
 

 

 

   

 

21 mai - Noaptea Muzeelor 2016 

la Casa cu Blazoane, 

Chiojd, Buzău 

Noaptea Muzeelor ȋntr-o perspectivă inedită, ȋntr-un tărâm magic: Țara Chiojdurilor, Jud. Buzău. 

Cerul ȋnstelat ne va fi acoperiș, luna felinar, iar Casa cu Blazoane ne va găzdui, cu un program 

bogat și interesant. Accesul este gratuit.  

 

Moșnenii, oameni liberi și gospodari, primesc ȋntotdeauna cu bucurie oaspeți. Explorarea acestui 

ținut se face cu ocazia Nopții Muzeelor prin deschiderea porților unei gospodării-simbol, 

construcție reprezentativă pentru arhitectura moșnenească.  

 

Uniunea Arhitecților din România a restaurat "Casa cu Blazoane" și a introdus ȋn circuitul public 

și turistic acest monument istoric ȋn cadrul unui complex cultural care ȋși propune să găzduiască 

o gamă complexă de manifestări ce țin de arhitectură, tradiții, meșteșuguri și nu numai.  

 

De la ora 16.00 până la miezul nopții, #casacublazoane poftește vizitatorii să ȋi treacă pragul de 

#noapteamuzeelor2016 și să se bucure de un program care pune ȋn prim-plan arhitectura și 

tradițiile locale:  

 

16.00 – Lansare proiect „Școala de VAR” – ateliere de meșteșuguri;  

17.00 – Cântec și dans popular cu grupul "Perinița" al comunei Chiojdu condus de prof. Stănescu 

Elena;  

17.30 – Grupul folcoric "Cununița" din sat Bâsca, condus de prof. Codescu Carmen;  

18.00 – Vernisaj expoziție de fotografie "Țara Chiojdurilor ȋn imagini" realizată de fotograf Andrei 

Alexandru;  

18.00 - 0.00 - Expoziția permanentă "Evoluța Repertoriului de Modele a Habitatului Moșnenesc 

din Muntenia"; vizionări de proiecții, prezentări pe tema arhitecturii tradiționale, acțiuni interactive 

cu teme conexe.  

În grădină, privim cerul ȋnstelat de Chiojdu și gustăm câteva preparate locale. 

 

Cei care doresc să participe la eveniment, se pot adresa pentru mai multe detalii, domnului Florin 

Drăgulin, administrator, tel: 0737 030 006. 
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