
Joi, 2 octombrie 
 

Insula de Agrement - ora 16.00 
 

„Balul pensionarilor“ 
recitaluri: Maria Şalaru, Gheorghe Gheorghiu, Aurel Moldoveanu 

 
Vineri, 3 octombrie  
 

Arena Mall - ora 12.00 
 

„Expomax Bacau 600“ vernisajul expoziţiei internaţionale de maximafilie 
 

Sala Mică a Casei de Cultură  
 

„Vasile Alecsandri" - ora 18.00 
„Memoria peliculei - Bacăul de altădată“ proiecţie film vechi intrarea liberă  

 
Insula de Agrement - ora 19.00 

 
„Super concert“ Damian Brothers, Proconsul, Crush & Alexandra Ungureanu  

 
Sâmbătă, 4 octombrie 
 

Parcul Trandafirilor - orele 11.00-13.00 
 

„Bacăul din amintiri“ expoziţie foto alb-negru în aer liber  
„În chioşc fanfara cânta” 
„La Bacău, la Bacău...” spectacol de cântece vechi  
„Armonii de toamnă“ interpretează corul „Armonia“ Liceul de Artă „George Apostu“ 

 
Piaţetă Casa de Cultură „Vasile Alecsandri“- orele 11.30-14.00 

 
„Păpuşile vorbesc“ work-shop susţinut de actorii Teatrului de Animaţie  
„Mitică“ scenete interpretate de actorii  Teatrului „Bacovia” 
„Comedia dell’arte”  

 
Sala „Ateneu“ - ora 16.00 

 
Decernarea premiilor anuale ale Fundaţiei Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov“ 
pentru literatură şi arte. 

 
Insula de Agrement - ora 19.00 

 
„Regal folcloric” cu: Anton Achiţei, Laura Haidău, Laura Erhan, Maria Şalaru, Marius 
Zgâianu, Ştefan Diaconiţa  
şi ansamblurile: „Ca la noi“, „Floricica de la munte“,  „Boboceii“, „Sărăţelu“, „Floricica“ 

 
Recital Vlad Miriţă 

 
 



Duminică, 5 octombrie 
 

Centrul oraşului, începând cu ora 11.00 
„Sărbătoarea recoltei“ - paradă 

 
Piaţetă Casa de Cultură  „Vasile Alecsandri”- orele 11.30-14.00 
 „Muzică de promenadă” interpretează fanfara Liceului de Artă "George Apostu” 
„La Bacău, la Bacău...“ spectacol de cântece vechi  
„Ciobănaşul“ spectacol de dansuri populare  
„Taraful veşnic tânăr“ interpretează taraful Lceului de Artă „George Apostu“ 
„Pe aripile dansului” sectacol susţinut de clubul „Authentic”  

 
Piaţetă Casa de Cultură  Vasile Alecsandri”-ora 17.00 
ISTORIE - CULTURĂ - SPIRITUALITATE 
TE DEUM 
Slujbă de mulţumire oficiată de PS. ARHIEREU dr. IOACHIM BĂCĂUANUL 
Acţiune organizată împreună cu Episcopia Romanului 

 
Insula de Agrement - ora 19.00 
„Super concert“: Vama, Voltaj, Doru Iulian, Zdob şi Zdub 

 
Luni, 6 octombrie 
 

Centrul Internaţional de Arte „George Apostu" - ora 11.00 
 
„Bacău 600“ 
• „Salutări din Bacău“, de Ioan Catană lansarea albumului 
• „Satul lui Măric“, de Ioan Măric vernisajul expoziţiei de artă naivă  
• „Palete băcăuane“, de Grigore Dalban vernisajul expoziţiei de pictură 

 
Complexul muzeal "Iulian Antonescu" - ora 13.00 
Simpozionul naţional de istorie „Vasile Pârvan“ 

 
 
Din programul manifestărilor “Bacău 600 – Zilele Bacăului 2008”, mai fac parte şi alte 
evenimente organizate în această perioadă: 
 

• Programul Festivalului-Concurs Internaţional de Poezie „Avangarda XXII” </a>,  
ediţia a VIII - a, 2-4 octombrie 2008  

 
• “Bacău 600” </a>- activităţi cultural-educative organizate de Biblioteca 

Judeţeană “C.Sturdza” Bacău, în săptămâna 6-11 octombrie 2008  
• Colocviile Revistei “Ateneu” – “Lecturi în palimpsest – recuperări în orizontul 

actualităţii” (evocarea reperelor spirituale perene cu prilejul aniversării a 600 de ani de 
atestare documentară a Bacăului ), 10-11 octombrie 
 


