
 

 SĂPTĂMÂNA 16-23 MARTIE  
CALENDAR HTTP://WWW.MAMICAAUTENTICA.RO 

.  
 
 
 

 

Luni 16 martie  Marți 17 martie 
      

 10.00 - O lecție pe zi -  alege clasa și subiectul, română, 
matematică etc... 
11.30 - O activitate creativă pe zi - copăcei colorați 
16.00 - Din dragoste pentru cărți - Dana Rogoz le citește 
copiilor live pe Facebook - o carte pe zi.  
17.30 - Un muzeu pe zi - Muzeul Louvru - Paris 
19.30 - Un concert pe zi - Magical Spanish Nights , Sala Radio 
21.00 - Povestea de seară - Teatrul Radiofonic - doar alegeți 
unul din cele 300 de titluri și bucurați-vă cu cei mici. 

 
 

 10.00 - O lecție pe zi  - pentru mici -  engleză | pentru mari 
- Despre maiași.  
11.30 - O activitate creativă pe zi  - plastilină 
16.00 - Din dragoste pentru muzică - umărește 
spectacolul 6 mâini și un pian, pus în scena la Opera 
Comică pentru copii.  
17.30 - Un muzeu pe zi - MET - Muzeul Metropolitan. 
19.30 - Un concert pe zi - „Carmen”, de Bizet - streaming 
online Detalii aici * 
21.00 - Povestea de seară - Teatrul Radiofonic -  

 
Miercuri 18 martie  Joi 19 martie 

      

 10.00 - O lecție pe zi - pentru mici -  alege clasa și subiectul, 
română, matematică etc | pentru mari - Dactilografie. 
11.30 - Învață șah  
16.00 - Din dragoste pentru cărți - Dana Rogoz le citește 
copiilor live - urmarește canalul ei - sau citește tu una.  
17.30 - Un muzeu pe zi - National Gallery – Londra  
19.30 - Un concert pe zi - „La Bohème”, de Puccini - 
streaming online. Detalii aici.* 

21.00 - Povestea de seară - Teatrul Radiofoni

c  

 10.00 - O lecție pe zi - pentru mici - engleză | pentru mari - 
Secretele Palatului din Versailles. 
11.30 - O activitate creativă pe zi - sticle senzoriale 
16.00 - Din dragoste pentru povești - umărește spectacolul 
Cenușăreasa, pus în scena la Opera Comică pentru copii.  
17.30 - Un muzeu pe zi - National Gallery of Art Washington 
19.30 - Un concert pe zi - „Il Trovatore”, de Verdi - streaming 
online. Detalii aici.* 
21.00 - Povestea de seară - Teatrul Radiofonic  

  

Vineri 20 martie  Sâmbătă 21 martie 
      

 10.00 - O lecție pe zi - pentru mici -  geografie | pentru mari - 
O istorie a tocurilor la bărbați.  
11.30 - O activitate creativă pe zi - quilling 
16.00 - Din dragoste pentru cărți - Dana Rogoz le citește 
copiilor live - urmarește canalul ei - sau citește tu una.  

17.30 - Un muzeu pe zi - Muzeul Ermitaj – Sankt Petersburg  
19.30 - Un concert pe zi - „La Traviata”, de Verdi - streaming 
online. Detalii aici.* 
21.00 - Povestea de seară - Teatrul Radiofonic  

 10.00 - O lecție pe zi - pentru mici - engleză | pentru mari - 
Despre kimonouri. 
11.30 - O activitate creativă pe zi - hrănitoare pentru păsări 
16.00 - Din dragoste pentru cărți - Dana Rogoz le citește 
copiilor live - urmarește canalul ei - sau citește tu una.  
pe zi - sau citește tu una.  
17.30 - Un muzeu pe zi - Muzeul Prado – Madrid 
19.30 - Un concert pe zi - „La Fille du Régiment”, de Donizetti - 
streaming online Detalii aici.* 
21.00 - Povestea de seară - Teatrul Radiofonic  

 

Duminică 22 martie  Luni 23 martie 
      

 10.00 - O lecție pe zi - pentru mici -  geografie | pentru mari - 
Despre Van Gogh și norocul în iubire. 
11.30 - O activitate creativă pe zi - alege de aici. 
16.00 - Din dragoste pentru cărți - Dana Rogoz le citește 
copiilor live - urmarește canalul ei - sau citește tu una.  
17.30 - Un muzeu pe zi - Muzeul Guggenheim  
19.30 - Un concert pe zi  - „Lucia di Lammermoor”, de 
Donizetti - streaming online. Detalii aici.* 
21.00 - Povestea de seară - Teatrul Radiofonic  

 10.00 - O lecție pe zi - pentru mici - alege clasa și subiectul, 
română, matematică etc | pentru mari - Despre curente 
artistice. 
11.30 - O activitate creativă pe zi - ștampile cu legume 
16.00 - Din dragoste pentru cărți - Dana Rogoz le citește 
copiilor live - urmarește canalul ei - sau citește tu una.  
17.30 - Un muzeu pe zi - British Museum Londra.  
19.30 - Un concert pe zi - „Eugene Onegin”, de Tchaikovsky - 
streaming online.* 
21.00 - Povestea de seară - Teatrul Radiofonic. 

 
Un concert pe zi-  streaming online de la Metropolitan Opera New York, disponibil 20h, între 1.30-21.30 - ora României. Detalii aici 
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