
 

 

 

Muzeul Satului... în sărbătoare. Târg de cadouri 
30 noiembrie  - 6 decembrie 2022 

 

 
 

Miercuri, 30 noiembrie 2022 

† Sfântul Apostol Andrei 

 

12.00 Vernisajul expoziției ”Masca în Teatru”                    (Foaier Victor Ion Popa (Șos. Kiseleff, nr. 28) 
Proiect al Asociației Teatrul Vienez de Copii, în parteneriat cu Asociația Femeilor Universitare din România și 

Universitatea Națională de Arte București și  Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” 

Expoziția poate fi vizitată în perioada 30 noiembrie - 11 decembrie 2022, orele 9.00 - 17.00, Foaier Victor Ion Popa 

(Șos. Kiseleff, nr. 28 

 

9.00 – 17.00 Haideţi să târguim! 

.... oale, străchini, măşti, ştergare, fluiere şi ocarine, linguri, cofe şi cofiţe, ii, cămăşi şi pălării 

...descoperă bucatele tradiţionale -  colaci şi pâine cu maia, miere, dulceaţă  cozonaci, murături, dulcețuri și zacuscă, 

sucuri naturale și siropuri de leac!  

 
Joi, 1 decembrie 2022  
Ziua Națională a României 
 

14.30 Pentru onor.... înainte!  
Asociația Tradiția Militară - Președinte - Dr. Mircea Stoica 

        

9.00 – 17.00 Haideţi să târguim! 

.... oale, străchini, măşti, ştergare, fluiere şi ocarine, linguri, cofe şi cofiţe, ii, cămăşi şi pălării 

...descoperă bucatele tradiţionale -  colaci şi pâine cu maia, miere, dulceaţă  cozonaci, murături, dulcețuri și zacuscă, 

sucuri naturale și siropuri de leac!  

 

Vineri, 2 decembrie 2022 

9.00 – 17.00 Haideţi să târguim! 

.... oale, străchini, măşti, ştergare, fluiere şi ocarine, linguri, cofe şi cofiţe, ii, cămăşi şi pălării 

...descoperă bucatele tradiţionale -  colaci şi pâine cu maia, miere, dulceaţă  cozonaci, murături, dulcețuri și zacuscă, 

sucuri naturale și siropuri de leac! !  

 

Sâmbătă, 3 decembrie 2022 

11. 00 – 12.30  Delta Dunării prin ochii copiilor 

Ateliere pentru copii (4 - 12 ani), cu participare pe bază de bilet de intrare în muzeu, pe teme legate de fauna și flora din 

Delta Dunării. În colaborare cu Asociația Salvați Flora și Fauna din Delta Dunării. Informaţii privind înscrierea la atelier 

- contact@sosdelta.ro, www.sosdelta.ro      

 

9.00 – 17.00 Haideţi să târguim! 

.... oale, străchini, măşti, ştergare, fluiere şi ocarine, linguri, cofe şi cofiţe, ii, cămăşi şi pălării 

...descoperă bucatele tradiţionale - colaci şi pâine cu maia, miere, dulceaţă  cozonaci, murături, dulcețuri și zacuscă, 

sucuri naturale și siropuri de leac!  

 

Duminica, 4 decembrie 2022 

† Sfânta Muceniță Varvara 

11.00 – 12.00   Ucenicii lui Moș Crăciun  - atelier: Cizmulița lui Moș Nicolae 

Coordonator - Luminița Voica  

* Înscriere prealabilă în limita a 15 locuri/atelier. Taxă de participare 40 lei/participant  

Înscrierile se fac prin completarea formularului online: https://forms.gle/6TJT1FDNsa3YMWpC7  

 

Întâlnire cu Moș Nicolae 
12.30 - 15.00 – Bradul din foaier (Kiseleff 30) 

 

13.30 - Lui Moș Nicolae 

Concert de muzică corală susținut de Corul Symbol 

Coordonator - Prof. Luminița Guțanu Stoian 

https://forms.gle/6TJT1FDNsa3YMWpC7


 

 9.00 – 17.00 Haideţi să târguim! 

.... oale, străchini, măşti, ştergare, fluiere şi ocarine, linguri, cofe şi cofiţe, ii, cămăşi şi pălării 

...descoperă bucatele tradiţionale -  colaci şi pâine cu maia, miere, dulceaţă  cozonaci, murături, dulcețuri și zacuscă, 

sucuri naturale și siropuri de leac!  

 

Luni, 5 decembrie 2022 

 

9.00 – 17.00 Haideţi să târguim! 

.... oale, străchini, măşti, ştergare, fluiere şi ocarine, linguri, cofe şi cofiţe, ii, cămăşi şi pălării 

...descoperă bucatele tradiţionale -  colaci şi pâine cu maia, miere, dulceaţă  cozonaci, murături, dulcețuri și zacuscă, 

sucuri naturale și siropuri de leac!  

 

Marți, 6 decembrie 2022 

† Sfântul Ierarh Nicolae 
 

12.30 – 13.00  Legenda lui Moș Nicolae – Teatru de umbre – Sala Victor Ion Popa 

Coordonator - Marius Luca, muzeograf 

* Înscriere prealabilă în limita a 25 locuri. Taxă de participare pe bază de bilet de intrare în muzeu 

Relaţii - programe.culturale@muzeul-satului.ro 

 

9.00 - 17.00 Prescrie un zâmbet 

Târg caritabil organizat de Societatea Studenților în Farmacie București (SSFB). Donațiile vor fi direcționate către 

organizația non-guvernamentală Hope and Homes for Children. 

 

9.00 – 17.00 Haideţi să târguim! 

.... oale, străchini, măşti, ştergare, fluiere şi ocarine, linguri, cofe şi cofiţe, ii, cămăşi şi pălării 

...descoperă bucatele tradiţionale -  colaci şi pâine cu maia, miere, dulceaţă  cozonaci, murături, dulcețuri și zacuscă, 

sucuri naturale și siropuri de leac!  

 

 


