
 

 Cercul de  Muzică populară de la Clubul 
Copiilor Fălticeni a participat în anul școlar 2017-
2018 la mai multe festivaluri și concursuri de  
folclor, obținând mai multe premii. Amintim aici 
Trofeul obținut de Grupul MOLDAVA la Concursul 
de colinde și datini de iarnă ,,Trec magii prin Vatra 
Moldovei’’ care a avut loc la Botoșani, în data de 2 
dec. 2017, dar și Premiul III obținut la Festivalul 
Internațional ,,Mugurelul’’ de la Dorohoi. De 
asemenea, ne-am bucurat să obținem un Premiu I și 
un Premiu II la Simpozionul Internațional ,,Fereastra 
către stele’’, desfășurat la Iași în perioada 26-27 mai 
2018, cu două lucrări ale elevilor noștri, și anume 
,,Soarele în arta populară decorativă’’ și ,,Superstiții 
populare despre soare, lună și stele.’’ 
 Cercul de Muzică populară, prin înființarea 
celor două grupuri, MOLDAVA și MICII RĂZĂȘI, a 
dus cântecul de pe valea Șomuzului în diferite zone 
etnografice ale țării: județele Suceava, Bacău, Neamț, 
Botoșani, Iași, dar și Maramureș.  

 





 

• Ne-am implicat în activitățile cu caracter caritabil, deoarece 
considerăm că a dărui înseamnă a primi, a fi bun înseamnă a fi 
om. Am participat la concerte caritabile, la spectacole  cu 
caracter umanitar atât în Fălticeni, dar și pe scena Casei de 
Cultură Buhuși, jud. Bacău.  

• Proverbul spune că ,,Cine nu are bătrâni, să și-i cumpere.’’ 
Demarând proiectul umanitar ,,Deschide ușa (inimii), creștine’’, 
am dus (pe lângă produsele alimentare) colindul nostru la 
Așezământul de bătrâni ,,Sf. Andrei’’ din Fălticeni, trăind 
momente cu adevărat înălțătoare. 

• Urmărind același scop, acela de a bucura suflete, cu ocazia Zilei 
Internaționale a femeii, 8 martie, am oferit 50 de felicitări 
doamnelor pe care le-am întâlnit pe stradă. Primăvara ni s-a 
părut mai adevărată. 











 

• Fiind anul Centenarului, ne-am gândit să 

organizăm o activitate mai deosebită. Am ales ca 

loc de desfășurare... Putna, loc istoric și pitoresc. 

Copiii au cântat la mormântul marelui voievod 

Ștefan cel Mare cântece patriotice, dar s-au oprit 

și la Chilia lui Daniil Sihastrul, cu emoție și 

bucurie în suflete. 

• Tot în spiritul Centenarului, Cercul de Muzică 

populară a întocmit un album de fotografie 

veche, copiii fiind foarte receptivi și dornici de a 

descoperi noi comori prin casele bunicilor. 

 



 

• La mormântul lui Ștefan cel Mare 

 

 

 



 

• La chilia lui Daniil Sihastrul 

 

 

 







    Românul este recunoscut pentru ospitalitatea sa. Și noi am 
trăit bucuria de a avea oaspeți de seamă la Clubul Copiilor 
Fălticeni. Musafirii noștri au venit tocmai din Mexic. Un 
grup de dansatori din Mexic care urma să urce pe scenă cu 
ocazia manifestărilor organizate de Zilele Municipiului 
Fălticeni, a poposit vreme de câteva ceasuri la Clubul 
Copiilor Fălticeni. Au vizitat toate sălile cercurilor, fiind 
impresionați mai ales de cercul de aeromodele și de micul 
muzeu etnografic amenajat la parter. S-au legat prietenii, 
sub cupola artei. 

• Un oaspete  deosebit a fost dna Sofia Vicoveanca, invitata 
Cercului de Muzică populară în săptămâna Școala altfel. 
Activitatea, gândită ca un dialog între copii și marea 
interpretă a cântecului moldovenesc, s-a dovedit a fi una 
fructuoasă. La activitate participând și părinții, a fost o zi 
reușită, interactivă și bogată spiritualicește. 

 











 
• Săptămâna Școala altfel reprezintă o cale spre a ne cunoaște 

altfel, și aceasta se poate realiza numai prin activități relaxante, 
dar foarte educative, de care copiii își vor aduce aminte cu 
plăcere.  

• Cercul de Muzică populară a organizat o activitate intitulată Din 
bătrâni, din oameni buni, și anume o întâlnire cu o mare iubitoare 
de folclor, în persoana dnei prof. Virginia Bîrleanu din Vadu 
Moldovei, autoare de cărți, dintre care amintim culegerea de 
folclor intitulată ,,Moștenite din bătrâni, din români, din oameni 
buni (Culegere de folclor din Vadu Moldovei)’’. Cel mai inspirat loc 
de desfășurare a acestei activități nu putea fi decât Muzeul de la 
M-rea Cămârzani, muzeu care a luat naștere tot datorită dnei 
prof. Virginia Bîrleanu. Copiii, de la cei mai mici până la clasa a 
XII-a, dar și părinții acestora, au fost profund impresionați de 
persoana dnei profesoare, de dragostea dumneaei pentru tradiții, 
obiceiuri și istorie locală. 

• Participând cu proiectul pe care l-am realizat în urma vizitei la   
M-rea Cămârzani  la competiția națională ,,O activitate de succes 
din Săptămâna Școala altfel’’, am obținut Premiul II pe județ. 
Această activitate a fost mediatizată și în presă (Crai nou). 
 









 
• Activitățile noastre împletesc utilul cu plăcutul. Prin activitățile 

desfășurate la cercurile de la Clubul Copiilor Fălticeni copiii se pot 
dezvolta moral, etic, estetic, artistic. Activitățile pe care ni le 
proiectăm nu au doar rolul de a umple timpul copiilor cu ceva, ci de  
a-i face mai responsabili, mai buni și mai frumoși. Activitățile 
desfășurate de noi în anul școlar 2017-2018 au fost mediatizate       
on-line (facebook, youtube), pe diferite posturi de televiziune, la radio 
(Radio Trinitas, Radio Iași), dar și în presa scrisă. Redăm în 
continuare câteva din revistele și ziarele care au apreciat munca 
noastră: 

• Dumbrava minunată, revista Clubului Copiilor Fălticeni; 

• ReCreația copiilor, revistă națională pentru copii; 

• Crai nou; 

• Cronica de Fălticeni; 

• Ziarul de pe net; 

• Monitorul de Suceava; 

• NewsBucovina; 

• Suceavalive. 







 

 


