PRIMARIA VATRA DORNEI
COMUNICAT DE PRESĂ
În fiecare an, în luna decembrie, Primăria Municipiului Vatra Dornei organizează o serie de
manifestări tradiţionale specifice sărbătorilor de iarnă, o parte din acestea angrenând şi un număr foarte
mare de turişti şi invitaţi din mai multe judeţe ale ţării.
In cadrul Targului de Iarnă, iubitorii de frumos vor putea achiziționa obiecte tradiționale, ceramică
pictată, lemn cioplit, icoane și pânzeturi brodate, costume și măști tradiționale, jucării din lemn, coronițe din
crenguțe de brad sau ghirlande și lumânări parfumate.
De asemenea, vizitatorii se vor putea delecta cu produse tradiționale românești, (cozonaci, vin fiert,
turtă dulce, plăcinte, dulceţuri, miere, siropuri, etc.) și vor putea cumpăra cadouri inedite celor dragi.
Totodată, unii dintre meșterii prezenți la eveniment vor confecționa la fața locului obiecte și
podoabe, aceste ateliere permițând publicului să redescopere frumusețea artei, tradițiilor și obiceiurilor
populare românești.
La acestea se vor adăuga, pentru a crea o frumoasa imagine de poveste de iarnă:
-Bradul lui Moş Crăciun
-Scena. Pe tot parcursul lunii decembrie, in cadrul targului vor avea loc numeroase spectacole
muzicale, coregrafice şi de divertisment, spectacole care vor fi susţinute de tineri artisti dorneni, membri ai
ansamblurilor locale, dar şi reprezentanţi ai scolilor locale.
-Orăşelul Copiilor. Organizând Targul de Iarnă, Oraşelul Copiilor va fi şi el amenajat tot în această
locaţie, pentru acesta urmând a-şi da concursul tinerii VDT. Ei vor amenaja Padurea Fermecată din
vecinatatea Izvorului Sentinela, delimitată în doua zone, pe categorii de varstă.
-Agrementul muzical. Pe tot parcursul lunii, pe scena amenajată vor avea posibilitatea să susţină
diferite spectacole muzicale, coregrafice, momente de divertisment toţi tinerii artişti de la şcolile din Vatra
Dornei şi din celelalte localităţi din Ţara Dornelor, dar şi alţi artişti invitaţi.
O parte importantă din aceste evenimente vor fi pregătite de tinerii VDT, cei care ne vor fi de altfel şi
parteneri importanţi in desfăşurarea Târgului.
Evenimentele din cadrul Targului de Iarnă vor fi completate, pentru o mai bună ofertă culturală a
staţiunii în perioada sărbătorilor de iarnă cu celelalte evenimente culturale tradiţionale ale municipiului.
Toate acestea se regăsesc în programul evenimentelor culturale din anexa alaturată.
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