictura, prietenii noi, dansuri, plimbari cu barca, urari si felicitari.
În multe &#539;ari, 1 Iunie este Ziua Copilului, sarbatoarea care îi face pe parin&#539;i sa-&#537;i aduca
aminte de propria copilarie, iar pentru copii reprezinta ziua în care se joaca cel mai mult, primesc cadouri,
baloane, jucarii, dulciuri, felicitari. Se organizeaza festivaluri, târguri, expozi&#539;ii, concursuri, vizite la
muzee, la teatrul de copii, la circ &#537;i în parcurile de distrac&#539;ie. Ziua Copilului a fost
men&#539;ionata prima data în august 1925, la Geneva, la Conferinta Mondiala pentru Protejarea &#537;i
Bunastarea Copiilor. Atunci 54 de reprezentan&#539;i din diferite &#539;ari au adoptat Declara&#539;ia
pentru Protec&#539;ia Copilului. Dupa aceasta conferin&#539;a, multe guverne au introdus &bdquo;Ziua
Copilului&rdquo;. De Ziua Copilului se striga din nou adunarea în cel mai mare parc destinat celor mai mici
dintre timi&#537;oreni, Parcul Copiilor &bdquo;Ion Creanga&rdquo; . Vor fi fel de fel de activita&#539;i,
de la momente artistice pâna la momente sportive. Reprezentan&#539;ii Casei de Cultura a ora&#537;ului au
fost cei care au pus la punct toate detaliile pentru ca sarbatoarea copiilor sa se desfa&#537;oare în cele mai
bune condi&#539;ii.
Marea petrecere de Ziua Internationala a Copilului din Parcul Copiilor va începe în 31 mai de la ora 14 si se
va întinde pâna in 1 iunie la ora 20. Pe tot parcursul celor doua zilei, copiii se vor bucura de o atmosfera plina
de culoare si veselie, asigurata de unele dintre cele mai îndragite personaje din filme si desene animate,
precum Minnie si Mickey Mouse. În plus, cei mici vor putea sa joace câteva dintre cele mai îndragite jocuri
din toate timpurile, ca sotronul, sa îsi faca tatuaje temporare, sa se joace cu baloane modelabile, sa se admire
"dansul" baloanelor de sapun. Va asteptam cu mic cu mare la ,,Marea petrecere a celor mici&rdquo;.
Programul pentru 31 Mai:
14- Parada Portului Popular ( Pia&#539;a Unirii, Piata Victoriei, Parcul Rozelor, Parcul Copiilor)
15-Ansamblul Voitegeana, Ansamblul Calu&#537;arii de la Jebel, Ansamblul Tolvegeana
15.30- Ansamblul Hora Timi&#537;ului
16.30- Muzica &#537;i dansuri populare sus&#539;inuite de forma&#539;iile de copii ale Ansamblului
Timi&#537;ul al Casei de Cultura a Municipiului Timi&#537;oara, Ansamblul Cununa Timi&#537;ului,
Centrului de Cultura, Ansamblului ,, Mladost&rsquo;&rsquo;&rsquo;&#537;i ai Ansamblului
,,Eszterlanc&rsquo;&rsquo;
Programul pentru 1 Iunie Parcul Copiilor:
Scena:
9.40- Anne Dance Studio
10-Ursul pacalit de vulpe- Teatrul Merlin
11- Dans cu Magnum &#537;i Suzane Dance
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12-The Dancers-Scoala de balet Alexandra Coca
13- ,,Ne antrenam&rsquo;&rsquo; cu Nextfit
14- Alba ca Zapada &#537;i mai multi pitici- Degetu&rsquo; Mic
15-Minisceneta ,,Prietenia&rsquo;&rsquo;, dezbatere, discurs- Vip Club Jr
15.30- Mini Mini Reflex
16- Zumba Party cu Nextfit
16.30- Scoala de balet ,,Denisse&rsquo;&rsquo;
17- Dance with Francesca
17.20- Club Darinur
17.30- Antrenament distractiv cu Nextfit
18.30- Cromatik Voice
19.30- Incubatorul de Arta
20.15- Ana Moldovan
20.30- Andra Gogan
Activita&#539;ile desfa&#537;urate pe tot parcursul zilei de 1 iunie în Parcul Copiilor:
- Plimbari de agrement pentru copii cu ATV-ul &#537;i barca, organizate de Forma&#539;iunea Salvo
- Atelier Teatrul Merlin
- Ateliere de pictura, modelaj, colaje si grafica sus&#539;inute de Palatul Copiilor
- Atelier ,, Culoarea Copilariei&rsquo;&rsquo;
- Atelier ,, Povestea firelor colorate&rsquo;&rsquo;
- Atelier sustinut de Vip Club
- Atelier,, Happy Education&rsquo;&rsquo;
- Pictura pe fata cu Anca Basarab
- Atelier ,,Paradisul Copiilor&rsquo;&rsquo;
- Atelier de pictura pe ceramica
- ,,Mega distractie în lumea Super Eroilor&rsquo;&rsquo;, activitate sus&#539;inuta de Hazilitii.
- Atelier Creativ cu baloane uria&#537;e de sapun
Accesul la Gradina Zologica Timisoara va fi gratuit în 1 iunie,
a&#537;a ca a&#537;teptam copiii la multe activita&#539;i antrenante. Va reamintim ca programul de
vizitare
este zilnic între orele 10-20
, cu exceptia zilei de luni a fiecarei saptamâni
.
Activitatile desfasurate pe tot parcursul zilei de 1 iunie în Gradina Zoologica:
- Jocuri interactive Enter Game
- Atelier ,,Leul curajos&rsquo;&rsquo; organizat de Little People
- Atelier ,, Paradisul Copiilor&rdquo;
În caz de vreme nefavorabila, actiunile programate se anuleaza.
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Casa de Cultura a Municipiului Timisoara
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