פסטיבלים ואירועים מיוחדים
פסטיבלים נערכים ברומניה כל השנה ובכל רחבי המדינה .כדאי לוודא את התאריכים לפני
הנסיעה ,כי הם משתנים מידי פעם:

ינואר

פסטיבל ספורט החורף בקמפולונג מולדובנסק מולדביה מתקיים ביום א' האחרון של

החודש.
פברואר פסטיבל המוסיקה המעיינות הקסומים ,פסטיבל מוסיקה עממית בטרנו ז'יו ,מתקיים
ביום א' האחרון של פברואר.
אפריל הירי בתרנגול ,כפריים מוקיעים תרנגול העשוי עץ ואז יורים בו ,נערך בכפר אפאטה ,ליד
בראשוב ,מתקיים ביום א' השלישי של אפריל .פסטיבל ימי גיאורגיוס הקדוש פסטיבל זה הוא
דתי במהותו והוא נחוג שלושה ימים בסמנטו גאורגה בטרנסילבניה ,מתקיים ביום א' האחרון
בחוד אפריל .טנז'אואה דה פה מארה פסטיבל הפריון של איכרי מאראמורש ,הכולל הטבלת
צעירים ומבוגרים בנהר מתקיים בסוף אפריל התחלת מאי .ימי בראשוב ותהלוכת ז'וני הפסטיבל
הגדול של בראשוב מתחיל בשבוע שאחרי הפסחא.
מאי מאיפסט הפסטיבל הסאסוני של סיביו מתקיים ב  1למאי .ימי קונסטאנצה בקונסטאנצה
מתקיים בסביבות ה  21למאי .פסטיבל התיאטרון הבינלאומי אירוע של שבוע בפיאטרה נאמץ
מתקיים בסוף מאי .גקיפסט פסיטבל ההומואים היחיד ברומניה ,מתקיים בעיר בוקורשט בסוף
מאי תחילת יוני .פסטיבל סמברה אוילור פסטיבל זה הוא חגיגה לציון יציאת הכבשים למרעה
בהרים ,בצארה אואשולוי מאראמורש מתקיים במאי יוני .הקרנבל של בוקורשט אירוע בן שבוע
ימים הכולל מופעי תיאטרון מחול ומוסיקה .פסטיבל הג'אז של סיביו שבוע של מוסיקת ג'אז.
יוני פט דה לה מוזיק פסיטבל המוסיקה מתקיים ב  21ביוני פסטיבל זה הוא שנתי למוסיקה
צרפתית .ימי סוצ'יאבה יריד עממי עם כמה ספיחים דתיים מתקיים בסוף יוני .ימי טרגו מורש
קרנבל בחבל סקיי מתקיים בסוף השבוע האחרון של יוני .פסטיבל הסרטים הבינ"ל של
טרנסילבניה פסטיבל מתקיים בקלוז נאפוקה והחל משנת  2007גם בסיביו שחשיבותו הולכת
וגדלה מידי שנה.
יולי פסטיבל מאראמוזיקאל פסטיבל מוסיקה עממית של ארבעה ימים בוואדו איזיי
מאראמורש מתקיים באמצע יולי .פסטיבל פלסיגט למוסיקת רוק ודי ג'ייז בטרגו מורש מתקיים
בסוף יולי .פסטיבל אמנות ימי הביניים מתקיים בסיגישוארה בסוף יולי.
אוגוסט פסטיבל הלאומי לפולקלור רומני בקונסטאנצה ,מתקיים בתחילת אוגוסט .האוס
פארייד פסטיבל חוף ודי ג'ייז בוואמה וקה מתקיים ב  19לאוגוסט .חורה דה לה פריסלופ
פסטיבל מוסיקה עממית הנערך במאראמורש יום א' השני של אוגוסט ובבוקורשט בתחילת
אוגוסט .הפסטיבל העממי של צ'אחלאו רועים לובשים בגדים מסורתיים ועולים לכפר דוראו
במולדביה מתקיים ביום א' השני של אוגוסט .יריד בעלי מלאכה יריד מלאכת יד במוזיאון
הכפרים בבוקורשט ,אליו מתקבצים אומנים מכל רחבי רומניה ) 15לאוגוסט( .יריד הפרוונים של
מולדביה בסוצ'יאבה מתקיים באמצע אוגוסט .פסטיבל ההרים בפונדאטה יום א' האחרון של
אוגוסט .פסטיבל הסרטים הארצי קוסטינשטי .הפסטיבל העממי הבינלאומי של ארצות הדנובה
בטולצ'יה .נונאטה זאמפיריי פסיטבל בינלאומי של מוסיקה מחול ומסורות עממיות בביסטריצה.
פסטיבל הסרטים של ספנטו גאורגה בדלתא של הדנובה.
ספטמבר פסטיבל המוסיקה על שם ג'אוג'ה אנסקו נערך בבוקורשט בשנים אי זוגיות במשך כל
ספטמבר .פסטיבל פופ ארצי להקות מתחרות במאמאיה )תחילת ספטמבר( .מיוריצה תחרות זמר
עממית בטרגובישטה )אמצע ספטמבר( .סמברה אוילור פסטיבל של שלושה ימים לרגל חזרת
הכבשים מהמרעה ,מתקיים בבראן )סופ ספטמבר תחילת אוקטובר(.
אוקטובר פסטיבל היין פסטיבל גדול ,הומה ומשכר הנערך בקישינאו במקביל לחג העירוני )14
אוקטובר( .ימי יאשי שבוע של חגיגה דתית – ומסיבה המונית ביאשי )אמצע אוקטובר( .פסטיבל

-2הבירה חגיגה של שתייה בטימישוארה עם הופעות חיות .פסטיבל הסרטים הבינלאומי אסטרה
בסיביו .פסטיבל התיאטרון הלאומי פסטיבל של שבוע בבוקורשט לפעמים נערך בתחילת נובמבר.
דצמבר – דה לה קולינד לה סטאה פסטיבל מוסיקלי של ארבעה ימים בבוקורשט .קרנבל החורף
יין חם ומנהגי חורף בטולצ'יה .יום העצמאות של גאגאוזיה חגיגות העצמאות )היחסית( של
רפובליקת גאגאוזיה במולדובה ) 23בדצמבר( .פסטיבל החורף סיגטו מארמאציי ,מאראמורש )27
בדצמבר(.

______________________________________________________________________________
הוכן ע"י הרי קרויטורו  שייך לאתר "הרי עושה את רומניה" – אוקטובר   2010כל הזכויות שמורות

