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Ploiești, 23 septembrie 2021 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Primăria Municipiului Ploiești le pregătește ploieștenilor un sfârșit de săptămână plin 

de relaxare și voie bună, sub semnul multiculturalității, tradițiilor și bunei conviețuiri. 

 

Municipalitatea,  în parteneriat cu Uniunea Elenă din România și Filarmonica „Paul 

Constantinescu” Ploiești, organizează cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Alfabetul 

Conviețuirii”, în perioada 24 – 26 septembrie 2021, la Ploiești. 

Menit să încurajeze dialogul intercultural și respectul reciproc, Festivalul interetnic 

“Alfabetul Conviețuirii” va debuta vineri, 24 septembrie a.c., la ora 16.00, cu ceremonia 

deschiderii oficiale, respectiv cu parada costumelor tradiționale, care se va desfășura pe 

Bulevardul Independenței.  

În cele trei zile de spectacole, pe scena amplasată pe Bulevardul  Independenței, în zona 

Monumentului Vânătorilor, vor evolua peste 800 de artiști din România și Grecia. 

Cu acest prilej, pe  Bulevardul Castanilor vor fi amenajate standuri dedicate minorităților 

naționale, unde vizitatorii vor putea aprecia cultura și tradițiile comunităților etnice din România, 

iar pe scena amplasată pe Bulevardul  Independenței, în zona Monumentului Vânătorilor, vor avea 

loc spectacole, în cadrul cărora vor evolua peste 800 de artiști din România și Grecia.  

Tot pe Bulevardul Independenței, vor putea fi vizitate standuri cu bunătăți și dichisuri, în 

cadrul unui târg organizat în cadrul festivalului.  

De asemenea, ploieștenii sunt așteptați și la o zonă de street food, amenajată între cele două 

ronduri ale Bulevardului Independenței, unde vor putea degusta bucate pline de savoare, pregătite 

după rețete bine alese și prezentate într-un mod atractiv.  

 

Parteneri oficiali media ai evenimentului: canalul național de televiziune TVR1 și agenția 

de presă AGERPRES. 

 

Programul manifestărilor: 

 
VINERI 24.09.2021 
16:00-17:00  Deschiderea oficială a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”; 

17:00-18:00   Defilarea ansamblurilor participante și parada costumelor tradiționale; 

18:00-18:30  Alocuțiuni; 

18:30-20:30   Spectacol – partea I; 



20:30-22:00 Concert. 

SÂMBĂTĂ 25.09.2021 
10:00-15:10  Spectacol – partea a II-a 

15:15-21:10   Spectacol – partea a III-a 

21:10-22:00   Concert 

DUMINICĂ 26.09.2021 
11:00-15:00 Spectacol – partea a IV-a. 

 

 

 

Municipalitatea îi invită pe ploieșteni la “Alfabetul Conviețuirii”, un festival în prag de 

toamnă, care oferă un bun prilej de a petrece sfârșitul de săptămână într-un cadru relaxant, plin de 

voie bună și respect pentru tradiții, înțelegere și frumos.  
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