
 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

B-dul Republicii nr. 2; 100066 – Ploiesti 

Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 

Fax: 0244 / 513829 

www.ploiesti.ro 
 

 
                                                                        

Ploiești, 09 iulie 2018 

  

COMUNICAT DE PRESĂ 

Primăria Municipiului Ploiești organizează cea de-a II-a ediție a Festivalului “Ploiești Târg 

Domnesc”, în perioada 13-15 iulie, pe Bulevardul Independenței.  

Ploieștenii de toate vârstele sunt invitați să participe în număr cât mai mare la ineditul eveniment, 

menit să aducă relaxare, muzică bună și veselie.  

Festivalul “Ploiești Târg Domnesc” a fost creat pe de o parte din dorința de celebrare a istoriei 

orașului lui Moș Ploae, dar și din ideea de a ne transpune, pentru câteva zile, într-o lume 

fascinantă a poveștilor cu domnițe, cavaleri ori meșteșugari iscusiți, un timp al onoarei și 

frumosului, îmbinat cu tradiții, muzică, dans și bucate alese.  

Agenda festivalului din acest an include și evenimentul “Unirea în Bucate” dedicat  aniversării 

Centenarului Marii Uniri, care își propune să prezinte gastronomia tradițională specifică celor 10 

provincii istorice ale României Mari.  

Municipalitatea a pregătit pentru participanții la festival  și o serie de surprize culinare, cum ar fi 

realizarea unei gustoase plăcinte domnești, care va avea 10 m lungime, precum și pregătirea 

unor pești, berbecuți și vițel la proțap, înmiresmați cu mirodenii de odinioară. Alte bunătăți care 

vor aduce farmecul medieval vor fi cozonacii domnești, plăcintele boierești, bulz sau gulaș.  

Așadar, Festivalul “Ploiești Târg Domnesc” se va desfășura, anul acesta timp de trei zile, pe 

renumitul Bulevard al Castanilor, unde vor avea loc spectacole, tabere medievale, dansuri, turnir, 

ateliere, ritualuri militare și demonstrații de luptă, conform următorului program detaliat: 

 Vineri, 13 iulie 2018 

12.00 – Instalare tabere medievale – activități medievale (dansuri , lupte); 

12.00 – Instalare Târgul Meșteșugarilor; 

12.00 – Amenajare zonă de street food  - Unirea în Bucate ; 

17.30 – 18.00 - Deschiderea Festivalului - Parada medievala; 



18.00 – Deschiderea expoziției Medievalum; 

18.30 – 19.00 – Dansuri Medievale – Asociația Paladini de Terra Medies;  

19.00 -19.30 – Program Asociația Culturală “Străjerii Cetății Bistrița” – prezentarea 

echipamentului militar al unui străjer, competiții între străjeri, interacțiune cu publicul – lupte, 

etc. 

19.30 – 20.00 – Program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - tir cu arcul, 

demonstrație si program interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii 

medievali Liechtenauer,Dobringer,Mayer; 

20.30 – 21.30 – Concert de muzică medieval şi tradițională cu grupul TRUVERII – “Peregrinatio 

2 – Muzicanții călători în timp” – muzică din Europa secolelor XIII-XVIII; 

 21.30 – Concert – Iris. 

 Sâmbătă, 14 iulie 2018 

10.00 – deschidere tabere medievale; 

10.00 – deschidere Târgul Meșteșugarilor;  

10.00 – deschidere zona street food  - Unirea în Bucate ; 

10.30 – Școală de instrucție - Paladini de Terra Medies;  

11.00 – 12.00 – Turnir Western Dreams – reproducerea unui joc de război medieval în care 

participanții își vor dovedi măiestria în mânuirea armelor, în prezența domnițelor și cavalerilor; 

11.30 – 12.00 - Program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - tir cu arcul, 

demonstrație si interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii medievali 

Liechtenauer,Dobringer,Mayer; 

12.00 - 12.30 – prezentare și gustare -  Plăcinta Domnească – 10 m lungime 

12.10 – 13.00 – Dansuri medievale  - Asociația Paladini de Terra Medies; 

13.00 – 13.30 - Program Asociația Culturală “Străjerii Cetății Bistrița” – prezentarea 

echipamentului militar al unui străjer, competiții între străjeri, interacțiune cu publicul – lupte, 

etc.; 

15.00 - 16.00 - Program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - Tir cu arcul, 

demonstrație si program interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii 

medievali Liechtenauer,Dobringer,Mayer; 



16.00 – 16.30 - Program Asociația Culturală “Străjerii Cetății Bistrița” – prezentarea 

echipamentului militar al unui străjer, competiții între străjeri, interacțiune cu publicul – lupte, 

etc.; 

16.00 – 17.00 – Prezentare de arme -  Asociația Paladini de Terra Medies; 

17.00 – 18.00 – Activități medievale la tabere;  

17.30 -18.30 - Atelier de muzică medievală  "Cum sa cunoaștem mai bine muzica medievala" - o 

călătorie muzicală prin Evul Mediu european cu Lupus Dacus; 

18.00 - 19.00 -   Program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - tir cu arcul, 

demonstrație si program interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii 

medievali Liechtenauer,Dobringer,Mayer;  

19.00 – 20.00 – Program interactiv cu publicul - Paladini de Terra Medies; 

19.30 – 20.30- Concert de muzică medievala și tradițională cu grupul TRUVERII; 

20.30 – 21.30 – Concert Lupus Dacus - "CENTENARIUM. Ca pe vremuri" - bucăți din piese 

celebre ale ultimilor 100 de ani, împletite armonios cu  muzica veche de sute de ani; 

21.30 – Concert – Vita de Vie  

 

 Duminică, 15 iulie 2018  

10.00 - deschidere tabere medievale; 

10.00 – deschidere Târgul Meșteșugarilor;  

10.00 – deschidere zona street food  - Unirea în Bucate;  

10.00 – 11.20 Program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - tir cu arcul, 

demonstrație si program interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii 

medievali Liechtenauer,Dobringer,Mayer; 

11.00 -12.00 – Program Asociația Culturală “Străjerii Cetății Bistrița” – prezentarea 

echipamentului militar al unui străjer, competiții între străjeri, interacțiune cu publicul – lupte, 

etc.; 

11.30 – 12.30 – școala de instrucție cu pedepse medievale – Asociația Paladinii de Terra Medies;  

12.30 - 13.00 - Program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - tir cu arcul, 

demonstrație si program interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii 

medievali Liechtenauer,Dobringer,Mayer; 



15.00 – 16.00 – scenetă istorică-  Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana şi -  Paladini 

de Terra Medies; 

16.00-16.30 - Program Asociația Culturală “Străjerii Cetății Bistrița” – prezentarea 

echipamentului militar al unui străjer, competiții între străjeri, interacțiune cu publicul – lupte, 

etc.; 

16.30 – 17.30 – școala de dansuri – interactiv cu publicul -  Asociația Paladini de Terra Medies; 

17.30 – 18.30 – Prezentare arme + full contact -  Paladini de Terra Medies; 

18.30 – 19.30 - Program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - tir cu arcul, 

demonstrație si program interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii 

medievali Liechtenauer,Dobringer,Mayer; 
 

19.30 – 20.00 Activități tabere medievale;  

19.00 - Concert de muzică medieval și tradițională cu grupul TRUVERII; 

20.00 – Concert  de muzică medievală  Lupus Dacus; 

21.30 – Concert - Robin& The Backstabbers, Luna Amară. 

 

 

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE 

 


