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I.

PREZENTAREA SERVICIULUI PUBLIC
creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti este un

serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţat din subvenţii de la
bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din venituri proprii.
Ca structură publică, creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al
Municipiului Bucureşti reprezintă succesorul Centrului de Conservare şi Valorificare a
Tradiţiei şi Creaţiei Populare al Municipiului Bucureşti, având ca misiune promovarea
culturii româneşti – atât la nivel naţional, cât şi peste hotare – şi susţinerea creatorilor
contemporani, prin proiecte culturale dedicate tuturor categoriilor de public.
Procesul de stimulare a creaţiei în toate genurile artistice – muzică, dans, teatru
şi film, artă populară, plastică, fotografică, literatură – include organizarea de
festivaluri, spectacole, expoziţii, gale, târguri, ateliere de creaţie, manifestările fiind
orientate spre nevoile culturale ale spaţiului urban. Evaluarea fenomenului culturii
urbane reprezintă o componentă de bază a activităţii creart, evenimentele stimulând
educarea publicului, formarea şi implicarea acestuia.
Importanţa activităţii serviciului public este marcată şi de afilierea la programele
culturale publice. Obiectivele politicii culturale municipale sunt incluse în strategia
creart, aceasta vizând susţinerea valorilor tradiţionale, diversificarea produsului
cultural şi a publicului ţintă, precum şi permanenta dezvoltare şi modernizare.
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II.

REALIZĂRI IMPORTANTE ÎN ANUL 2015
Anul 2015 a fost pentru creart un an plin de realizări, fapt atestat de numărul de

proiecte noi din portofoliu, de un public aflat în continuă creştere, venituri proprii mai
mari, precum şi de o expunere media crescută.
- Numărul proiectelor culturale, organizate de instituţie, a crescut faţă de anul
precedent: proiecte proprii noi „IEsc – urban, contemporan, românesc”,
„Creative Fest”, „Toamna în bucate”, „Silent Night”;
- Pe 14 mai 2015 am redeschis Grădina cu Filme - Cinema & More, cu o ofertă
artistică mai bogată și mai atractivă. Prin acest proiect ne-am propus să aducem
an de an, auditoriului nostru cinefil, filme consacrate ale artei cinematografice,
proiectând pe același ecran povești nemuritoare menite să încânte, să uimească,
dar și să educe publicul.	
  Filmul, momentele de stand up comedy, muzica live și
piesele de teatru au făcut parte din programul din fiecare seară de vară, fiind o
alternativă de petrecere a timpului liber, într-un spațiu primitor, amenajat într-o
manieră ce reproduce atmosfera grădinilor de vară din marile centre culturale
europene.
- 23 – 25 august 2015 am organizat a doua ediție a BUCHAREST GreenSounds
FESTIVAL, proiect propriu creart, ce a atras 40.000 de vizitatori, cu 10.000
mai mult față de anul 2014. Pentru că festivalul și-a mărit capacitatea, la ediția
din 2015 a existat o a doua scenă, Second Stage, unde au urcat în fiecare seară
artiști autohtoni, între concertele de la scena principală. Festivalul a adus pe cele
două scene, formaţii de muzică în vogă din diferite ţări. Evenimentul a îmbinat
diverse puncte de atracţie: activităţi recreative, concerte, zonă de gastronomie
internaţională, zonă lounge.
- Ȋn cadrul evenimentului Zilele Bucureştiului, pe 19 septembrie 2015, a avut loc
„iMapp Bucharest”, un spectacol multimedia unic în Europa. Proiectul a
presupus o imagine 3D complexă, ce a animat faţada Palatului Parlamentului
prin forme şi culori, folosind fiecare element arhitectornic pentru a reinterpreta şi
personaliza aria gigantică a clădirii.
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Cu acest proiect, sub numele "iMapp revolutionary festival - Connecting
cultures", împreună cu trei parteneri: 360 Revolution România, Young Talents
din Cehia și Czabvas Limited Partnership din Ungaria, am aplicat la finalul
anului 2015 pentru accesarea unor fonduri europene prin progamul „Europa
Creativă” - Subprogramul Cultură, care se adresează tuturor operatorilor din
sectoarele culturale şi creative care includ, printre altele: arhitectura,
audiovizualul (cinematografia, televiziunea, multimedia), patrimoniul cultural
material şi imaterial, designul, artele spectacolului, artele vizuale. Prin
intermediul programului Europa Creativa se urmarește asigurarea mobilității
transnaționale a artiștilor și profesioniștilor, pentru a-i ajuta să coopereze la nivel
internațional și incurajarea circulației transnaționale a operelor culturale și
creative, cu scopul de a promova schimburile culturale, dialogul intercultural,
înțelegerea diversității culturale și incluziunea socială;
- Sala de spectacole Teatrelli – theatre, music and more a găzduit în anul 2015
un număr total de 147 de reprezentații: spectacole de teatru, concerte, spectacole
de dans, conferințe înregistrând un număr de 8.120 de spectatori. Tot în anul
2015, Teatrelli a produs cinci spectacole: „Plăcintă cu mere” de Isaac Buton,
regia: Dan Tudor, „Joc de pisici” de Orkeny Istvan, Un spectacol de Gelu
Colceag, „Slugă la doi stăpâni” adaptare după Carlo Goldoni, „Mon Cabaret
Noir”- un spectacol de Cabaret Burlesc de Răzvan Mazilu, „Silent Struggle”,
cu: Bogdan Bolohan (locul doi Românii au Talent 2015);
- În perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2015 a avut loc Bucharest Christmas
Market. Pentru al patrulea an consecutiv, bucureștenii și turiștii au fost prezenți
la acest eveniment și au luat parte la toate manifestările care marchează
sărbătorile de iarnă. Anul acesta vizitatorii au fost întâmpinați cu noi atracții,
precum o nouă scenografie prin rearanjarea căsuțelor, căsute noi, plase
luminoase, Casa lui Moș Crăciun reinterpretată (o variantă îmbunătățită),
programul fiind extins și variat prin prezența unei orchestre din străinantate Spirit Vienna Orchestra și printr-un program special de Ziua Naţională a
României;
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- În anul 2015, am realizat și tipărit broșura creart de 136 de pagini, atât în limba
română cât și în limba engleză, ce prezintă instituția, echipa, locația,
evenimentele principale dar și evenimentele organizate în parteneriat cu diverși
agenți culturali din țară și din străinătate în perioada 2010-2015. Aceasta a fost
distribuită gratuit începând cu luna iunie 2015, în cadrul conferințelor,
festivalurilor și proiectelor realizate, iar feedback-ul primit de la public și
colaboratori a fost unul pozitiv;
- În anul 2015 am realizat venituri proprii în valoare de 710 mii lei cu 93 mii lei
mai mult decât în anul 2014, cu 538 mii lei mai mult decât în anul 2013 și cu 633
mii lei mai mult decât în anul 2012;
- Datorită notorietății evenimentelor culturale organizate de creart, respectiv
BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL și iMapp Bucharest instituția a atras și
surse de finanțare sub formă de sponsorizări în valoare de 268 mii lei de la: Coca
Cola HBC România S.R.L, Betty Ice S.R.L., Heineken România S.A.,
Exploratist Adventures S.R.L. și Callpoint New Europe S.R.L.
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III.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică a serviciului public creart cuprinde:
A. Conducerea serviciului public, formată din:
• Conducerea executivă: - Director, Director adjunct;
• Conducerea deliberativă: - Consiliul de Administraţie.
B. Aparatul de specialitate şi aparatul funcţional:
• Compartimentul Resurse Umane, Salarizare,
Sănătatea şi Securitatea în Muncă;
• Serviciul Cercetare, Documentare, Programe şi Proiecte Culturale;
• Compartimentul Juridic, Achiziţii Publice;
• Compartimentul Administrativ;
• Compartimentul Financiar, Contabilitate;
- Statul de funcţii (Anexa 21 a la H.C.G.M.B. nr. 305/2013);
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al creart – Centrul de Creaţie,
Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti ca urmare a reorganizării
serviciilor, compartimentelor şi birourilor instituţiei în conformitate cu
legislaţia în vigoare (Anexa 21b la H.C.G.M.B. nr. 305/2013);
- Organigrama.
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Total posturi
din care
Funcții de conducere

28

3
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Compartiment financiar
contabilitate

Compartiment administrativ

Compartiment juridic, achiziții publice

Serviciul cercetare, documentare,
programe și proiecte culturale

Compartiment resurse umane, salarizare,
sănătate și securitatea în muncă

ORGANIGRAMA

creart - CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE
AL MUNICPIULUI BUCUREȘTI

DIRECTOR

DIRECTOR
ADJUNCT	
  

1. Formarea profesională
Atribuţiile care revin salariaţilor cu funcţii de conducere şi de execuţie, pun pe
prim plan problema pregătirii şi perfecţionării lor profesionale, în mod temeinic şi întrun cadru organizat. Informatizarea şi automatizarea activităţilor din administraţia
publică, sporirea eficienţei organelor şi instituţiilor publice care realizează aceste
activităţi nu se pot face decât cu salariaţi temeinic pregătiţi din punct de vedere
profesional, care să aibă în permanenţă cunoştinţe la nivelul dezvoltării contemporane,
a ştiinţei şi tehnicii de specialitate.
În acest sens salariații din cadrul creart au participat, în anul 2015, la cursuri de
pregătire profesională în diverse domenii, cum ar fi: managementul informațiilor
publice, managementul administrației locale, limbi străine, organizare evenimente
culturale, contabilitate etc.
Nr.
Crt
1.
2.

3.

Nume şi
prenume
Abrudan
Mona
Negoi
Ramona

Funcţie

Denumire program

Consilier

Curs de limba engleză

Consilier

Vasilescu
Marina
Oancea
Florentina
Abrudan
Mona

Consilier

6.

Vasilescu
Marina

Consilier

7.

Oancea
Florentina

Consilier

4.
5.

Consilier
Consilier

Perioada

26 martie 27 iunie 2015
Organizarea si desfasurarea de
02 evenimente educativ-culturale, 09.08.2015
expozitii in institutiile de arta
si cultura
Curs de limba engleză
26 martie 27 iunie 2015
Curs de limba engleză
26 martie 27 iunie 2015
Organizarea si desfasurarea de
02 evenimente educativ-culturale, 09.08.2015
expozitii in institutiile de arta
si cultura
Organizarea si desfasurarea de
19 evenimente educativ-culturale, 26.07.2015
expozitii in institutiile de arta
si cultura
Organizarea si desfasurarea de
19 evenimente educativ-culturale, 26.07.2015
expozitii in institutiile de arta
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Iacob
Madalina
Gabriela
Preda Diana
Pascaliu
Fridrica
Eugenia
Sarafu Maria

Popa
Nicoleta
Claudia
Stoica
Emilia
Mihaela
Dima
Liliana

Consilier

Consilier
juridic
Muncitor
calificat
Contabil

Director

Şef serviciu

Director
adjunct

si cultura
Achizitii publice - SEAP

26.07 02.08.2015

Managementul informatiilor
publice
Organizarea si gestionarea
contabilitatii in administratia
publica locala
Administrarea patrimoniului
unitatilor administratiei
publice locale

23 30.08.2015
19 26.07.2015

Managementul Administratiei
Locale

14 18.12.2015

Managementul Administratiei
Locale

14 18.12.2015

Managementul administratiei
Locale

14 18.12.2015

26.07 02.08.2015

2. Evaluarea performanţelor profesionale
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor din cadrul
creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, pentru anul
2014 s-a desfășurat în martie 2015, iar evaluarea activității profesionale din anul 2015
va avea loc în perioada martie 2016.
În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, toţi salariaţii au
obţinut un calificativ foarte bun corespunzător funcţiei pe care o ocupă.
În anul 2015 nu au existat promovări în grade, trepte profesionale.
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3. Sănătatea şi Securitatea în Muncă
Pe parcursul anului 2015 s-a realizat instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, cu scopul însuşirii cunoştinţelor şi formării deprinderilor de securitate şi
sănătate în muncă. Instruirea angajaţilor s-a realizat în conformitate cu art. 20 din legea
319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.
Instruirea angajaților în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3
faze:
-

instruirea introductiv - generală;

-

instruirea la locul de muncă;

-

instruirea periodică.

Durata instruirii introductiv - generale a angajaților s-a efectuat individual de
către persoana desemnată cu atributii in acest scop.
Instruirea la locul de muncă s-a făcut după instruirea introductiv - generală şi a
avut ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi
măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de
lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Instruirea periodică a fost făcută tuturor angajaților şi a avut ca scop
reîmprospătarea şi actualizarea cunoştintelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă. Instruirea periodică s-a desfăşurat pe baza tematicii anuale întocmite.
Intervalul dintre două instruiri periodice a fost în funcţie de specificul muncii
prestate, astfel:
- pentru şoferi, maestru sunet, lumini sala spectacole - 1 lună;
- pentru magaziner, curier, îngrijitor - 3 luni;
- pentru personalul TESA şi funcţiile de conducere - 6 luni.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 art. 46, şi prevederile HG
355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, în trimestrul IV al anului 2015 a
fost realizată verificarea anuală a stării de sănătate a angajaţilor instituţiei.
Monitorizarea stării de sănătate a personalului angajat a fost realizată în baza
contractului de prestări servicii, încheiat de instituţie şi Centrul Medical Medlife. În
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urma acestei monitorizări, personalul medical a constat faptul că angajaţii instituţiei nu
prezintă probleme medicale de sănătate şi a eliberat fişele medicale de aptitudini.
Pe parcursul derulării evenimentelor culturale organizate de instituție în acest an,
personalul participant a fost instruit din punct de vedere SSM și PSI de către persoana
desemnată cu atribuții în acest scop, în vederea desfașurării în bune condiții a acestor
evenimente. S-a avut în vedere, indiferent de tipul evenimentului organizat, asigurarea
marcării şi semnalizării căilor de acces, evacuare şi intervenţie și dotarea cu mijloace
de primă intervenţie.
Întrucât spaţiul în care personalul instituţiei îşi desfăşoară activitatea este o
clădire de curând consolidată, reabilitată și reamenajată, în care funcţionează şi o sală
de spectacole, s-a acordat atenţie îmbunătăţirii permanente a condiţiilor şi mediului de
muncă. În acest sens s-au luat măsuri privind asigurarea climatizării, igienizării
spaţiilor de muncă, asigurării iluminatului general şi iluminatului local, care trebuie să
asigure condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii.
În sensul respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, conform prevederilor
H.G. nr. 1028/2006 si HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime SSM pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă,
s-au asigurat echipamentele de lucru specifice posturilor de lucru.
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IV. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ
Pentru o analiză comparativă relevantă, se vor prezenta datele pentru anii 2014 şi
2015.
Bugetul anual aprobat şi utilizat în perioada 2014 – 2015 a fost:
mii lei
BUGET

ANUL

APROBAT

UTILIZAT

2014

20.605

19.517

2015

34.561

33.472

Din punct de vedere al plăţilor efectuate, situaţia comparativă a anilor 2014 şi
2015 se prezintă astfel:
mii lei
Denumire indicatori
TOTAL CHELTUIELI
Secţiunea funcţionare
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Secţiunea dezvoltare
Construcţii
Maşini, echipamente, mijloace transport
Mobilier, aparatură birotică,

2014

2015

19.517

33.472

18.633

32.290

450

400

18.183

31.890

884

1.182

0

0

884

1.182

0

0

0

0

alte active corporale
Alte active fixe

Conform bugetului aprobat prin HCGMB nr. 220/15.12.2015, în anul 2015 neam propus să realizăm venituri proprii în valoare de 675 mii lei, iar veniturile proprii
realizate au fost în valoare de 710 mii lei, depăşind astfel suma previzionata cu 35 mii
lei. Veniturile proprii au fost realizate din închirierea căsuţelor pentru meşteri populari,
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în cadrul evenimentelor culturale desfăşurate de creart, din vânzarea biletelor pentru
plimbări cu trăsuri şi ponei, din închiriere spaţiu (Sala de spectacole Teatrelli – theatre,
music & more) şi din vânzarea biletelor de spectacolele organizate la Sala Teatrelli si
Gradina cu filme.
Analiza datelor din cadrul următorului tabel relevă evoluția plăţilor efectuate faţă
de anul precedent, astfel:
Denumire indicatori

2014

2015

(%)

(%)

TOTAL CHELTUIELI

+ 201 %

+ 171 %

Secţiunea funcţionare

+ 209 %

+ 173 %

Cheltuieli de personal

-

2%

- 89 %

+ 215 %

+ 175 %

Secţiunea dezvoltare

+ 10 %

+ 133 %

Cheltuieli de capital

+ 10 %

+ 133 %

Bunuri şi servicii

În structura plăţilor efectuate la Titlul BUNURI ŞI SERVICII, ponderea cea mai
mare o au, ca şi în anii anteriori, cele pentru organizarea şi derularea evenimentelor
culturale.
În anul 2015, cheltuielile de personal au înregistrat o scădere, datorita încheierii
contractului de munca pentru unul dintre salariați, si suspendării contractului de munca
pentru o salariata care a solicitat concediu pentru ingrijire copil de pana la un an.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut deoarece numărul proiectelor culturale
organizate în anul 2015 a crescut, iar edițiile din acest an ale evenimentelor de tradiție
au fost mai bogate în conținut și valoare culturală. Cheltuielile de capital au crescut faţă
de anul 2014 deoarece am achiziţionat echipamente noi pentru Sala de spectacole
multifuncţională Teatrelli – theatre, music & mor și Gradina cu Filme, o autoutilitară
pentru transportul materialelor și decorurilor de la depozit la locațiile în care se
desfășoară evenimentele culturale organizate de instituție și retur.
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Analiza financiară a proiectelor culturale 2014 – 2015
2014

Denumire indicatori

2015

TOTAL CHELTUIELI

16.138.629 LEI

29.810.898 LEI

Număr de proiecte culturale

36

53

Numărul de proiecte culturale derulate în anul 2015 a fost cu 17 mai mare decât
cele din anul 2014. Pe lângă proiectele culturale derulate în anul 2014, în 2015 creart
a inițiat şi proiecte noi: „IEsc – urban, contemporan, românesc”, „Creative Fest”,
„Toamna în bucate”, „Silent Night”, Festivalul de teatru „Dell’Arte”, Campania „EŞTI
ROMÂN!” (realizată în parteneriat cu Televiziunea Română, campania îşi propune să
le reamintească tuturor românilor despre importanţa pe care o are conservarea şi
promovarea tradiţiilor românești – unele dintre elementele definitorii ale moştenirii
culturale naţionale), au fost realizate cinci producții proprii la Sala de spectacole
Teatrelli – theatre, music & more, precum şi o serie de alte proiecte culturale în
parteneriat cu organizaţii şi instituţii de cultură.
De asemenea proiectele culturale de tradiție ale instituției au fost dezvoltate prin
diversificarea programului, selectarea unui numar mai mare de artiști, extinderea
zonelor de interes din cadrul unui evenimentelor.
Organizarea şi derularea acestor proiecte asumate prin programul minimal al
directorului instituţiei a presupus necesitatea alocării unui buget mai mare. Astfel,
bugetul aprobat pe anul 2015 pentru realizarea proiectelor culturale a crescut cu
13.672.269 lei faţă de cel din 2014, aprobat pentru aceeaşi destinaţie.
	
  

13

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

14

Proiectul de buget pe anul 2016 a fost înaintat spre aprobare Consiliului General
al Municipiului Bucureşti, având următoarea structură:
mii lei
Denumire indicatori
TOTAL VENITURI

Prevederi anuale 2016
32.027

Secţiunea funcţionare

31.021

Venituri proprii

720

Subvenţii

30.301

Secţiunea dezvoltare

1.006

Venituri proprii

0

Subvenţii

1.006

TOTAL CHELTUIELI
Secţiunea funcţionare
Cheltuieli de personal

32.027
31.021
648

Bunuri şi servicii

30.373

	
  

Secţiunea dezvoltare

1.006

	
  

Cheltuieli de capital

1.006

	
  
Realizarea de venituri proprii
Începând cu 1 ianuarie 2011, creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al
Municipiului Bucureşti funcţionează, în urma HCGMB 289/29.10.2010, ca serviciu
public de interes local, cu personalitate juridică, finanţat din subvenţii de la bugetul
propriu al Municipiului Bucureşti şi din venituri proprii. Iniţiativa a urmărit, ca obiectiv
principal, realizarea de venituri proprii în vederea dezvoltării unor programe
diversificate. Pe parcursul anului 2015 s-au organizat manifestări culturale complexe,
generatoare de venituri care au fost utilizate în scopul promovării culturii româneşti,
atât în ţară, cât şi peste hotare. Cuantumul acestora, menţionat în analiza economicofinanciară, a fost cu 15% mai mare decat veniturile proprii realizate în anul 2014.
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V. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ
Sediul creart găzduieste Grădina cu Filme – Cinema & More şi Sala de
spectacole Teatrelli- theatre, music & more, două mari şi reprezentative proiecte
realizate ca urmare a nevoii publicului de culturalizare şi recreere, fiind platforme de
expunere a diferitelor genuri de artă: teatru, muzică, cinematografie, fotografie, stand
up comedy.

Pentru buna funcţionare a acestora şi ȋn vederea asigurării calităţii

sunetului şi luminii au fost achiziţionate o serie de echipamente profesionale: ecran de
proiecţie video, dimmer digital, pupitru mixaj audio, stroboscop led, lumini
arhitecturale led, amplificator acustic, sistem amplificare sunet, incinte acustice,
proiectoare, sistem audio conferinţă, sistem media player, sistem media server.
Ȋn cursul anului 2015 au fost efectuate lucrări de reparaţie generală şi renovare,
inclusiv remediere instalaţii electrice, termice şi sanitare ȋn locaţia Vila 130, Complex
Sat Francez, ȋnchiriată prin contractul de locaţiune nr. 7914/18.06.2015 ȋn vederea
organizării unor ateliere de creaţie artistică destinate copiilor şi tinerilor, menite să
asigure o educaţie permanentă pe lângă sistemele formale de educaţie.
Pentru buna desfășurare a activității în instituție au fost achiziționate
următoarele:
-autoutilitară, necesară transportului decorurilor şi materialelor;
-calculatoare şi laptop-uri, necesare desfășurării activității.
Serviciile aferente întreținerii imobilului creart au fost executate conform
contractelor încheiate cu prestatorii de servicii, la cele mai înalte standarde
profesionale.
Acestea sunt:
-servicii de curățenie;
-servicii dezinsecție, dezinfecție, deratizare;
-servicii întreținere instalații termice și climatizare;
-servicii ȋntreţinere şi reparaţii instalaţii sanitare;
-servicii instalații electrice;
-servicii pază;
-mentananță IT;
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-servicii întreținere ascensor;
-servicii întreținere sistem de supraveghere video, de detecție și avertizare
efracție, de detecție și semnalizare incendiu;
-servicii de întreținere si curățare sistem pluvial (jgheaburi, burlane).
Au fost executate:
-servicii de reparaţii şi igienizare pentru spaţiul expoziţional şi spaţiul
destinat atelierelor de creaţie pentru copii;
-servicii termice şi sanitare, respectiv ȋnlocuirea vasului de expansiune,
decolmatarea chillere-lor pentru funcţionarea la parametrii standard a
instalaţiilor termice şi sanitare.
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VI.

ANALIZA S.W.O.T.
Pentru adaptarea eficientă a ofertei culturale, creart studiază trăsăturile

mediului intern şi ale mediului extern în care îşi desfăşoară activitatea. Astfel, înainte
de a aduce în faţa publicului evenimentele culturale dezvoltate mai jos, a fost realizată
o analiză S.W.O.T. pentru anul 2015.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

PUNCTE TARI (MEDIU INTERN)
Crearea unei reţele de schimburi culturale
Evenimente originale
Capacitate proprie de producţie
Stabilirea de relaţii la nivel cultural şi
social, între autorităţile implicate în
proiect
Personal calificat
Servicii specializate
Management performant
Sală de spectacole multifuncţională
Deschidere spre spaţiul cultural european
Capacitate de adaptare ridicată a
resurselor umane în rezolvarea situaţiilor
de criză
Comunicare rapidă şi permanentă
Utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor
informatice
Schimbarea metodelor de lucru
tradiţionale
Participarea la cursuri de formare şi
perfecţionare profesională
PUNCTE SLABE (MEDIU INTERN)
Lipsa unor artişti angajati ai instituţiei
Personal insuficient în raport cu volumul
sarcinilor atribuite
Lipsa motivării materiale a personalului
Lipsa unui serviciu de consiliere a
personalului
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OPORTUNITĂŢI (MEDIU EXTERN)
• Susţinerea financiară din partea
Primăriei Municipiului Bucureşti
• Buna colaborare cu instituţiile locale
şi naţionale
• Colaborarea cu artişti importanţi şi
ansambluri valoroase, naţionale şi
internaţionale
• Receptivitatea spre creşterea şi
diversificarea segmentelor de public
• Deschidere către spaţiul european
• Beneficii rezultate din experienţa
statelor membre UE
• Existenţa fondurilor europene
destinate dezvoltării instituţionale
• Existenţa programelor şi proiectelor
privind reforma administraţiei

•
•
•
•
•
•

RISCURI (MEDIU EXTERN)
Criza economică din România
Inexistenţa unei legislaţii coerente în
domeniu
Măsuri restrictive în privinţa
achiziţiilor
Birocraţie excesivă
Rezistenţă la schimbare
Instabilitate legislativă

VII. PROIECTE CULTURALE 2015
1. Spectacole Sala Teatrelli – theatre music & more
ianuarie – decembrie 2015
Pe parcursul anului 2015, la Teatrelli au avut loc un total de 147 de reprezentații:
spectacole de teatru, concerte, spectacole de dans, conferințe. În anul 2015 am
înregistrat un număr de 8.120 de spectatori.
În anul 2015, Teatrelli a produs cinci spectacole:
„Plăcintă cu mere” de Isaac Buton, regia: Dan Tudor, cu: Adela Mărculescu,
Costel Constantin, Dan Tudor.
„Joc de pisici” de Orkeny Istvan, Un spectacol de Gelu Colceag, cu: Virginia
Mirea, Adela Mărculescu, Tania Filip, Mihaela Teleoacă, Dan Aștilean, Marius
Gâlea/Sergiu Fleșner, Alina Suărășan, Oana Pușcatu.
„Slugă la doi stăpâni” adaptare după Carlo Goldoni, cu: Marius Bodochi, Radu
Gabriel, Crina Mureșan, Andrei Duban, Alexandra Velniciuc,
Tudorel Filimon, Miriam Rizea, Adrian Georgescu, Adrian Dima, Florin Dobre, în
regia lui Dan Tudor, scenografia: Corina Grămoșteanu, muzica originală:
Vlaicu Golcea;
„Mon Cabaret Noir”- Un spectacol de Cabaret Burlesc de Răzvan Mazilu,
cu: Răzvan Mazilu, Ilona Brezoianu, Anca Florescu, Alina Petrică,
Ana Bianca Popescu.
„Silent Struggle”, cu: Bogdan Bolohan (locul doi Românii au Talent 2015), Lia
Sichevici, Ruxandra Stanciu, Cristina Diatcu, Cezara Blioju, Diana Cojocaru, Silviu
Mircescu, Alexandru Cojoc, Maria Cojoc.
De asemenea, Teatrelli a găzduit în anul 2015, din dorința de a sprijini tinerii
actori, spectacolul „O noapte furtunoasă”, o producție a U.N.A.T.C Master „I.L
Caragiale”, clasa Prof. Univ. Dr. Radu Gabriel, cu: Alex Bogdan, Ștefan Pavel,
Silviu Mircescu, Andreea Șovan, Alex Călin, Bianca Popescu, Alina Suărășan.
În anul 2015 Teatrelli a continuat colaborarea cu s.c. Adevărul Holding s.r.l,
astfel, în Sala Teatrelli având loc conferinţele Clubului Dilema Veche.
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Începând cu luna decembrie 2015, Teatrelli găzduiește spectacolul „Anais”, o
producție a Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”.
În perioada 3 – 7 decembrie 2015, creart a organizat la Sala Teatrelli
spectacolul extraordindar de Crăciun „Silent Night”, alcătuit din două părți esențiale,
dedicate muzicii clasice și simfonice, respectiv muzicii pop, ce a cuprins concerte ale
artiștilor: Loredana, Luminița Anghel, Marcel Pavel, Virgil Ianțu, Cornel Ilie,
Orchestra Naţională Valahia – dirijor Marius Zorilă, Lavinia Goste (mezzo soprană),
Andrei Lazăr (tenor), Vlad Miriță (tenor), Iordache Basalic (bariton) și Corul Divina
Armonie – dirijor Marius Firca.
Evenimentul “Silent Night” a sprijinit campania de strângere de fonduri inițiată
de Asociația SOS Satele Copiilor România, membră a SOS Children’s Villages
International, rețea caritabilă prezentă în 133 de țări ale lumii. De 65 de ani în lume și
de 24 de ani în România, Asociația ocrotește și sprijină astăzi peste 1000 de copii în
dificultate, care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice.
În decursul anului 2015, Biroul de Organizare Spectacole a monitorizat opiniile
publicului, opinii ce au contat atât la alcătuirea programului de spectacole precum și la
îmbunătățirea serviciilor oferite publicului.
A fost îmbogățită baza de date (adrese de email) prin intermediul căreia sunt
promovate săptămânal spectacolele Sălii Teatrelli.
Numărul spectatorilor fidelizați a crescut pe parcursul anului 2015 prin
programul Card de fidelitate și prin cardurile de înscriere în baza de date Teatrelli.
Performanța cardurilor de fidelitate a fost monitorizată prin emiterea unui număr
limitat de carduri care oferă beneficii spectatorilor ce revin la Teatrelli și am înregistrat
utilizarea completă a beneficiilor în proporție de 70 % dintre spectatorii ce au primit
acest card la achiziționarea unui bilet.
În privința cardurilor de înscriere în baza de date Teatrelli, numărul abonaților la
știri despre Teatrelli, trimise prin Newsletter, este în prezent de 600 de abonați, iar
numărul lor crește cu 10 înscriși la fiecare reprezentație. Prin această bază de date am
înregistrat eficiența comunicării online cu publicul constatând o creștere a numărului de
bilete vândute după ce programul sălii Teatrelli este comunicat via e-mail.
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2. Expoziția de păpuşi „Mitologii textile”
23 februarie – 9 martie 2015, Galeria creart
În perioada 23 februarie – 09 martie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și
Tradiție al Municipiului București, a organizat la Galeria creart o expoziție cu păpuși
de colecție ale artistei Ana Ponta.
În cadrul evenimentului, Ana Ponta a expus o gamă variată de păpuși de colecție
care și printr-un exerciţiu de măiestrie, a transpus publicul larg în lumea păpuşilor
decorative de colecţie. Fiecare exemplar este unicat și realizat manual.
Artista a reușit să aducă la realitate, prin intermediul păpușilor, o lume magică,
colorată și emoționantă.
Prin această expoziţie, creart a urmărit diversificarea plajei de expozanți,
urmărind în același timp, promovarea artiștilor locali și creativitatea lor exprimată în
diverse forme.
În cele trei săptămâni, expoziția a atras un număr de peste 300 de vizitatori.
3. Concert “De Dragoste…de Dragobete”
24 februarie 2015, Sala Teatrelli – theatre music & more
În data de 24 februarie 2015 creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al
Municipiului Bucureşti a organizat la sediul său, în Sala Teatrelli, evenimentul cultural
„De Dragoste....de Dragobete!”
Aflat la prima ediţie, evenimentul a fost conceput ca o manifestare muzicală
îmbinată cu momente de teatru, cu scopul de a prezenta și de a aduce în prim plan arta
populară tradițională.
Data de 24 februarie marchează începutul primăverii, renașterea naturii şi a
dragostei. Conform tradiției, fetele şi băieţii se întâlnesc în această zi pentru ca iubirea
lor să dureze tot anul. Dragobete este și un zeu al bunei dispoziții, de aceea creart a
realizat un eveniment inedit: „De Dragoste…de Dragobete”, un spectacol de muzică
populară, cu cele mai frumoase cântece de dragoste ale folclorului românesc.
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În cadrul acestui eveniment, Orchestra Națională „Valahia”, dirijor Marius Zorilă,
a acompaniat artişti de renume ai muzicii populare româneşti: Niculina Stoican, Petrică
Mîțu Stoian și Lavinia Goste, copii și tineri interpreți de muzică populară. După cum
bine ne-a obișnuit, apariția scenică a dirijorului Marius Zorilă și a orchestrei sale s-a
transformat într-un act artistic memorabil, marcat de originalitate, spontaneitate și
autenticitate.
Spectatorii prezenţi ȋn număr de 50 persoane s-au bucurat alături de prezentatorul
Silviu Biriș, de un regal artistic de excepţie, într-un spectacol plin de emoție și
sensibilitate.
Ne dorim ca acest eveniment să devină o tradiţie creart și să valorificăm prin el
arta populară românească.
4. “Eşti ROMÂN”
aprilie – octombrie 2015
În perioada aprilie – octombrie 2015 creart - Centrul de Creaţie, Artă şi
Tradiţie al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Televiziunea Română a susținut
campania națională “Ești Român” inițiată și organizată de IMAGE PR și Iuliana Tudor.
Ești Român este o campanie națională ce are ca scop conștientizarea moștenirii
culturale și determinarea acestora să se simtă mândrii că sunt români. Campania s-a
desfășurat atât în mediul online cât și outdoor, promotorul acesteia fiind Iuliana Tudor.
Campania s-a desfășurat în mai multe etape, prima etapă numindu-se „Ești
Român cu numele”. În această primă etapă au fost invitați o serie de persoane publice
care au nume românești pentru a-și spune povestea numelui lor. Printre acestea se
numără: Florin Piersic, Daniel Buzdugan, Călin Goia, Floarea Calotă, Maria Buză,
Ilinca Goia, Luminița Anghel. Persoanele enumărate mai sus au fost filmate explicând
povestea numelui lor, pentru a realiza o serie de videoclipuri ce vor fi publicate în
cadrul rețelelor sociale. Obiectivul acestei etape reprezintă răspunsul pentru un
fenomen ce se întâmplă în România, tot mai mulți copii care se nasc primesc de la
părinți nume occidentale. Astfel, trebuie conștientizat faptul că numele pe care le avem
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sau pe care le punem copiilor noștri nu sunt doar un apelativ, ci reprezintă o poveste și
o asumare a naționalității noastre.
A doua etapă a purtat numele de „Ești Român cu portul!” Portul tradițional
românesc este un element definitoriu românilor. Chiar dacă nu poate fi folosit în orice
context, poate fi reinventat. Ia românească reprezintă un obiect vestimentar ce este ușor
integrat în ținuta de zi cu zi, lucru ce a fost sugerat și promovat în cadrul rețelelor
sociale.
A treia etapă a fost marcată de un eveniment organizat de creart coproducătorul spectacolului a fost Televiziunea Română, iar partenerii acestui eveniment
au fost IMAGE PR și Berăria H. Evenimentul a avut loc în data de 24 octombrie, la
Berăria H, aducându-i în lumina reflectoarelor pe Maria Buză și Taraful George
Pătrașcu, Nico și Provincialii. Evenimentul s-a numit „Ești Român! Cântă Românește!”
Reprezentând o seară de karaoke pe temă folclorică, interpretând alături de public cele
mai frumoase melodii din muzica tradițională românească. Evenimentul s-a bucurat de
un număr de 2.500 de persoane prezente la eveniment. Eveniment care a fost transmis
live pe TVR 1.
Campania, prin toate activitățile desfășurate, a avut ca scop reamintirea tuturor
românilor despre importanța pe care o are conservarea și promovarea tradițiilor
românești – unele dintre elementele definitorii ale moștenirii culturale naționale. Pe
parcursul campaniei desfășurate s-au alăturat pe rețeaua socială Facebook 4.600 de
persoane, tineri, vârstnici – români, care sperăm că vor transmite mesajul central al
campaniei „Ești Român! Continuă Tradiția!”
5. Ateliere de creaţie pentru copii „Ateliere de meşteşuguri”
martie/iunie, septembrie/decembrie 2015 , Sediul creart
creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti a
organizat o serie de ateliere de creaţie la sediul creart, din strada Alexandru Lahovari,
nr.7.
Atelierele „Bunele maniere se învaţă!”, „Să ne jucăm inteligent!”, „Pictură
(sticlă, lemn, hârtie)” s-au desfăşurat în perioada 7 martie – 20 iunie şi 19 septembrie
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– 12 decembrie 2015, între orele 11:00 – 16:30, în zilele de sâmbătă. Au participat
copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani, iar pe durata fiecărui atelier au fost prezenţi
maxim 12 copii.
Atelierele “Instrumente vesele”, “Bagheta magică”, “Micii bucătari” şi
“Lumea basmelor”, s-au desfăşurat în perioada 8 martie - 14 iunie şi 20 septembrie –
13 decembrie 2015, între orele 11:00 – 17:30, în zilele de duminică.
La atelierul „Bunele maniere se învaţă!” s-a pornit de la povestea „Vorba
dulce, mult aduce” pentru ca cei mici să înțeleagă magia cuvintelor „te rog” și
„mulțumesc”, iar la final s-a vorbit pe înțelesul tuturor despre „netichetă” (regulile de
conduită recomandate internauților).
La atelierul „Să ne jucăm inteligent!” din seria atelierelor de sâmbătă, copiii, au
învăţat să lucreze în echipă, aspecte esențiale și pentru dezvoltarea socială și, mai ales,
utile în mediul școlar. Au dezvoltat abilități interpersonale care conduc către o mai
bună înțelegere a comportamentului uman, dezvoltare personală și un nivel mai bun de
adaptare în situații sociale.
La atelierul de „Pictură” copiii au invăţat să picteze pe sticlă, au pictat pe lemn
şi hârtie, motive populare, peisaje, pictură pe ceramică si măşti, ornamente pentru brad.
Atelierul “Instrumente Vesele” a fost un atelier de muzică și descoperire a
propriului corp prin body-percussion, mişcare şi ritm. Dezvoltă atenţia la sine şi la
ceilalţi, concentrarea, răbdarea pentru a-i asculta pe ceilalţi şi a-şi aştepta rândul,
creativitatea, memoria, imaginaţia, capacitatea ritmică… și comunicarea “universală”.
Atelierul oferă o bază foarte bună pentru orice alt instrument de muzică mai
complex pe care copiii ar vrea să-l învățe pentru că, explorând propriile corpuri și
sunetele pe care le pot obține din natură, aceștia vom înțelege mult mai bine muzica. În
plus, copiii au învățat să confecționeze instrumente muzicale ingenioase din obiecte
casnice și au cercetat: zgomot versus sunet, tempo versus ritm, măsură, accent, timp și
contratimp; ei au format o orchestră în care au exersat jocul cu ritmul: cum să asculte,
cum să răspundă, cum să se completeze.
Atelierul „Micii Bucătari” a fost un atelier menit sa stimuleze comunicarea și
interacțiunea între copii, provocându-i să gătească împreună într-o manieră ghidată și
interactivă. Fiecare rețetă propusă conține: interacțiune (întrebări-cheie, colțul cu
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amintiri, provocări), elemente de stimulare cognitivă (înțelegerea rețetei, descifrarea
ghicitorilor) și îmbogățire creativă (ilustrații, spații de completat, întrebările ghidușe ale
trainerilor). Atelierul a urmărit să dezvolte abilități de comunicare, abilități de
relaționare cu adulții, aptitudini culinare sănătoase (nutriție adecvată vârstei lor) și un
ochi artistic.
Atelierul „Bagheta Magică”: Folosind elemente de iluzionism și prestidigitație,
profesorul i-a condus pe cei mici prin lumea fascinantă a magiei.
Atelierul „Lumea Basmelor” a avut ca scop să-i facă pe copii să-și dezvolte
imaginația, să inventeze personaje și povești cu ajutorul jocurilor de echipă, a jocurilor
de rol și a exercițiilor de creativitate. Copiii, alături de profesor, au pornit de la modele
de povești cunoscute și au explorat limita imaginației lor, au învățat cum să facă
răsturnări de situație și să inventeze povești în mai multe stiluri: basme, povești de
aventură, povești de dragoste, povești science-fiction, comedii și așa mai departe. Au
participat copii cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani, iar la fiecare atelier au fost prezenţi
maxim 12 copii.
Atelierul „Fabrica de Folclor”, s-a desfăşurat în perioada 24 martie – 10 iunie şi
1 septembrie – 9 decembrie 2015, în zilele de Marţi şi Miercuri, între orele 14:00 –
16:00.
Copiilor le-au fost prezentate cântul popular, istoria folclorului românesc,
tradiţiile şi obiceiurile româneşti precum şi iniţierea copiilor pe scena folclorului
românesc.
La finalul atelierului d-na profesor a format un grup de 12 copii talentaţi,
denumit „Fabrica de Folclor” care a fost promovat la emisiunea „Răzvan şi Dani”Antena 1 şi a susţinut un program pe scena evenimentului „Bucharest Christmas
Market”.
Atelierul de fotografie cu Aurel Vîrlan este un proiect creart, ce vine în ajutorul
celor care vor să obţină imagini corecte din punct de vedere tehnic, bine încadrate şi
expuse. Modulele propuse pentru atelier au îmbinat teme diverse pentru pasionații de
fotografie, pornind de la primii pași în realizarea fotografiilor, până la fotografia de
portret sau fotografia fashion. Astfel, atelierul și-a propus să atingă cât mai multe
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tehnici de încadrare și compoziție pentru realizarea unei game variate de fotografii de
către participanți, la finalul celor două module parcurse.
Cursurile foto din cadrul atelierului au fost împărţite în două module, dedicate
fotografilor începători, astfel: modulul 1, desfășurat pe parcursul a opt săptămâni, în
perioada martie – mai 2015, respectiv modulul 2, desfășurat pe parcursul a 10
săptămâni, în perioada octombrie – decembrie 2015. Primul modul de fotografie a avut
loc în zilele de 27 martie, 3, 10, 17, 24 aprilie, 1, 8, 15 și 22 mai 2015, în intervalul orar
15:00 – 17:00, la sediul creart, din Piața Alexandru Lahovari, nr. 7, având ca temă
Inițierea în Fotografie, iar cel de-al doilea modul s-a desfășurat în zilele de 22, 29
octombrie, 5, 12, 19, 26 noiembrie, 3, 10 și 17 decembrie 2015, în intervalul orar 18:00
– 20:00, în aceeași locație, având ca temă Fotografia de Portret și Fashion.
Cursanții au aprofundat cunoștințele din cadrul sesiunilor prin exerciții și teme
săptămânale, fixând pe parcursul modulelor noțiuni de compoziție, lumină și
perspectivă în fotografie. Printre temele abordate se enumeră linia și suprafața,
iluminarea, echilibrul, încadrarea, fundalul sau deciziile expresive. În ceea ce privește
instrumentele necesare pentru parcurgerea modulelor din cadrul atelierului de
fotografie, dotarea fotografilor pentru cursurile organizate a inclus un aparat foto
DSLR cu obiective de wide, până la teleobiectiv și un obiectiv fix (prime-lens), care să
le permită aplicarea tehnicilor de fotografie predate.
Trainerul atelierului, Aurel Vîrlan, este fotograf, absolvent al Facultății de
Imagine de Film și Televiziune, din cadrul UNATC “I.L.Caragiale” București. A avut
mai multe expoziții personale și colective de fotografie, precum și lucrări fotografice
publicate în albume de artă: „Photographic Yearbook ‘93” al Fundației Regale de
Fotografie din Anglia „Fountain Press” sau expoziții internaționale itinerante: al 54-lea
Salon Internațional de Fotografie din Japonia, „Inspired by Bucharest”. În prezent,
Aurel Vîrlan este membru în Asociaţia Artiştilor Fotografi din România şi în Wedding
Photojournalist Association și Director de Imagine la TVR.
Totodată, în perioada 25 martie – 14 iunie, creart a încheiat un acord de
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care consta în
promovarea acestui proiect cultural în şcoli şi gradiniţe prin reprezentanţi ai creart si

26

prin materiale promoţionale (afişe, flyere),	
  precum şi informarea cadrelor didactice şi a
elevilor cu privire la conţinutul acestui eveniment.
În cadrul acestui proiect educaţional cultural, au fost organizate un număr de 253
de ateliere pentru copii (în regim gratuit), cu vârsta cuprinsă între 4 şi 12 ani, în funcţie
de complexitatea fiecărui atelier.
Fiecare cursant a avut la dispoziţie instrumente şi materiale necesare realizării
diverselor obiecte, în funcţie de tematica atelierului.
Scopul acestui proiect este reprezentat de educaţia prin creaţie, ajutându-i pe
copii să îşi dezvolte atenţia, abilităţile practice şi creativitatea. Prin aceste cursuri
oferim totodată o alternativă artistică de petrecere a timpului liber.
6. Concerte dedicate zilei de 8 martie “Emoţii de primăvară”
8 martie 2015, Sala Teatrelli – theatre music & more
Ȋn data de 8 Martie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București, a organizat la Sala Teatrelli – theatre, music & more, un
concert intitulat „Emoţii de primăvară”, prezentat de actorul Cosmin Seleși, în
intervalul orar 20:00 – 22:00.
Ziua Femeii a fost sărbătorită începând din acest an, printr-un concert
extraordinar susţinut de unii din cei mai iubiţi şi apreciaţi artişti români: Dinu Iancu
Sălăjanu, Silviu Biriş, Ionuţ Ungureanu, Ovidiu Homorodean, Marian Medregoniu,
acompaniați

de

Orchestra

Naţională

„Valahia”,

sub

bagheta

dirijorului

şi

orchestratorului Marius Zorilă.
Timp de două ore orchestra a susţinut un concert extraordinar, dedicat doamnelor
şi domnişoarelor. Repertoriul a fost ales astfel ȋncât să fie pe gustul celor care vor să
asculte creaţii ajunse acum hituri din diferite genuri muzicale româneşti şi
internaţionale, cât şi pe placul celor care doresc să-şi lărgească orizontul muzical prin
cunoaşterea unor creatori foarte buni, dar mai puţin interpretaţi.
Sala Teatrelli – theatre, music & more cu o capacitate de 50 de locuri, a răsunat
de acordurile pieselor celebre precum „Iubesc femeia”, „Fetiţe dulci ca-n Bucureşti”,
„Kalinka”, „Săracă inima mea”, „Astăzi e ziua ta” etc.
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Prin realizarea acestui eveniment cultural ne adresăm unei categorii de public de
diferite vârste şi dorim ca și acesta, asemenea altor proiecte creart, să devină
evenimente cu tradiţie recunoscute şi îndrăgite.
7. Expoziţie de instrumente muzicale tradiţionale
29 martie – 2 aprile 2015, Viena
În perioada 30 martie – 2 aprilie 2015, creart - Centrul de Creaţie, Artă şi
Tradiţie al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Institutul Cultural Român din
Viena, a organizat la sediul acestuia, un nou eveniment cultural, expoziţia de
instrumente tradiționale românești.
Expoziția de instrumente tradiționale românești, a reprezentat o formă de
comunicare a trecutului cu prezentul, oferind iubitorilor de muzică ocazia de a se
delecta cu o colecție de instrumente muzicale autentice.
Vernisajul expoziției a avut loc în data de 31 martie 2015, începând cu ora 19:00,
la sediul Institutului Cultural din Viena, situat în strada Argentinier nr. 39, în prezența
colecționarului și curatorului domnul Ovidiu Papană. La vernisaj au fost prezente peste
40 de persoane iar pe toată perioada expoziției am atras un număr de aproximativ 150
de persoane. Publicul acestei manifestări a fost foarte larg și diversificat, un public
neavizat în ale artei populare, turiști străini, elevi și studenți ai instituțiilor cu profil de
artă, istorie, sociologie, colecționari de obiecte de artă și proprietari ai unor galerii de
artă, specialiști în domeniul culturii și civilizației populare.
Vernisajul a decurs ca o manifestare spectaculară și interactivă în care domnul
profesor Ovidiu Papană a susținut o prezentare generală a colecției ce conține peste
100 de instrumente muzicale, aceasta fiind urmată de o serie de demonstrații. Printre
instrumentele prezente la expoziție se numără: ocarina, fișconi, vioara cu țeluri, opinca
cu pinteni. Colecția domnului profesor Papană conține instrumente muzicale specifice
din diferite zone ale României, dar și instrumente clasice, precum: nai, vioară, fluier
etc.
În cadrul vernisajului a avut loc și un spectacol de muzică tradițională
românească susținut de artiștii Marius Zorilă – dirijorul Orchestrei Naționale Valahia și
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solista Lavinia Goste, interpretând melodii din repertoriu propriu, dar și melodii ale
unor artiști consacrați, preucm: Frații Petreuș, Maria Tănase, Ileana Sărăroiu etc.
Atât domnul profesor Ovidiu Papană, cât și cei doi artiști au împărtășit
cunoștințele și iubirea lor față de tezaurul folcloric românesc.
Evenimentul se încadrează în seria de manifestări culturale, anuale pe care
creart S-a angajat să le realizeze în parteneriat cu Institutul Cultural Român, pentru
promovarea artei naţionale peste hotare.
Proiectul a reprezentat o oportunitate de identificare, fiind un promotor al
activităților culturale, dar şi o ocazie de a promova arta populară românească şi artiştii
români în străinătate.
8. Gala premiilor Gopo
30 martie 2015, Teatrul Naţional Bucureşti
creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie, serviciu public de interes local, a
susținut inițiativa Asociației pentru promovarea Filmului Românesc (APFR),
organizatorul Festivalului Internațional de Film Transilvania, devenind parteneri
principali ai Galei Premiilor GOPO.
Asociația pentru promovarea Filmului Românesc (APFR) a organizat în data de
30 martie 2015, la Teatrul Naţional Bucureşti a IX – a ediţie a Galei Premiilor GOPO,
eveniment dedicat profesioniștilor de film din România.
Gala Premiilor GOPO este echivalentul românesc al altor distincții importante în
cinematografiile europene, cum ar fi Premiile Cesar sau BAFTA și este un eveniment
anual de prestigiu ce țintește recunoașterea și impunerea valorilor cinematografiei
românești actuale în rândul publicului larg. Premiile GOPO oferă aceeași recunoaștere
în lumea filmului românesc pe care o acordă și premiile UNITER în teatru.
Trofeele GOPO au fost înmânate în prezența a peste 550 de invitați și jurnaliști,
iar gazdele evenimentului au fost Diana Cavalioti şi Paul Ipate. Cei de acasă au putut
urmări Gala Premiilor GOPO în direct pe TVR 2.
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În cadrul Galei Premiilor GOPO, unul dintre cele mai importante trofee, premiul
pentru întreaga carieră, a fost oferit actriţei Coca Bloos, iar premiul pentru întreaga
activitate a fost oferit actriţei Eugenia Bosânceanu, pentru cariera sa impresionantă.
9. Expoziţie de icoane “Porţile Cerului”
30 martie – 14 aprilie 2015, Galeria CREART

În perioada 30 martie – 14 aprilie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și
Tradiție al Municipiului București, serviciu public de interes local a organizat expoziția
intitulată “Porțile Cerului” continuând o frumoasă tradiție anuală.
Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Galeria creart a devenit una dintre principalele
atracţii ale bucureştenilor, în materie de artă iconografică autentică, fiind gazda unei
frumoase expoziții compusă din lucrări de artă tradițională laică și religioasă alaturi de
ceramica artistei Georgeta Florentina, cu inspirație din cultura Cucuteni-Ariusd.
Evenimentul a adus pe simezele galeriei, străluciți reprezentanți ai iconografiei
românești, care au impus valorile noastre creștine pe meridianele lumii: Grigore
Popescu-Muscel, Maria Popescu Dragomir, Marian Manole, Nicolae Nestor, Diana
Elena Borundel, Valeriu Stoica, Mihaela Bădescu, Gabriela Militaru, Mihaela Stan,
Ileana Ometiță, Gheorghe Coman, Ecaterina Mihai, Maria Măciucă și Elena Oana
Agapie.
În deschiderea expoziției, a susținut un discurs despre arta tradițională laică și
religioasă, Prof. Univ. Dr. etnolog Doina Ișfănoni. În cadrul vernisajului din ziua de 30
martie 2015, au fost prezenți circa 50 de admiratori ai artei iconografice, iar expoziția a
fost vizitată în cele 2 de săptămâni de aproximativ 150 de oameni.
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10. Tradiţii şi Flori de Sărbători, ediţia a VI-a
4 - 13 aprilie 2015, Parcul Cişmigiu
creart – Centrul de Creație Artă și Tradiție, a organizat în Parcul Cișmigiu, în
perioada 4 – 13 aprilie 2015, cea de-a VI-a ediție a evenimentului dedicat sărbătorilor
pascale „Tradiții și Flori de Sărbători”.
În fiecare zi, între orele 10:00 și 20:00, bucureștenii au fost așteptați să intre în
atmosfera de sărbătoare din Parcul Cișmigiu, plină de muzică bună, teatru, dans,
ateliere de creație, expoziție de iepuri și miei, plimbări cu ponei pentru cei mici și
tradiționalul târg de Paşti.
Toate aceste activități s-au desfășurat într-un cadru festiv, decorul creionând o
poveste de primăvară. În parc au înflorit lalele luminoase supradimensionate, Foișorul a
fost transformat într-o imensă cutie muzicală, iar la intrarea în parc a fost amplasat
mesajul “Paște Fericit!” din litere acoperite cu iarbă și flori. Decorul a fost completat
cu ouă decorative uriașe ce au putut fi pictate de trecători.
În acest an, Târgul de Paște a reunit meșteri, producători și artiști plastici din toate
zonele țării. Bucureștenii au putut alege dintr-o gamă bogată de produse tradiționale
românești, precum și produse specifice acestei perioade: icoane și ceramică, podoabe și
bijuterii hand-made, ouă încondeiate, țesături, păpuși, decorațiuni și obiecte
meșteșugărești realizate din lemn, piele și sticlă, miere, magiun, prăjituri, cozonaci,
gogoși, plăcinte, brânzeturi și preparate din carne.
„Tradiții și Flori de Sărbători” s-a adresat și celor mici, în cadrul evenimentului
fiindu-le pregătite o serie de surprize: plimbări cu poneii, spectacole de teatru, sesiuni
de face-painting, animatori costumați în diverse personaje ce au interacționat cu cei
mici și ateliere de creație.
Astfel, în fiecare weekend, între orele 11:00 și 14:00 și 16:00 și 19:00, la Foișorul
din Cișmigiu au avut loc ateliere de creație educativ-distractive pentru cei mici.
„Răbdărică și Mofturică în misiune cu Zâna Măseluță” este un spectacol jucăuş şi
plin de umor, dar mai ales educativ, o poveste în care copiii au învăţat despre cum să ne
fim de ajutor unii altora, despre generozitate, empatie şi încredere, despre cum să
facem faţă temerilor şi să ne exprimăm emoţiile. Spectacolul le oferă copiilor ocazia să
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se bucure de prezent, acest timp nesfârşit al copilăriei, în care joaca este cea mai
serioasă îndeletnicire.
„Nică și poveștile sale” reinventează poveștile copilăriei, ale unei generații
trecute, în maniera copilăriei generației de astăzi. Autenticitatea copilăriei lui Nică,
universul său plin de miracole, joacă, șotii, veselie, toate scăldate în lumină și mirare
este plin de generozitate și pentru copilul de azi. În plus, învățăm că umorul ne ajută să
trecem chiar și peste cele mai imposibile situații.
De asemenea, cei mici s-au bucurat și de alte spectacole de teatru, precum „Un
lup, o capră și trei iezi”, „Lumea iepurașului” și „Capra cu trei iezi”.
În cadrul atelierului „Puișori, fluturași și iepurași poznași pentru zilele de Paști"
copiii au decupat și lipit din cartoane colorate personaje fermecate: iepurași mintenași,
puișori și fluturași poznași. Aducem primăvara în coșul bucuriei pentru a întâmpina
Paștele cu mare veselie.
Copiii iubesc natura, adoră florile și sunt curioși din fire. În ziua de Florii aceștia
au fost așteptați să se conecteze cu frumusețea naturii prin descoperirea florilor, a
culorilor și a felului în care pot fi acestea împletite în combinații unice la atelierul
„Flori din grădina mea”.
Atelierul „Ouă pictate și decorate pentru mese îmbelșugate” s-a adresat copiilor
cărora le place să picteze și să decoreze.
„Povestea iepurașului de Paști”, „Dansul iepurașilor”, „Să ne jucăm creativ”,
„Coronițe decorative de Paști”, „Zânuțele Primăverii”, „Magia culorilor de primăvară”,
„În câte feluri se poate face un iepuraș?” sunt alte ateliere inedite în cadrul cărora copiii
si-au pus creativitatea și îndemânarea la încercare.
Pe scena amplasată lângă Foișor au concertat cvartete, fanfare, orchestre, coruri,
trupe și artiști îndrăgiți: Andreea Bănică & Band, Adrian Sînă feat. Lidia Buble, Trio
Zamfirescu și Adrian Nour, Provincialii, Jazz Hot Club Romania, Tudor Turcu,
Maxim, Noni Ene, Trupa Stema, Corul de Copii Radio, Orchestra Națională „Valahia”
alături de vedete ale muzicii populare.
Obiectivul acestui proiect cultural a fost acela de a pune în valoare şi de a
prezenta tradiţiile şi elementele specific româneşti din jurul sărbătorilor pascale, menite
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să păstreze interesul publicului pentru unicitatea culturii populare. Pe parcursul celor
două săptămâni, ne-am bucurat de prezența a peste 10.000 de vizitatori.
11. Concert de muzică clasică “Culorile Sunetelor”
28 aprilie 2015, Biserica Luterană
Ȋn data de 28 aprilie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București, a organizat la în incinta Bisericii Lutherane Concertul de
Muzică Clasică „CULORILE SUNETELOR”, unde unul dintre cei mai îndrăgiţi
muzicieni români, flautistul Matei Ioachimescu revine pe scenele din România, alături
de violistul transilvan Sándor Antal şi de harpista slovenă Tina Žerdin.
Numit în anul 2013 „Ambasador al Integrării" de către Ministerul de Externe al
Austriei, flautistul Matei Ioachimescu cântă pe un instrument de aur al producătorului
japonez Muramatsu și este unul dintre cei mai rafinaţi muzicieni români.
După succesele turneelor anterioare precum „Paris”, „Lumiere” sau „Playlist”,
Matei Ioachimescu a propus de această dată melomanilor din București, o formulă
inedită, un program atractiv, o ocazie unică de a face cunoştinţă cu lumea plină de
culori a acestor instrumente muzicale extraordinare. Pe muzica unor compozitori
precum Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla sau Béla Bartók, cei
trei artişti au transportat publicul, în număr de peste 50 de persoane, într-o lume departe
de grijile cotidiene, şi au creat momente de bucurie sublimă şi de visare în culori.
Prin realizarea acestui eveniment cultural ne-am propus să aducem actul artistic
în spații neconvenționale și să atragem și public neavizat, de diferite vârste. Ne dorim
ca acest proiect, asemenea altor proiecte creart, să devină unul dintre proiectele cu
continuitate, în viața culturală a Capitalei.
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12. Festivalul Internaţional “EUROPAfest”
18 mai 2015, Teatrul Excelsior
În perioada 14 - 23 mai 2015, la Bucureşti a avut loc Festivalul Internaţional
EUROPAfest 2015, cu o tradiţie de 22 de ani, care prezintă anual peste 40 de concerte
de excepţie cu peste 300 de muzicieni din 45 de ţări, festivalul a fost organizat de
jmEvents și s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj Al Alteţelor Lor Regale Principesa
Margareta și Principele Radu.
În cadrul acestui festival, creart în parteneriat cu jmEvents a organizat în data
de 18 mai 2015, în incinta Teatrului Excelsior, Concertul live – Jazz, unde au participat
3 formaţii renumite ale genului: Malin Kojola & Johan Emet – Finlanda, Impulse Duet
– Italia şi Mag Balay Quartet – Polonia.
Evenimentul a fost deschis publicului larg şi a reuşit să atragă oamenii către
muzica de calitate, sala din incinta Teatrului Excelsior devenind neîncăpătoare prin
prezența unui număr de aproximativ 250 de persoane.
creart, prin acest parteneriat, a urmărit diversificarea tipurilor de evenimente
culturale, precum şi păstrarea interesului publicului bucureştean pentru acest gen de
muzică cosmopolită.
13. Expoziţia de păpuşi şi jucării „Joc, Joacă, Jucărie lemn și textil”
25 mai – 3 iunie 2015, Galeria creart
creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, serviciu
public de interes local, organizează şi se implică în proiecte diverse, vizând în principal
direcţii în domeniul culturii şi educaţiei.
Astfel, în perioada 25 mai - 03 iunie 2015, a avut loc la Galeria creart expoziția
intitulată „Joc, Joacă, Jucărie lemn și textil”. Ȋn cadrul expoziției, artiștii Florin
Poptean și Ana Ponta	
  au pregătit cu har şi pasiune jucărele din lemn și pânză oferind
bucurie atât copiilor cât și părinţilor sau bunicilor.
Florin Poptean, absolvent al Facultăţii de Arte Decorative şi Design, construiește
jucăriile din diverse esențe, nuc, tei, arin, salcâm, prun. Unele jucarii sunt din lemn
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natur, altele pictate ȋn culori vesele. Bucuria cu care artistul confecționează jucariile
este transmisă și copiilor prin ingeniozitatea cu care conferă formă și culoare bucăților
de lemn.
Artista Ana Ponta, cu o vastă experiență în domeniul textilelor, ne-a transpus în
lumea păpușilor de colecție, iar țesaturile, texturile și culorile expoziției au transformat
Galeria creart, într-un spațiu de poveste.
Expoziția a fost vizitată de 100 de persoane, admiratori ai meșteșugurilor
originale.
14. Festivalul Etniilor “Etnorama”
15 – 17 mai 2015, Parcul Herăsrău
În perioada 15-17 mai 2015, creart a organizat în Parcul Herăstrău - intrarea
Charles de Gaulle prima ediție a festivalului “Etnorama”. Acest evenment şi-a propus
să celebreze diversitatea culturală, oferind etniilor reprezentative din București ocazia
de a-și prezenta tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile în cadrul unui program plin de
concerte, ateliere de creație şi piese de teatru.
Parcul Herăstrău a vibrat pe ritmuri de muzică balcanică, rusească sau
nemțească, iar ansamblurile de dans și muzică ale minorităților au delectat publicul în
fiecare seară.
Sâmbătă și duminică, creart a pregătit bucureștenilor ateliere de meșteșuguri
tradiționale, piese de teatru pentru copii, expoziții de costume populare și instrumente
tradiționale. Arta culinară a fost nelipsită din programul Etnorama, o serie de mâncăruri
tradiționale putând fi savurate în cadrul primei ediții a evenimentului.
Printre artiștii care au încins atmosfera la Etnorama s-au numărat Zdob și Zdub,
Mihai Mărgineanu, Mahala Rai Banda - o trupă de muzicanți rromi care a susținut mai
bine de 800 de concerte în peste 30 de ţări, ansamblul grecesc Ellas, ansamblul german
Korona, ansamblul minorității aromânilor Pilisterlu şi ansamblul artistic al comunității
rușilor- lipoveni din Sarichioi.
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Ovidiu Lipan Țăndărică cu Fanfara 10 Prăjini și Stelu Enache au adus o explozie
de ritm și imaginație pe scena Etnorama. La acest festival au participat un număr de
3.000 de spectatori.
15. Grădina cu Filme - Cinema & More
15 mai – 1 octombrie 2015, sediul CREART
În perioada 15 mai – 11 octombrie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și
Tradiție al Municipiului București, a organizat a doua ediție a proiectului cultural
Grădina cu Filme – Cinema & More.
Proiectul și-a propus să aducă în atenția publicului bucureștean, cinefil și nu
numai, filme consacrate ale cinematografiei, proiectând pe același ecran povești
nemuritoare menite să încânte, să uimească, dar și să-și educe publicul. Însă, pe
parcursul acestui an, Grădina cu Filme – Cinema & More a devenit un spațiu de
referință pentru zona culturală a bucureștenilor, oferind publicului, seară de seară, o
paletă culturală mult mai diversă fiecare zi din săptămână devenind o zi tematică.
Publicul bucureștean s-a putut bucura în zilele de luni, marți și miercuri de
proiecțiile unor filme celebre, proiecția de miercuri fiind precedată de o discuție între
criticul de film Ileana Bîrsan și invitații săi, aceștia fiind persoane publice, actori și
regizori, care activează în cadrul cinematografiei românești, printre aceștia numărânduse: Toma Cuzin, Florin Piersic Jr., Radu Jude, Andi Vasluianu, Andrei Crețulescu,
Corneliu Porumboiu, Mihaela Sîrbu, Bogdan Dumitrache.
Zilele de joi și sâmbătă au devenit zilele din săptămână pline de umor, aducând
pe scena Grădinii cu Filme o serie de spectacole de stand-up comedy. Printre cei care
au oferit publicului spectacole de neuitat îi amintim pe: Claudiu Teohari, Costel Bojog,
Andrei Ciobanu, Sergiu Floroaia, Viorel Dragu, Sorin Pârcălab.
În cadrul proiectului, în fiecare zi de vineri, Grădina cu Filme a devenit locul
intim și relaxant în care bucureștenii au putut să asiste la o serie de concerte acustice,
aducând pe scenă unele dintre cele mai populare trupe de electro-acustic din țară.
Evenimentul dedicat zilelor de vineri, poartă numele de Electro Acoustic Garden,
desfășurându-se astfel 16 concerte electro-acustice, printre care amintim: Coma, Urma,
Cuibul, Moonlight Breakfast, Radu Almășan (Bosquito), Vița de Vie, Subcarpați,
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Byron, Luiza Zan, Robin & The Backstabbers. Grădina a fost una dintre locațiile în
care au fost jucate piesele de teatru din cadrul festivalului Dell’Arte, weekend-urile
încheindu-se într-o notă relaxantă cu piese de teatru.
Grădina și-a deschis porțile, pentru a doua oară de la înființare, în seara zilei de
15 mai 2015, fiind marcată de concertul acustic al trupei Coma și aducând un număr de
100 de persoane, care au putut obține o invitație în urma unui concurs desfășurat pe
rețelele sociale. Printre vizitatorii primei zile s-au numărat oameni din industria de PR,
Marketing și Blogging, care pe parcursul acestei ediții au scris în mediul online despre
proiectul Grădina cu Filme.
În luna mai a anului 2015, am debutat cu concerte impresionante, artiștii
susținând concertele în această locație printr-o interpretare diferită. Trupele care au
urcat pe scenă au fost: Coma, Urma și Omul cu Șobolani. Fiind o experiență nouă
pentru publicul bucureștean să asiste la spectacole de stand-up comedy în aer liber, pe
scenă au urcat unii dintre cei mai buni comedianți, care au contribuit la dezvoltarea
acestui tip de spectacol de-a lungul timpului, printre care se numără: Claudiu Teohari
(Teo), Costel Bojoc (Costel), Sergiu Floroaia. Printre filmele care au deschis sezonul
de proiecții în aer liber se numără: Cloud Atlas, Paris Texas, Eternal Sunshine of the
Spotless Mind, Mamma Mia, iar în zilele de miercuri publicul a participat la discuțiile
despre film susținute de Ileana Bîrsan și Ana Ularu, și Rodica Lazăr. Zilele de
duminică au adus în Grădină foarte mulți bucureșteni, consumatori de teatru care au
dorit să urmărească spectacolele Sylvia și Norman. Intrarea la piesele de teatru și
proiecțiile de film a fost gratuită, iar pentru spectacolele de stand-up comedy și
concerte, prețul biletului a fost de 29,70 lei.
În luna iunie 2015, publicul s-a putut bucura de o nouă serie de trupe care au
urcat pe scena Grădinii: Moonlight Breakfast, Autumn Hotel și Radu Almășan. Trupe
care cântă stiluri diferite, jazz, electro, beat, soul, rock alternativ, country. Proiecțiile de
film au fost din ce în ce mai apreciate, publicul putând urmări filme prestigioase, care
au fost premiate de-a lungul timpului, precum: The Imaginarium of doctor Parnassus,
Shutter Island, The Notebook, The Life of Others, The Royal Tenenmaums. În această
lună, în perioada 23 – 24 iunie, s-a desfășurat evenimentul IEsc, un eveniment dedicat
Zilei Internaționale a Iei, în cadrul căruia s-au desfășurat ateliere de creație, un concert
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de muzică folclorică reinterpretată susținut de Maria Răducanu și proiecția filmului
Aferim!, lungmetraj regizat de Radu Jude, care a fost premiat cu Ursul de Argint pentru
cea mai bună regie la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Regizorul Radu
Jude a fost prezent la proiecția lungmetrajului, susținând o discuție despre acesta cu
criticul de film Ileana Bîrsan. Participarea la acest eveniment fiind gratuită.
În lunile, iulie, august, septembrie și octombrie, pe scena Grădinii cu Filme au
urcat trupe și soliști de muzică, care aparțin unor stiluri muzicale foarte diferite, printre
care se numără: Yellow, Luna Amară, Cuibul, The Amsterdams, Robin & The
Backstabbers, Byron, Luizan Zan, Kumm, Subcarpați, Vița de Vie, Alexandra Ușurelu
& Muse Quartet. Zilele de duminică au devenit un obicei în rândul consumatorilor de
teatru, venind în număr tot mai mare la spectacolele de teatru. Pe toată perioada
proiectului, intrarea la proiecțiile de film a fost gratuită, iar filmele proiectate au fost
selectate în funcție de premiile obținute, de perioada în care au fost realizate, genul,
actorii și, bineînțeles, tema tratată de fiecare film. Printre filmele proiectate s-au regăsit
și filme care nu s-au bucurat de o popularitate mare la vremea respectivă, factorii ce au
condus la acest lucru fiind obiectivi, altminteri aceste filme sunt foarte apreciate de un
număr mai mic de oameni, oameni care cunosc îndeaproape creațiile cinematografice.
Pe lângă activitățile tematice, în Grădina cu Filme, au avut loc două piese de teatru.
„Gunoierul” de Mimi Brănescu, avându-l protagonist pe actorul Vlad Corbeanu. Piesa
de teatru se înscrie în genul comediei, în spatele umorului aflându-se de fapt o mulțime
de întrebări, pe care oamenii nu și le pun sau pe care le ignoră. A doua piesă de teatru a
fost „Reflection”, semnată de Lightwave Theatre. Piesa se încadrează în teatrul cu
păpuși umane, reprezentând o poveste impresionantă, lipsită de cuvinte, ce a purtat
spectatorii într-un șir de stări contradictorii. La aceste două spectacole intrarea a fost
gratuită, publicul fiind în număr mare.
În perioada 4 - 9 iulie a avut loc cea de-a doua ediție a evenimentului Opera
Grand Gala. Un eveniment dedicat iubitorilor de operă, în cadrul căruia au fost aduși în
atenția publicului interpreți de operă români, ce s-au bucurat de aplauzele publicului pe
marile scene ale lumii. Astfel, timp de 6 zile activitățile din Grădină au fost înlocuite cu
concerte de operă, prin care am reușit să contribuim la cunoașterea artiștilor români, ce
au avut rezultate excepționale la nivel internațional.
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Pe lângă serile tematice, am sprijint asociația studențească de relații publice și
comunicare PRIME România, găzduind două ediții ale conferinței lunare PR Tea&AD
Cookies. În data de 16 iunie 2015, tema conferinței a fost despre branding, avându-l ca
speaker pe Andrei Lăscuț, brand Manager Grolsch. Conferința a fost cu intrare liberă,
aducând un număr de 70 de studenți din domeniile de PR, Marketing, Comunicare, dar
și bloggeri importanți din zona online. În data de 20 mai, a avut loc conferința despre
blogging, avându-i ca invitați pe Cristian China Birta (fondator kooperativa 2.0),
Alexandru Negrea (trainer la Social Media School) și Costin Cocioabă (experiență de
peste zece ani în blogging). Conferința a fost adresată studenților, tinerilor care au blog
sau care vor să înceapă o carieră în acest domeniu.
În data de 27 mai, am sprijinit muzica underground din România, găzduind
lansarea primei piese și a primului videoclip ale trupei Cred Că Sunt Extraterestru.
Fondatorul trupei este AFO, acesta fiind un puternic promotor al muzicii underground.
La eveniment au fost prezente 200 de persoane, intrarea fiind liberă.
În perioada 9 – 11 octombrie, în Grădina cu Filme, a avut loc evenimentul
„Toamna în Bucate”, organizat cu ocazia zilelor recoltei și a obiceiurilor tradiționale pe
care poporul romând le-a dobândit de-a lungul timpului. Conceptul evenimentului s-a
conturat în jurul ideii de a crea în mijlocul unei comunități urbane un spațiu folcloric,
tradițional ce îmbină muzica cu tradițiile poporului român ce au loc în perioada
toamnei. Prima zi a evenimentului, a fost o zi de sărbătoare în care bucureștenii au fost
invitați la un ospăț, în cadrul căruia au fost întâmpinați cu produse gastronomice
tradiționale și cu o demonstrație autentică de fabricare a mustului. Acestea au fost
acompaniate de o reprezentație muzicală inedită, cu influențe tradiționale românești
susținută de Taraful de la Clejani. În a doua zi a evenimentului, repertoriul de petrecere
a fost continuat de Diana Matei și Taraful Cleante, ce au susținut un spectacol inedit de
melodii populare, romanțe și muzică din perioada interbelică. În ultima zi a
evenimentului, concertul a fost susținut de Alin Pascal Band, schimbând astfel,
registrul pieselor într-un stil care să amintească de emoția zilelor de toamnă, dar care să
presare, în același timp, note energice și vesele. Evenimentul a fost cu intrare liberă și
s-a bucurat de un număr de 400 persoane, care au luat parte la cele trei zile de
sărbătoare, presărate cu tradiții și voie bună.
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Pe parcursul anului, prețurile biletelor au de la 20 lei, până la 45 lei, aceste
prețuri aplicându-se doar pentru serile de concerte și de stand – up comedy.
Scopul proiectului Grădina cu Filme – Cinema & More a fost să ofere publicului
o alternativă culturală complexă de a-și petrece timpul liber și de a consolida aprecierea
publicului bucureștean față de activitățile culturale. Față de ediția precedentă, ne-am
bucurat de o creștere de popularitate pe rețeaua socială Facebook, față de anul 2014 cu
8.585 de aprecieri.
Pe parcursul proiectului, publicul neplătitor de bilet a fost în număr de 4.350 de
persoane, iar publicul plătitor de bilet a fost în număr de 1.494 de persoane.
16. Femei pe Mătăsari, ediţia a V – a
4 – 6 iunie 2015, Strada Mătăsari
În perioada 6 – 8 iunie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție a
susținut desfășurarea celei de-a patra ediții a Festivalului Urban „Femei pe Mătăsari”,
în București, pe strada cu același nume.
Ediția din acest an a stat sub semnul schimbării: femeia supusă schimbării versus
femeia dedicată schimbării. Astfel, în primul weekend din iunie s-au celebrat femeile
care au depășit limite, prejudecăți, granițe, realități.
În cele trei zile de festival, strada Mătăsari s-a transformat dintr-un peisaj
obișnuit într-o atmosferă voioasă de bâlci a anilor 1900 cu accente de inspiraţie urbană.
Pe durata festivalului, pe strada Mătăsari s-au organizat workshop-uri având
diferite teme, ateliere, ședințe foto, dezbateri, conferințe pe teme civice și sociale, o
serie de trasee culturale pietonale gratuite. Totodată, a fost organizată și o expoziție de
reclame cu produse cosmetice, utilități, dar și anunțuri matrimoniale, culese cu grijă din
ziare și reviste din perioada 1870-1945.
În spectacolul de teatru – „Hai Iu Iu NU Hi You You”, un show marca Radu
Afrim și Vlaicu Golcea, subintitulat „concert remix-uri Maria Tănase”, actrița Maia
Morgenstern a interpretat în cheie personală una dintre melodii și piesa „Moftul
Român” cu Lari Georgescu de I.L. Caragiale.
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Pe scena de pe stada Mătăsari au urcat Alexandra Ușurelu, LUCIA, We singing
colours, Maria Casandra Hauși, Brezze, Tapinarii, Trupa Verde, Vali Umbră& Afo,
Infinitu, Bean, Georgiana Manailă & Misteria Carpatica din Serbia și Marina Voica.
Am susținut și în anul 2015 acest eveniment organizat de Asociația BENEVA
deoarece își propune să dea un suflu nou societății și să aducă la un loc cât mai mulți
oameni pasionați și deschiși către artă și cultură.
17. “NaturaFest”
5 şi 6 iunie 2015, Parcul Cişmigiu
În zilele de 5 şi 6 iunie, creart a organizat în Parcul Cişmigiu, evenimentul
“NaturaFest”. Acest eveniment a fost organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului,
unde bucurestenii au fost invitaţi să participe la Crosul Verde al bicicletelor ateliere de
reciclare creativă și concerte precum Grimus, Les Elephants Bizarres, Tony Baboon şi
Domino
“NaturaFest” s-a aliniat astfel mișcării mondiale care s-a desfășurat sub egida
Programului de Mediu al Națiunilor Unite (UNEP). Sloganul acestei ediţii a fost
"Reciclează, reutilizează, recreează".
Festivalul şi-a propus ca prin atelierele creative ce au avut la bază materiale
reciclabile, destinate atât copiilor, cât și adulților, şi prin intermediul altor activităţi să
atragă atenţia asupra importanţei protejării mediului înconjurător. De asemenea,
evenimentul a urmărit responsabilizarea unui număr cât mai mare de locuitori față de
orașul în care trăiesc și, implicit, față de mediul natural.
Pentru a milita împotriva poluării excesive din Capitală, “NaturaFest” le-a
pregătit bucureştenilor un traseu verde, mai exact Crosul Verde al bicicletelor
(sâmbătă, 6 iunie, de la ora 10:00). Înscrierea s-a făcut în baza predării unui material
reciclabil, adus de fiecare participant, iar creart a propus startul în Parcul Cișmigiu,
continuând pe Bulevardul Regina Elisabeta, Piaţa M. Kogălniceanu, Strada Vasile
Pârvan, Strada Berzei, Bulevardul Uranus, Piaţa Victoriei - Calea Victoriei –
Bulevardul Regina Elisabeta, cu linia de finish tot în Parcul Cişmigiu.
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NaturaFest propune persoanelor interesate o serie de activităţi destinate tuturor
categoriilor sociale, dar şi mobilizarea publicului bucureștean în scopul de a participa la
evenimente care au la bază protejarea mediului și educația ecologică.
Ziua Mondială a Mediului este un bun prilej pentru creșterea gradului de
responsabilitate în raport cu mediul înconjurător la nivel mondial.
Totodată, în cadrul evenimentului a fost realizat PET-re, un robot de 3,7 metri
înălţime şi 1,7 lăţime, fiind folosite peste 500 de PET-uri din sticle de plastic şi al cărui
scop a fost să atragă atenţia oamenilor privind reflecţia pentru grija față de mediul
înconjurător. Publicul a avut posibilitatea să interacționeze cu PET-re și să-l ilumineze
pedalând pe două biciclete speciale generatoare de energie electrică. Prin această
acțiune-manifest am vrut să marcăm vizual evenimentul sub o formă memorabilă, care
să atragă atenţia şi care să-i facă pe oameni să se gândească la ce monştri se pot naşte
din deșeuri.
De asemenea, copiii şi-au putut exersa creativitatea la prima ediţie a festivalului
NaturaFest din Parcul Cişmigiu din Capitală, prin ateliere de pictură pe sticlă şi pe
borcane, dar şi cu tehnici pentru realizarea de jucării din componente de calculator şi
penare din PET-uri. La eveniment au participat aproximativ 3.500 de oameni.
18. Ziua Internaţională a iei “IEsc- urban, contemporan, românesc”
23 şi 24 iunie 2015, Grădina cu Filme – Cinema & More
creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, a
sărbătorit Ziua Internațională a Iei printr-un eveniment neconvențional numit „IEsc urban, contemporan, românesc”.
În perioada 23 - 24 iunie 2015, în Grădina cu Filme din Piața Alexandru
Lahovari, nr.7, 800 de oameni au participat la un mix de manifestări interactive:
ateliere de creație, proiecție de film românesc, concert în aer liber, sesiuni foto menite
să celebreze IA și au avut parte de multe alte surprize pregătite pentru ei, iubitorii de
frumos, pentru cei care apreciază valoarea acestui simbol național.
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Pe 24 iunie, de Sânziene, românii din țară și de pretutindeni sărbătoresc an de an
Ziua Internațională a Iei, la inițiativa comunității „La Blouse Roumaine”. Astăzi IA
este celebrată în 48 de țări și în sute de orașe de către cei care ne îmbrățișează cultura.
Dacă în trecut IA reprezenta un articol vestimentar purtat în zi de sărbătoare la
sate, astăzi este un simbol al valorilor autentice românești, cu care se identifică inclusiv
omul modern. Scopul evenimentului IEsc a fost de a susține revitalizarea iei
tradiționale, care s-a bucurat în ultimii ani de o puternică promovare, devenind o sursă
de inspirație pentru mulți designeri și artiști contemporani.
Studiouri foto și Beauty corner
Păstrând legătura vechi-nou, a fost redat prin decoruri, un colț de odaie
românească și unul cu motive tradiționale reinterpretate. Ii vechi și ii noi au fost puse la
dispoziția publicului pentru a se integra cât mai bine în poveste, iar bujorii în obrăjori și
cosițele împletite au fost asigurate de Beauty District prin ședințele gratuite de make-up
și hair styling oferite vizitatorilor. Oamenii au plecat cu o amintire de la eveniment, cu
o fotografie profesională, realizată într-unul dintre cele două studiouri foto și cu
stickere personalizate redând diferite ii desenate.
Ateliere creative
Evenimentul a provocat participanții să-și dea frâu liber imaginației în cadrul celor
trei ateliere creative susținute de branduri 100% românești: Reciclare Creativă – cu
platforma Wunderkraft, Karusello și Șezătoarea Urbană. Două zile în care „oameni
pasionați de a încerca artă pură și nebună, așa... ca un manifest al propriei creativități”
au produs o „legătură vizibilă între cultura urbană contemporană și expresiile culturale
tradiționale”, „dând valoare și simț artistic lucrurilor simple”.
Proiecție de film românesc – „Aferim!”
Din dorința de a promova arta românească și creatorii săi, evenimentul a propus
publicului, în prima seară, proiecția unuia dintre cele mai apreciate proiecte
cinematografice românești ale anului 2015, „Aferim!”, în regia lui Radu Jude. Premiat
la festivalul Internațional de la Berlin cu Ursul de Argint, pentru cea mai bună regie,
acest film istoric este un tablou al Ţării Românești de la începutul secolului al XIX-lea.
Regizorul filmului, Radu Jude, alături de producătorul Ada Solomon au fost prezenți la
eveniment, susținând o dezbatere cu publicul, moderată de către criticul de film Ileana
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Bîrsan. Aceștia au răspuns la curiozitățile publicului și au povestit experiența prin care
au trecut în timpul filmărilor.
Concert Maria Răducanu
În ultima seară, pe 24 iunie, Maria Răducanu a susținut un concert care s-a
transformat într-o călătorie muzicală neașteptată, abordând diferite stiluri, de la doina
românească, la etno-jazz, blues sau fado. Maria a invitat publicul, în acest concert
concert, să intre într-un joc al sunetelor.
Expoziție de accesorii
Galeria creart a găzduit și o expoziție de ii și de accesorii din diferite zone ale
țării, de la ii și cămăși bărbătești până la ii înflorate pentru doamne.
Vizitatorii au fost întâmpinați la intrarea în Galeria creart de o expoziție cu
vânzare, de unde și-au putut achiziționa de la inele și brățări până la sacoșe imprimate,
fuste și tricouri cu motive tradiționale românești.
Evenimentul a beneficiat de o campanie de promovare, în scopul stârnirii
curiozității oamenilor, ce s-a desfașurat atât offline, în cadrul Festivalului Internațional
de Folclor, cât și în online, printr-o serie de cover-uri foto.
Pe toată durata Festivalului Internațional de Folclor, în perioada 19 - 21 iunie, în
parcul Cișmigiu, a fost amplasat un spider foto, simulând un studio în aer liber, unde
oamenii și-au facut fotografii folosind planșe desenate în formele și motivele unor ii
din diferite zone ale țării, fiind ulterior invitați la evenimentul propiu zis.
6.000 de flyere cu programul evenimentului s-au împărțit în oraș și în parcul
Cișmigiu, pentru a informa publicul de acest eveniment, 100 de afișe au fost lipite în
locuri cheie din centrul Bucureștiului, 18 parteneri media au susținut evenimentul și au
distribuit comunicatul împreună cu afișul în mass-media: Radio România Cultural,
Radio România Internațional, Radio România Muzical, Zile și Nopți, 24 FUN,
România Pozitivă, Orașul Meu, Dor de Ducă, Cooperativa Tradițională, Calendar
evenimente, Feeder, Prwave, Big City Life, În Festival, TV City, Online Gallery,
Cooperativa Urbană.
Alături de acești parteneri s-au alăturat și alte publicații online care au luat
interviuri în locație, au preluat articolele pe site-urile lor și pe rețelele sociale.
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19. Opera Grand Gala
4 – 9 iulie 2015, Grădina cu Filme – Cinema & More
În perioada 4 – 9 iulie 2015, creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București, a organizat cea de-a doua ediție a evenimentului cultural Opera
Grand Gala.
Evenimentul s-a desfășurat în Grădina cu Filme, aflată în curtea interioară a
instituției creart. România este una dintre țările de pe mapamond care a adăugat în
mod regulat patrimoniului mondial valori și în domeniul muzicii clasice. Numele
multor interpreți și compozitori români au răsunat, nu de puține ori, pe cele mai mari
scene ale lumii, unde au primit aplauzele celui mai exigent public. Celebritatea pe care
au atins-o mulți dintre artiști români pe mapamond nu are, din păcate, aceași anvergură
și între granițele țării. Artiștii români, precum: Cristina Damian, Adina Nițescu, Andrei
Șerban, Nelly Miricioiu, Eugenia Moldoveanu, Angela Gheorghiu, Viorica Cortez,
Irina Iordăchescu au performat de-alungul timpului pe unele dintre cele mai mari scene
ale muzicii clasice din lume: Scala din Milano, Convent Garden, Carneige Hall, Royal
Festival Hall, Opera din Viena.
Timp de șase zile, începând cu ora 20:15, am adus în atenția publicului
bucureștean concerte live de muzică clasică, acestea fiind precedate proiecția unui
concert de operă, avându-i ca protagoniști pe artiștii români mai sus menționați.
Prin acest eveniment s-a dorit conștientizarea, de către publicului bucureștean, a
faptului că România a avut și are artiști care și-au dedicat viața unui gen muzical nu
foarte ascultat între granițele țării, ajungând să fie recunoscuți la nivel internațional
pentru performanța acestora. Rigurozitatea genului, lipsa mediatizării suficiente sau
amprenta familială, probabil că sunt factori care au determinat alegerea tinerilor de a se
îndrepta spre alte genuri de muzică pe care tinerii le ascultă. Ne-am bucurat de prezența
unui număr de 400 de persoane, din toate categoriile de vârstă, care au venit să se
delecteze cu muzică clasică și de operă, care dăinuie de secole.
Astfel, prin acest eveniment am contribuit la o mai bună cunoaștere a publicului
autohton și a acestor valori ale culturii muzicale românești și care au ajuns să fie
apreciați și recunoscuți la nivel mondial și a acestui gen muzical, care este practicat de
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multe persoane și care ajung să primească mai multă recunoștință mai multă din alte
țări, decât de la publicul bucureștean sau chiar român.
20. Expoziţie de ii “Ia – Bluza Românească”
16 – 25 iunie 2015, Galeria CREART

În perioada 16 – 25 iunie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București, a organizat la Galeria creart expoziția de costume populare
specific zonei Maramureșului, aparținând artistului popular Iulia Corău.
Au fost prezentate peste 40 de piese autentice, unicate, unele cu vechime de
peste 100 de ani, reprezentând costume de sărbătoare din zonă, precum și de costume
purtate zilnic, la munca câmpului.
Evenimentul a fost conceput pentru a promova ia ca brand național, în contextul
globalizării contemporane, care tinde să şteargă imaginile identitare.
Expoziția a fost deschisă în fiecare zi, de luni până vineri, cu intrare liberă,
participând pe parcursul întregii perioade, un număr de peste 200 de vizitatori.
21. Festivalul Internaţional de Folclor „Muzici şi Tradiţii în Cişmigiu”
Ediţia a IX-a, 19 - 21 iunie 2015, Parcul Cişmigiu
creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, a organizat în perioada 19 – 21
iunie 2015, Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu”. Aflat
la cea de-a IX-a ediție, festivalul cu intrare liberă a reunit 2.000 de artiști din toate
zonele țării, ansambluri folclorice, fanfare, minorități și comunități naționale, târg de
meșteșugari și hand-made, ateliere de creație și bucate tradiționale.
Parcul Cișmigiu a fost transformat pe parcursul celor trei zile ale festivalului
într-o oază tradițională a Bucureștiului, ce a putut fi vizitată zilnic, între orele 10:00 –
22:00. În cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu”
au fost amplasate două scene dedicate artiștilor consacrați de muzică populară – Scena
Principală, respectiv spectacolelor de folclor reinterpretat – Scena Fân Zone.
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Festivalul a debutat vineri, 19 iunie, la ora 15:00, cu o paradă a costumelor
populare românești și internaționale ce s-a desfășurat pe traseul Ateneul Român –
Calea Victoriei – Cercul Militar Național - Bulevardul Regina Elisabeta – Parcul
Cișmigiu (intrarea Arhivele Statului). Ansambluri naționale și internaționale, fanfare,
comunități și minorități naționale au participat la parada Festivalului Internațional de
Folclor 2015, în total fiind prezenți 600 de artiști. Parada s-a încheiat la intrarea în
Cișmigiu, unde fanfarele din Hudești, din Rupea, „Transilvania” și „Argeșul” au
invitat trecătorii la marea sărbătoare.
Pe parcursul celor trei zile, pe scena principală au urcat: Ansamblul „Sheffield
Pipe Band” din Scoția, Ansamblul „Geghard Dance” din Armenia, Ansamblul „Dhoad
Gypsies of Rajasthan” din India, Ansamblul „Lada” din Serbia și Ansamblul „Fluieraș”
din Republica Moldova, oferind reprezentații inedite de muzică și dans, reprezentative
culturii lor.
În prima zi a Festivalului (vineri, 19 iunie 2015) pe Scena Principală au urcat
reprezentanți ai minorităților și comunităților naționale (germană, italiană, greacă,
aromână, rromă, maghiară), ansambluri profesioniste, invitați din străinătate și
orchestra „Lăutarii”, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Tot vineri, invitați precum
Nicoleta Voica, Gheorghe Turda, Marius Ciprian Pop și Marioara Man Gheorghe au
oferit un spectacol inedit alături de copiii lor, care le împărtășesc pasiunea pentru
muzică, moment aflat în ton cu tema ediției, FAMILIA.
În cea de-a doua zi (sâmbătă, 20 iunie 2015) pe scenă au urcat ansambluri din
România și Orchestra Națională Valahia dirijată de maestrul Marius Zorilă, împreună
cu invitații săi. Andreea Chisăliță, Gelu Voicu, Silviu Biriș și Dinu Iancu Sălăjanu sau
fost doar câteva dintre numele mari care au concertat alături de Orchestra Națională
Valahia.
Ultima zi a evenimentului (duminică, 21 iunie 2015) a inclus un program cu
nume mari ale muzicii populare românești, precum Maria Ciobanu, Floarea Calotă,
Cornelia și Lupu Rednic, Nicolae Furdui Iancu, Matilda Pascal Cojocărița, Nicolae
Voiculeț, Lavinia Goste și Marius Zorilă. Ansambluri profesioniste au asigurat o
atmosferă de sărbătoare în ultima seară, alături de Orchestra Națională „Valahia”.
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Din programul festivalului nu au lipsit nici evenimentele dedicate celor tineri,
aceștia având ca punct de atracție o zonă neconvențională, denumită „Fân Zone”, unde
Nightlosers, Mihai Mărgineanu, Fantome, Argatu’, K-LU, Ad-Hoc, Danaga, Steaua de
Mare, Țapinarii, Mihai Toma, TRI, Domino Sibiu, Cobzality, Balako sau
Balkansambel (din Slovacia) au susținut spectacole de folclor reinterpretat. Tot la „Fân
Zone”, în prima parte a zilei, cei mici au fost așteptați cu surprize, iar cei mari și-au
putut alege suveniruri hand-made, fie s-au putut răcori la standul „Limonada lui Iulian”
- cea mai fresh limonadă socială, fondurile stranse din vanzarea limonadei fiind oferite
copiilor bolnavi de cancer din spitalul Marie Curie.
În „satul” din Cișmigiu vizitatorii au descoperit și alte produse tradiționale
originale, dantele lucrate de mână, „Tricouri Faine”, „Colți Românești”, „Perne de
decor”, „Cărți Poștale cu Povești” la Mândra Chic și „Prăvălia cu iișoare,” prin
intermediul cărora au putut fi redescoperite motivele autentice românești reinterpretate
într-un mod creativ.
Festivalul Internațional de Folclor a adus în atenția publicului meșteșuguri și
tradiții ce impresionează prin tehnicile folosite. La cele peste 60 de căsuțe amplasate pe
aleile parcului, meșteșugari autentici din toate zonele țării au reconstituit tradițiile de
artă țărănească, existând și demonstrații ale unor meșteri și artiști plastici care au
împărtășit din tainele tehnicilor folosite: război de țesut, roata olarului, atelier de
sticlărie, de împletituri din fibre vegetale, de sculptură. Vizitatorii au putut alege dintr-o
gamă diversificată de obiecte de artizanat (ceramică, sculpturi în lemn și os, articole din
piele, covoare, țesături, împletituri din fibre vegetale, icoane, instrumente muzicale,
ceramică, ii, costume, păpuși, măști) și de bucate variate (miere, prăjituri de casă,
siropuri, dulcețuri, turtă dulce, covrigei, brânzeturi, pâine de casă, plăcinte, cozonac,
scovergi, baclava sau kurtos colacs). Totodată, în cadrul festivalul, lângă Foișor, a fost
amenajată și o zonă gastronomică, deschisă vizitatorilor între orele 11:00 – 22:00.
Pe lângă spectacolele de muzică și dans de pe scenele din Parc, vizitatorii au fost
așteptați cu ateliere inedite de creație ce au avut loc la Foișor, în intervalul orar 11:00 –
20:00. Unul din aceste ateliere a fost susținut de Prof. Ovidiu Papană, un important
culegător și teoretician al folclorului muzical românesc, pasionat colecţionar de
instrumente muzicale. Cei prezenți s-au întâlnit la ateliere cu Slavomir Hromada un
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producător de țambale din Slovacia, care le-a împărtășit celor prezenți taine muzicale
străvechi. Nici plimbările prin parc cu trăsuri și ponei nu au lipsit, întregind, la fel ca în
anii anteriori, atmosfera de sărbătoare, cu promenade la ceas de seară, prin cel mai
vechi parc al Capitalei.
Coproducătorul evenimentului, TVR, a transmis în direct momente din cadrul
Festivalului Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu”, montajul realizat
ulterior, fiind difuzat pe canalul televiziunii române de stat - TVR1 pe tot parcursul
verii.
Au fost prezenți la eveniment excelența sa Michael Brumell, ambasadorul
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul Iosif Zifceac Vladimir,
consilier pe probleme culturale din partea Ambasadei Republicii Slovace la București
precum și oficiali ai municipalității.
În fiecare an, prin intermediul Festivalului Internațional de Folclor “Muzici și
Tradiții în Cișmigiu”, readucem în fața publicului tradiții din toate zonele țării și de
peste hotare și oferim publicului român și turiștilor, ocazia de a se bucura de o
experiență unică, intrând în contact cu diversitatea culturală autohtonă și internațională.
Fiind un eveniment de mare anvergură, cu o evoluție vizibilă în fiecare an, ne
propunem să înscriem acest eveniment într-un circuit internațional al evenimentelor ce
prezintă tradițiile și obiceiurile naționale. În 2015 ne-am bucurat de un public de
aproximativ 27.000 de persoane.
22. Expoziţie de design textil “Reverie”
20 – 31 iulie 2015, Galeria CREART

creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, a
organizat în perioada 20 – 31 iulie 2015, la Galeria creart, expoziția de design textil
intitulată „Reverie”.
În cadrul expoziției, artista Melania Florescu, a pregătit cu har și pasiune obiecte
vestimentare realizate din țesături din bumbac, mătase, poliester sau iută ce au trecut
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prin una sau mai multe transformări: vopsit, imprimat, legat, pliat, cusut, brodat,
realizând o sculptură textilă cu dublu sens, funcțional și estetic.
Artista Melania Florescu este absolventă a Universității de Artă din București,
Facultatea de Arte Decorative si Design cu licență în arte textile și membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din București.
În data de 20 iulie 2015, ora 17:00, a avut loc la Galeria creart vernisajul
expoziției de design textil „Reverie” în cadrul căruia a fost și lansarea de carte „Ex
Libris-Antologie de versuri”. Pe parcursul vernisajului au lua cuvântul criticul și
istoricul de artă Constantin Hostiuc, pictorul Valeriul Stoica și poeta Florentina
Loredana Dalian.
Invitații din cadrul vernisajului din data de 20 iulie au fost: Cleopatra David,
Maria Iacob, Loredana Dalian, Gheorghe Dobre, Maria Cosmina Dragomir, Gabriela
Vasilescu, Ioana Marin, Ana Maria Dobre și Victoria Milescu.
Expoziția a avut un puernic impact asupra vizitatorilor, aceștia fiind placut
surprinși să descopere creațiile artistei Melania Florescu, admirând tehnicile diferite pe
care aceasta le-a abordat în realizarea articolelor expuse. Numărul aproximativ de
vizitatori a fost de 40 de persoane pe zi.
23. “Copacul cu cărţi”, ediţia a II-a
1 iulie – 31 augst 2015 Parcul Cişmigiu
În perioada 1 iulie – 31 august 2015, creart – Centrul de Creaţie, Artă şi
Tradiţie al Municipiului Bucureşti, serviciu public de interes local, în parteneriat cu
Asociaţia pentru Cultură Urbană şi Mediu (ACUM), a organizat în Parcul Cişmigiu
evenimentul cultural „Copacul cu Cărţi”.
Proiectul a urmărit încurajarea publicului de toate vârstele să redescopere
plăcerea lecturii, într-un cadru natural cât mai plăcut. Pentru public a fost amenjată o
zonă de relaxare cuprinzând pavilioane de lemn și pânză, perne și pufuri, hamace,
șezlonguri etc.
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Accesul în zona de relaxare și la cărți a fost gratuit. Programul de desfăşurare al
evenimentului a fost de luni până vineri între orele 17.00 – 22.00 și sâmbătă - duminică
în intervalele 10.00 –22.00.
Peste 150 de romane şi publicaţii au fost puse în mod gratuit la dispoziţia
vizitatorilor. Pe lângă lectura în aer liber, programul evenimentului a mai cuprins şi
piese de teatru, consiliere parentală, lecţii de dans, ateliere de creație pentru copii,
board games, sesiuni de sport și multe alte activități au completat programul
evenimentului, transformând „Copacul cu Cărţi” într-un veritabil spaţiu de relaxare şi
cultură, îndrăgit de bucureşteni de toate vârstele.
În fiecare weekend, serile de la Copacul cu Cărţi au fost întreţinute de o serie de
trupe autohtone de succes. Coma, Firma, Omul cu Şobolani, ZOB, The Amsterdams,
Nişte Băieţi sunt câteva dintre trupele primite cu entuziasm şi multe aplauze de mii de
bucureşteni.
O componentă importantă a evenimentului a fost reprezentată de inaugurarea
unui punct de donaţii de cărţi, ce a adunat la final peste 100 de titluri pentru dotarea
bibliotecii şcolii din comuna Catanele.
Succesul de care s-a bucurat Copacul cu Cărţi la prima ediţie ne-a determinat să
extindem evenimentul pe parcursul a două luni. Prin această inițiativă sperăm să
(re)aducem farmecul cărţilor tipărite în atenţia bucureştenilor de toate vârstele,
oferindu-le o alternativă culturală de relaxare şi de petrecere a timpului liber. La acest
eveniment peste 25.000 de vizitatori s-au bucurat de lectură și relaxare în aer liber.

24. “CineParK” – cinematograf în aer liber
3 iulie – 9 august 2015, Parcul Herăstrău
În perioada 3 iulie – 9 august creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie a
organizat în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, evenimentul cultural
„CineParK” – cinematograf în aer liber.
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Aflat la a patra ediție, CineParK este un spațiu dedicat oamenilor care caută
neconvenționalul și care preferă să își petreacă timpul sub cerul liber, fiind o alternativă
gratuită și accesibilă la cinematograful clasic.
Conceptul evenimentului de ,,cinema în aer liber” oferă publicului o altfel de
experiență cinematografică care conturează atmosfera grădinilor de vară, unde plăcerea
vizionării se împletește cu bucuria de a petrece o seară în mijlocul naturii, departe de
aglomerația orașului, alături de prieteni.
Evenimentul a fost susținut de Digi Film și Digi Play, timp de 6 weekenduri,
bucureștenii având la dispoziție un program ce a inclus aproximativ 30 de filme de
referință, din toate genurile cinematografice. Nici cei mici nu au fost uitați, fiind
așteptați cu seriale de animație în fiecare sâmbătă și duminică de la orele 18:00.
Anul acesta CineParK a oferit publicului noi atracții și o înfățișare modernă. Au
fost proiectate, ca în fiecare an, pe un ecran în aer liber, filme artistice de acțiune,
dramă, mister, comedie, thriller și aventuri, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică de la
orele 19:30.
Noutatea din acest an a constat în zona lounge unde publicul s-a putut relaxa la
sfârșit de săptămână pe iarbă sau pe scaune, alături de familie şi prieteni. Pe tot
parcursul evenimentului, publicul a fost în număr de 16.000 de persoane.
Prin evenimentul „CineParK” - cinematograf în aer liber, creart propune o
alternativă la cinematograful clasic, accesibilă tuturor, gratuită, prin atragerea atenţiei
publicului larg asupra celei de-a şaptea artă, într-un spaţiu în aer liber.
25. Festivalul de teatru “Dell’Arte”
4 iulie – 6 septembrie 2015, Grădina cu Filme - Cinema & More şi Parcul
Cişmigiu
creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție, în parteneriat cu Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” a organizat în perioada
10 iulie - 6 septembrie 2015, stagiunea de vară a Festivalului de „Teatru Dell' Arte”,
care s-a desfășurat în Parcul Cișmigiu și în Grădina cu Filme - Cinema & More, din
Capitală.
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Festivalul de teatru „Dell' Arte” a venit în întâmpinarea publicului bucureștean
nu doar cu o ofertă variată de spectacole atractive din dramaturgia clasică și
contemporană, dar și cu producții ale departamentelor de coregrafie și păpuși
marionete. Festivalul de teatru s-a aflat anul acesta la prima ediție, fiind organizat din
dorința de a aduce pe scenele neconvenționale în aer liber, din Cișmigiu și Grădina cu
Filme, o serie de spectacole ale absolvenților Universității Naționale de Artă Teatrală și
Cinematografică „I. L. Caragiale”. Astfel, sălile de teatru au fost schimbate cu scene
amplasate în aer liber, având în program titluri care au oferit o experiență inedită prin
subiectele abordate și care au transformat diminețile și serile de weekend într-unele
speciale.
În Parcul Cișmigiu, vinerea și sâmbăta, începând cu ora 19:20, trecătorii au fost
invitați la spectacole precum „Intrigantul”, „Câinele grădinarului” - după Lope de
Vega, „Cine e fazanul?” - de Georges Feydeau, „A douăsprezecea noapte” - de William
Shakespeare, „Cele două orfeline” - de Adolphe Phillipe D'Ennery. De asemenea, cei
mici s-au bucurat în Parcul Cișmigiu, în fiecare duminică, de la ora 11:30, de piese de
teatru pentru copii. „În așteptarea lui Ardeiuț”, „Croitorașul cel viteaz” și „Taraful” au
fost doar câteva dintre spectacolele pregătite special pentru aceștia.
Cea de-a doua locație dedicată Festivalului de teatru a fost Grădina cu Filme,
situată în Piața Alexandru Lahovari nr. 7, care și-a deschs porțile teatrului în fiecare
duminică, de la ora 20:00. Pe scena din Grădină au fost jucate spectacole de teatru
precum „Norman” - de Alan Ayckbourn, „Sylvia” de A. R. Gurney și „Comedia Dell'
Arte”.
Așadar, pe timpul verii, oamenii pasionați de teatru, precum și cei care au vrut să
descopere aceasta artă, au avut posibilitatea de a se bucura de spectacole de teatru
recreative, în două locații cheie din centrul capitalei. Pe parcursul desfășurării
festivalului s-a înregistrat un număr de 1.000 de persoane prezente la piesele de teatru
din Grădina cu Filme și peste 6.000 de persoane în Parcul Cișmigiu, confirmând, astfel,
succesul evenimentului dedicat artei dramaturgice.
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26. “Simfonii pe asfalt”, ediţia a II-a
6 – 19 iulie 2015, Centrul Istoric

În perioada 6 – 19 iulie 2015 CREART - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al
Municipiului Bucureşti, serviciu public de interes local, a organizat în Centrul Istoric,
la intersecţia dintre Str. Smârdan cu Str. Lipscani, a doua ediţie a evenimentului
cultural „Simfonii pe asfalt”.
Timp de două săptămâni, în Centrul Istoric au fost organizate în fiecare zi,
concerte de muzică clasică, însoţite de momente de animaţie. Scenele improvizate au
fost marcate butaforic pentru a crea atmosfera de concert.
Cu cateva minute înainte de începerea reprezentaţiilor, figuranţi costumaţi în
registrul tematic al repertoriului şi-au făcut apariţia şi au invitat trecătorii să asiste la
momentul artistic.
Proiectul își propune să fie o modalitate inedită și eficientă pentru promovarea
muzicii clasice și a artiștilor români din această arie în rândul publicului larg.
Programul s-a desfăsurat în fiecare seară, între orele 20:00 – 21:00. În acest interval
orar au avut loc două recitaluri de muzică clasică, la care accesul publicului a fost
gratuit. Au urcat pe scenă: Trio Ludens (Iulian Ochescu – pian, Rafael Butaru – vioară,
Gabriela Bokor – cello); 4 Cellos (Gabriela Bokor, Mircea Marian, Octavian Lup,
Adrian Precup); Trio Gala

(Marta Baceanu – pian, Georgiana Maria Dumitru –

soprană, Florin Dumitru Petre – bariton); Quartissimo (Bogdan Chiculita – vioara I,
Ioana Dobrescu – vioara II, Mihaela Moscalu – viola, Paul Oneci – cello); Duo
Virtuosso (Rafael Butaru – vioară, Bogdan Chiculita – vioară); Duo Piccolino (Iulian
Ochescu – pian, Stefan Diaconu – flaut); Duo Jaya (Gabriela Bokor – cello, Mircea
Marian – cello); Flux Quartet (Iulia Ghinda – vioara I, Monica Bustean – vioara II,
Adrian Vasile – viola, Mircea Marian – cello); Trio Classic (Iulian Ochescu – pian,
George Virban – tenor, Diana Alexe – Soprana); Royal Quartet (Cristi Balas – vioara
I, Francesca Nicolae – vioara II, Claudia Mihalache – viola, Diana Petre – cello); Trio
Classic (Iulian Ochescu – pian, George Virban – tenor, Diana Alexe – Soprana); Trio
con Brio (Iolanta Eremie – vioară, Andrian Harabaru – cello, Linda Nica – pian); Trio
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Sense (Alina Toma – vioară I, Alice Badea – vioară II, Marta Claudia Baceanu – pian);
4Strings Quartet (Rafael Butaru – vioara I, Cristiana Cojocaru – vioara II, Mihaela
Moscalu – violă, Ioana Stanciuc – cello); Duo Jaya (Gabriela Bokor – cello, Mircea
Marian – cello);
Duo Pro Arte (Radu Grelu – clarinet, Teodora Circiumar – pian); Lyric Duo
(Oana Leonte – flaut, Iulian Ochescu – pian) Duo Melos (Bogdan Chiculita – vioara,
Marta Claudia Baceanu – pian); Duo Piacelli (Andrian Harabaru – cello, Linda Nica –
pian); Duo PanArt (Georgiana Pana – nai, Otilia Costea – pian).
Repertoriul a fost ales astfel ȋncât să poată fi ascultat cu uşurinţă şi de catre
publicul neavizat, cum arfi: Sonata – Georg Muffat; La Folia – Arcangelo Corelli; The
Little Nero – Claude Debussy; Edward Putz – Tango passionato; Ave Maria – J. S.
Bach – Charles Gounod; Aria Laurettei „O mio babino caro” din Opera Gianni
Schicchi – G. Puccini; Aria lui Figaro “Non piu andrai” din Opera Nunta lui Figaro –
W. A. Mozart; Hungarian Dance nr. 5 _ Johannes Brahms; Blue Danube – Johann
Strauss; Can-Can – Jaques Offenbach; Hora Stacatto – Grigoras Dinicu; Valsul florilor
din Baletul Spărgătorul de nuci – P. I. Ceaikovski; O sole mio – Eduardo Di Capua,
Vara – Antonio Vivaldi etc.
Pe tot parcursul evenimentului au fost prezenţi peste 2.000 de spectatori.
27. Ateliere de muzică “Școala de muzică”
27 – 31 iulie 2015, Parcul Cişmigiu
În perioada 27 – 31 iulie 2015, creart - Centru de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București, serviciu public de interes local, a organizat în Parcul Cișmigiu
(peluza ce se află la intrarea Victor Eftimiu și intrarea Rigas), evenimentul cultural
Ateliere de muzica - „Școala de muzică”. Proiectul a vizat transformarea contactului cu
muzica într-o experiență accesibilă și educativă. Ateliere de muzică - „Școala de
muzică” au dorit să faciliteze inițierea în muzică a copiilor cu vârste cuprinse între 4 –
16 ani, pentru a pune bazele unei dezvoltări armonioase a acestora.
Evenimentul a fost dedicat copiilor, aceștia având ocazia să interacționeze cu
diverse intrumente muzicale (percuție, tobe, pian, chitară acusitică, chitară electrică și
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chitară bass). În cadrul evenimentului copii au fost asistați și îndrumați de profesori de
muzică sau elevi care au ajuns deja la performanțe remarcabile care pe lângă
demonstrațiile pe care le vor face pe scenă vor prezenta noțiuni introductive fiecărui
copil la instrumentul preferat.
Pentru ca fiecare copil să își poată alege instrumentul la care dorește să învețe să
cânte, au fost amenajate 4 corturi, dedicate câte unui instrument muzical.
Primul cort a fost destinat tobelor și diferitelor instrumente de percuție. Aici,
copii, au învățat denumirea elementelor componente ale tobei, ce este o tamburină sau
alte instrumente ce țin de percuție si cum se folosesc, dacă au sau nu simțul ritmic
necesar pentru stăpânirea acestui instrument sau al oricărui alt instrument și au putut
compune un ritm, două, de bază prin interacționarea directă cu instrumentul.
În al doilea cort, cel cu chitară electrică, stații de amplificare și procesoare de
sunet, copii au învățat componența acestora, câteva noțiuni de bază necesare stăpânirii
acestui instrument, diferența dintre o chitarăelectrică și una acustică, ce este un
procesor și schimbările de sunet provocate de el; cum este să încerci să cânți și cât este
de dificil să stăpânești sunetele produse; cum se numesc și cum sună câteva din
„artificiile” făcute de chitariști.
Al treilea cort a fost amenajat cu chitări acustice. Aici copii au putut afla
elementele componente ale unei chitări acustice, câteva noțiuni de bază necesare
stăpânirii acestui instrument, diferența dintre o chitară acustică și una clasică,cum este
să cânte o mică „frază” dintr-un cântec foarte cunoscut.
În ultimul cort, al patrulea, copii au găsit un pian electric cu sintetizatoare și
amplificarea necesară și o chitară bass cu stații amplificare. În interiorul acestui cort,
toți cei interesați au putut putea afla: câteva noțiuni de bază pentru stăpânirea chiării
bass și a pianului, dar și noțiuni noi în ceea ce privește componența pianului. În plus, în
acest cort s-au putut efectua testări a aptitudinilor native necesare pentru studierea
muzicii: ritm, auz melodic, auz comparativ și instrument.
Fiecare seară a evenimentului s-a încheiat printr-un concert cu o durată de o oră.
Pe scena din Parcul Cișmigiu, au urcat trupele: Alo, NextStar Band, 12 Am Duet,
Andreea Lazăr Band și Rock Strings.
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În fiecare zi destinată acestor ateliere au luat lecții aproximativ 40 de copii. La
concertele din fiecare seară, au participat atât copii cât și adulți, încântați de acordurile
muzicale și bucurându-se împreună de melodiile cântate de trupele de pe scenă. Au fost
aproximativ 100 de spectatori în fiecare seară.
28. “BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL”, ediţia a II-a
21 – 23 august 2015, Parcul Herastrău
BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL, un eveniment organizat de creart –
Centrul de Creație, Artă și Tradiție a bifat cea de-a doua ediție a festivalului între 21-23
august 2015, reunind în Parcul Herăstrău 40.000 de oameni pasionați de muzică bună,
ritmuri antrenante pe toate gusturile și multe alte atracții.
Festivalul propune publicului o altfel de modalitate de petrecere a timpului liber
în sezonul estival, cu un line-up format din peste 25 de trupe și soliști importanți ai
momentului, din țară și din străinătate. Într-un București al contrastelor, GreenSounds
reprezintă un limbaj comun al tuturor iubitorilor de muzică, dans și distracție,
creionând o comunitate și un cadru alternativ de relaxare și interactivitate.
Evenimentul își propune să aducă în viața bucureștenilor bucuria descoperirii
diferitelor genuri muzicale locale și internaționale și să contribuie la dezvoltarea
turismului de festival în România, punând capitala pe harta orașelor europene cu cele
mai importante festivaluri internaționale de muzică.
GreenSounds, probabil unul dintre cele mai electrizante festivaluri de muzică din
Capitală, la care intrarea a fost liberă, a reușit capteze interesul oamenilor încă din
prima zi, când, în pofida vremii, au participat mii de oameni care au dansat, au cântat și
s-au distrat în ploaie. Sloganul festivalului a fost „Bucureștiul meu sună mai bine
cu GreenSounds!” și a fost foarte potrivit deoarece au fost trei zile intense, pline de
zâmbete, oameni frumoși, ritmuri alese și culoare.
Fun

Lovin’ Criminals,

Guano

Apes,

Asian

Dub

Foundation, The

Interrupters, De-Phazz, Nouvelle Vague,Narcotango, Subcarpați, Moonlight Breakfast,
Coma, Les Elephants Bizarres, Toulouse Lautrec și mulți alții au fost responsabili cu
distracția la GreenSounds, fiind artiști internaționali și autohtoni de top mult așteptați
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de publicul român să concerteze pe scenele festivalului. Serile s-au transformat în
spectacole de lumină, sunet și culoare, iar publicul prezent la eveniment a rezonat cu
toate genurile abordate: hip-hop fusion, hip-hop folcloric, ska-punk, rock alternativ,
punk-rock, electro-pop, funk, reggae, etno-electro, indie-pop, jazz, soul, electric tango,
bossa nova, retro-electro și neo funk.
Second Stage a fost elementul de noutate mult apreciat de bucureșteni, întrucât
nu au existat timpi morți între concertele de la Main Stage, ci spectacole la fel de
frumoase oferite de trupe de renume din România la cea de-a doua scenă. Pentru că
festivalul și-a mărit capacitatea, la ediția din acest a existat o nouă scenă, Second Stage,
unde au urcat în fiecare seară exclusiv artiști autohtoni, între concertele de la scena
principală, Main Stage, astfel încât fanii nu au ratat nicio trupă favorită.
Pe lângă tinerii prezenți la festival, au venit în număr mare familii care s-au putut
bucura de un altfel de weekend în cadrul GreenSounds. De la Bazarul cu branduri
românești inedite oamenii și-au achiziționat suveniruri neconvenționale, la Food Court
au putut gusta mancare deosebită, de la restaurante cu specific internațional precum
Kumar’s Agra Palace, Peking Duck, Norma lui Sissoko, Băcănia Veche, cafea de
specialitate de la Bloom Specialty Coffee, iar în zona de terase aceștia s-au putut relaxa
și savura băuturi delicioase la Colectiv, Bicicleta, Green Cafe și înghețată la Betty Ice.
Datorită voluntarilor de la Even’thor și a publicului care s-a comportat exemplar,
zona GreenSounds a fost în permanență curată, astfel încât și cea de a doua ediție a
BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL s-a desfășurat într-un mod civilizat, la fel ca
în marile capitale europene.
Promovare pre-eveniment
5 comunicate de presă însoțite de afișe au fost preluate de partenerii media ai
evenimentului: Radio Tananana, Music Channel, Colectiv, Adevărul, Mixtopia,
iNFOMUSIC, Urban.ro, iConcert, SUB 25, România Pozitivă, 24FUN, Feeder.ro,
Orașul meu, Zile și Nopți, Dor de Ducă, Eragon Vibes, Bigcitylife.ro, Calendar
Evenimente, Suburban Magazine, IQool, Gratuitor dar și de alte publicații de profil.
Au fost realizate 3 afișe generale ale festivalului, și 4 cover-uri Facebook, fiecare
anunțând line-up-ul fiecărei zile și 8 afișe individuale, dedicate unor trupe de renume
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care au fost preluate de trupe locale și internaționale, pe paginile lor oficiale ce au zeci
și sute de mii de fani și de diverse publicații online atât din țară, cât și din străinătate.
40.000 de flyere și 10.000 de afișe au fost distribuite în oraș, în punctele centrale
de interes precum și în City Buss-urile turistice, iar 5000 de flyere au fost împărțite în
cadrul festivalului Summer Well.
Clipul de promovare a festivalului a rulat pe plasmele din București, în barurile
din Centrul Vechi, dar și pe plasmele magazinului Unirea Shopping Center.
Promovare în timpul evenimentului
Fotografiile din locație au fost uploadate în timp real pe pagina oficială de
Facebook a evenimentului, toți cei dornici să afle mai multe informații având
posibilitatea să acceseze pagina, iar cei prezenți fiind invitați să își dea tag lor și
prietenilor.
La căsuța INFO Point vizitatorii au putut obține orice informații legate de
festival, organizatori, artiști și program. 25.000 de stick-ere au fost distribuite în locație
alături de flyer-ul program al evenimentului.
În cadrul festivalului a fost organizat un concurs, împreună cu Automobile
Bavaria Group, iar în urma preselecției, trei câștigători au beneficiat de o cursă gratuită
cu mașina din staff-ul trupelor internaționale. Concursul a fost apreciat de public și a
avut un reach de 7.000. Radio TANANANA a sprijitit festivalul și și-a mutat studioul
în Herăstrău pe parcursul celor trei zile, iar Irina Petrovici şi Doru Oprişan au ţinut
lumea la curent cu ce se întâmpla în locație: interviuri cu cele mai tari trupe şi artiştii
care au concertat la festival și multe alte informații despre eveniment. A susținut
festivalul și echipa Music Channel, care a luat interviuri în locație.
Fiecare zi a festivalului a avut un clip oficial ce a redat atmosfera din locație iar
la finalul evenimentului a fost publicat clipul final ce a avut un reach pe Facebook de
46.900.
Official movie Day 1
https://www.facebook.com/bucharestgreensoundsfestival/videos/vb.624858734276267/
839603756135096/?type=2&theater

59

Official movie Day 2:
https://www.facebook.com/bucharestgreensoundsfestival/videos/vb.624858734276267/
840079786087493/?type=2&theater
Official movie Day 3:
https://www.facebook.com/bucharestgreensoundsfestival/videos/vb.624858734276267/
840544306041041/?type=2&theater
Official aftermovie:
https://www.facebook.com/bucharestgreensoundsfestival/videos/852291931532945/?th
eater
Numărul de like-uri pe pagina oficială BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL
s-a dublat, pornind în iunie 2015 de la 4.000 și ajungând la finalul evenimentului la
8.700.
Sponsorii evenimentului au fost Coca Cola, Strongbow, Betty Ice, Telus
International și Automobile Bavaria Group.

29. Expoziţie “Icoane pe glajă”
24 – 31 august 2015, Galeria CREART

În perioada 24-31 august 2015 creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, a
organizat în Galeria creart din Piața Alexandru Lahovari, nr. 7. expoziția pictorului
Radu Dincă, intitulată „Icoane pe glajă”,
Radu Dincă a absolvit Școala Populară de Artă, dar vine și cu o experiență
căpătată de la bunicii săi din Ilieni, județul Covasna, care pictau icoane pe sticlă în
tradiția școlii de la Nicula. Este pasionat de tot ceea ce înseamnă iconografie și pictură
țărănească pe sticlă.
Prin lucrările prezente în expoziţie, artistul a propus publicului o trecere prin
diverse zone ale picturii tradiţionale româneşti (Nicula, Arpaş, Scheii Braşovului,
Făgăraş ş.a.m.d.), printr-o

abordare personală, păstrând însă tematica, tehnica şi

cromatica specifice.
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Iconarul a încercat în lucrările sale să rămână cât mai aproape de tehnica
secolului al XVIII-lea (tempera cu emulsie de ou), de ornamentica şi de cromatica
fiecărei zone şi perioade care i-au servit drept sursă de inspiraţie, folosind cu precădere
culori minerale şi pigmenţi naturali, care au o mare transparenţă şi creează un cu totul
alt aspect vizual decât cel obţinut cu culori moderne (ce sunt mai opace, intense şi
saturate).
Prin icoanele expuse, Radu Dincă a creat de fapt ferestre deschise spre întâlnirea
dintre om şi Dumnezeu și contribuie la revitalizarea și conservarea tradițiilor creștine,
ale spiritualității românești, la cunoașterea mai profundă a valențelor educative ale
Bisericii creștine.
Expoziţia a putut fi vizitată zilnic, între orele 10:00 – 18:00 iar intrarea a fost
liberă. Timp de o săptămână au admirat lucrările circa 70 de oameni.
30. “Bucharest CineNight”, ediţia a II-a
29 – 31 august 2015, Parcul Herăstrău
În perioada 29 - 31 august 2015 creart a organizat în Parcul Herăstrău, intrarea
Charles de Gaulle – poaiana statuii Baba Dochia, evenimentul cultural „Bucharest
CineNight”.
Ȋn cadrul acestui eveniment, creart împreună cu Asociaţia pentru Cultură
Urbană şi Mediu (ACUM), şi-a propus să aducă în faţa bucureştenilor, o serie de filme
pentru toate categoriile de vârstă.
Bucharest CineNight este un eveniment local inedit, destinat publicului larg, care
îşi poate petrece o noapte în compania unor filme de toate genurile, realizate de cineaşti
din toate generaţiile, acoperind astfel o paletă cât mai largă de gusturi.
În acest sens, a fost amenajată o zonă specială în Parcul Herăstrău, unde
spectatorii s-au bucurat de eveniment alături de familie şi prieteni, socializarea fiind o
componentă importantă a conceptului. Pe tot parcursul evenimentului, publicul a fost în
număr de 1.200 de persoane.
Scopul principal al acestui proiect este promovarea filmelor de calitate, de ieri şi
de azi, propunându-şi să trezească interesul publicului pentru cinematografia autohtonă.
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31. “Creative Fest”
5 şi 6 septembrie 2015, Parcul Izvor
În perioada 5 - 6 septembrie 2015, creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie
al Municipiului Bucureşti, a organizat în Parcul Izvor, prima ediţie a festivalului de artă
și cultură urbană „Creative Fest”.
Creative Fest este un festin al culturii şi artei urbane, care a oferit spectatorilor
două zile intense din care nu au lipsit momente spectaculoase de street dance, poi fire
spinning, space painting sau graffiti, acrobaţii cu skateboard şi biciclete, freestyle
football, sporturi extreme şi multe alte activități.
O experienţă vizuală inedită a fost oferită de Sweet Damage Crew, una dintre
cele mai creative şi active echipe din lumea graffiti-ului. Artiştii au pregătit vizitatorilor
un Bucureşti aparte, o serie de creaţii care prezintă Capitala într-o manieră originală.
După ce a cucerit vestul, fiind prezent la Mondialele de BMX de la Köln, bikerul Alin Moldovan a dat peste cap şi audienţa de la Creative Fest, iar Alexandru Stan, un
nume cunoscut publicului când vine vorba de freestyle football, a impresionat printr-o
serie de jonglerii cu mingea în moduri cât mai variate.
Iubitorii sporturilor extreme au avut la dispoziţie o rampă specială pe care au
folosit-o în voie pentru cascadorii şi alte exerciţii care urcă nivelul adrenalinei.
Legile fizicii şi ale anatomiei au fost sfidate de Trupa Frequency, alcătuită din
opt băieţi plini de energie şi pasionaţi de breakdance, care au câştigat prima ediţie a
show-ului România dansează.
Daniel Relenschi şi Zoltan Martonos au cucerit publicul prin operele sale. Daniel
Relenschi (27 de ani) este artistul care a făcut prima pictură 3D din România pe asfalt
şi primul pictor din lume care a reuşit să facă primul tablou 3D în ulei. A pictat
aproximativ 2.000 de tablouri până acum, iar acest eveniment i-a dat artistului ocazia
să-şi etaleze talentul său artistic. Picturile 3D pe asfalt sunt şi specialitatea lui Cristian
Trucă, un alt nume care completează lista artiştilor de artă urbană prezenţi în Parcul
Izvor. Zoltan Martonos a fost şi el prezent la Creative Fest, cu demonstraţii
spectaculoase de space painting.
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Scena centrală a Creative Fest este dedicată artiştilor din zona muzicală. Yasiin
Bey aka Mos Def, Onyx, una dintre cele mai cunoscute formaţii de hardcore rap, Şuie
Paparude, Robin & The Backstabbers, DOC & Vlad Dobrescu feat. Cedry2k &
Carbon, Gojira & Planet H, Professor P & DJ Akilles (Suedia), Les Elephants Bizarres,
Grimus, Basska şi Tony Baboon Band au făcut senzaţie la Creative Fest, aducând un
public de peste 10.000 de tineri.
Festivalul, cu intrare liberă, urmăreşte să se poziţioneze ca unul dintre cele mai
importante evenimente culturale urbane din România, prin promovarea capacităţilor
creative ale mediului artistic tânăr din Bucureşti şi prin oferirea unei platforme de
exprimare vizibilă pentru tinerii creativi din Capitală.

32. Concert “Narcotango”
Sala Teatrelli – theatre music & more şi Teatru de Operă „Ion Dacian”,
5 şi 6 septembrie 2015
În zilele 5 – 6 septembrie 2015, creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al
Municipiului Bucureşti, serviciu public de interes local, a organizat două spectacole cu
trupa „Narcotango” din Argentina, care au fost susţinute la Sala Teatrelli şi Teatrul de
Operetă şi Musical „Ion Dacian”.
Narcotango, trupa din Argentina a fost nominalizată de mai multe ori la Premiile
Gramy şi câştigătoare a Premiului Gardel.
În data de 5 septembrie celebra trupă Narcotango a concertat la Sala Teatrelli,
prezentând piesele care i-au făcut celebri în întreaga lume.
În urma parteneriatului între creart şi Teatrul de Operetă şi Musical „Ion
Dacian”, în data de 6 septembrie, cei patru muzicieni au susţinut un spectacol la Teatrul
de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, reuşind să îmbine senzualitatea tangoului
argentinian cu unicitatea dansului contemporan, într-un spectacol de complexitate
fascinantă.
Pe parcursul celor doua zile de spectacol, trupa Narcotango a reuşit să adune în
cele două locaţii, peste 300 de admiratori.
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33. “Colţuri de Bucureşti”, Grădina cu Filme - Cinema & More
20 septembrie 2015
Și în acest an am găzduit proiecția filmului „Colţuri de Bucureşti”, inițiat și
regizat de Vlad Trandafir, un proiect video cultural care îşi propune să scoată la lumină
afectivităţile bucureştenilor pentru locurile care definesc peisajul urban şi care au ajuns
să alcătuiască fondul intim al oraşului, „chipul” lui mai profund.
Regizorul Vlad Trandafir intervievează oameni simpli şi personalităţi, povestind
despre emoţiile pe care le provoacă diferite zone din capitală, locuri de care sunt legaţi
afectiv prin prisma întâmplărilor trăite aici. Se dorește, astfel, reconstituirea unei hărți
intime a capitalei și nu a unui ansamblu de obiective turistice, oferindu-le celor care
vizionează prilejul să cunoască și să îndrăgească Bucureștiul.
Iubitori de București, precum Radu Paraschivescu, Eugen Istodor, Ioana
Pârvulescu, Claudiu Teohari, Cristian Radu, Paul Ipate, Vlad Eftenie au fost o parte
dintre cei care au contribuit la colecția de confidențe întâmplate în „colțuri” de
București. Aceste interviuri au fost proiectate pentru publicul larg în cadrul
manifestărilor dedicate Zilelor Bucureştiului, la Grădina cu Filme – Cinema & More
din Piața Alexandru Lahovari, nr. 7, pe 20 septembrie 2015. Evenimentul a adunat un
public de aproximativ 50 de persoane.
34. “Zilele Bucureştiului” – „Povești de București”
18 – 20 septembrie 2015, Parcul Herăstrău
În perioada 18-20 septembrie 2015, Parcul Herăstrău a fost transformat într-una
dintre principalele zone de sărbătoare, unde s-a reconstituit atmosfera Bucureștiului de
odinioară printr-o serie de manifestări, precum Târgul Bucureștiului, zona culinară,
concerte, parada costumelor de epocă, „Bătaia cu flori”, statui vivante, piese de teatru
și spectacole de acrobație și echilibristică.
Târgul Bucureștiului a fost deschis publicului, și în acest an, în intervalul orar
11:00-22:00 (vineri) și 10:00-22:00 (sâmbătă și duminică), oferindu-le vizitatorilor
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produse diverse, de la obiecte autentice ale meșterilor populari, delicii ale bucătăriei
tradiționale, până la produse neconvenționale aparținând tinerilor creatori.
Parada costumelor de epocă a fost momentul prin care am făcut o călătorie în
timp, alături de animatorii care au reprodus atmosfera Bucureștiului de altădată. Domni
și domnițe, în haine de sărbătoare, au defilat pe aleile parcului amintind de frumoasa
perioadă a „Micului Paris”. Mai mult decât atât, vizitatorii au fost întâmpinați de statui
vivante care i-au cucerit prin povești nerostite și prin mister, dar și de spectacole de
acrobație și echilibristică, unele dintre elementele de noutate ale ediției de anul aceasta.
„Bătaia cu flori de la șosea” este un obicei ce datează din 1890 și care se
sărbătorea atunci în Duminica Floriilor, urmând ca în perioada interbelică să fie o
tradiție a zilei de 10 mai, ziua regalității. „Bătaia cu flori” din parcul Herăstrău a adus
culoare și veselie pe alei și a menținut viu acest obicei frumos.
Prin momente de teatru și spectacole, copiii au fost purtați într-o lume a
poveștilor, iar prin atelierele interactive, și-au exersat creativitatea și îndemânarea.
Concertele de diferite genuri muzicale au avut loc în intervalul 17:00-22:00, în
toate cele trei zile de eveniment. Pe scena din Parcul Herăstrău au concertat minorități,
orchestre, precum și artiști și trupe îndrăgite, astfel încât fiecare s-a bucurat de ritmurile
artistului preferat. Pe lista spectacolelor s-au regăsit comunitatea aromână, minoritatea
rușilor-lipoveni, greacă, italiană, maghiară, germană, rromă, turco-tătară, trupe și artiști
consacrați precum Ștefan Bănică Jr, Breeze, Tibi Scobiola Band, Provincialii, Virgil
Ianțu & Bucharest Jazz Orchestra, Daniel Lazăr Band și Orchestra „Mundi Colour”,
dirijor Daniel Jinga, Maria Radu Band, Jukebox, Analia Selis, Orchestra Națională
„Valahia”, alături de maestrul dirijor Marius Zorilă și invitații, Orchestra
Reprezentativă a Armatei Române. Pe tot parcursul evenimentului, aproximativ 15.000
de oameni au fost prezenți la concerte, târg și toate manifestațiile organizate.
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35. “iMapp Bucharest”, Piaţa Constituţiei, 19 septembrie 2015
iMapp Bucharest 2015 a reprezentat un moment inedit în cadrul evenimentului
Zilele Bucureștiului, fiind unul dintre cele mai mari spectacole de video-mapping din
lume, un show de culoare, sunet și lumină ce a transformat fațada Palatului
Parlamentului prin șase spectacole 3D de excepție, având ca temă cele patru elemente
primordiale: apă, foc, pământ și aer.
Șase echipe de artiști au fost desemnate câștigătoare în urma Open Call-ului
destinat comunității internaționale de artiști video: AVA (Mexic), Dirty Monitor
(Belgia), Urbanscreen (Germania), RadugaDesign (Rusia), Light Event Consulting
(Franța) și Mindscape (România). Acestea au realizat show-uri a câte 4 minute și 30 de
secunde pe cea mai impresionantă suprafață pe care o poate oferi o cladire, și anume,
pe fațada Palatului Parlamentului. Publicul și-a putut vota și în această ediție preferatul
prin sms la un număr de telefon pus la dispoziție de organizatori în seara
evenimentului.
Pentru realizarea iMapp Bucharest 2015 s-au utilizat 104 proiectoare, două
milioane de lumeni și 23.000 de metri pătrați de suprafață de proiecție.
Juriul internațional a fost format din personalități marcante din domeniu: Jean
François Zurawik (Lyon), Raluca Velisar (România), László Zsolt Bordos (Budapesta),
Alexander Us (Rusia), Rachael Rogerson-Thorley (Marea Britanie).
Echipa României, MotionScape a câștigat Premiul Publicului cu o poveste și o
imagine impresionante ce ne-au făcut să vedem pentru câteva minute, un altfel de
București, iar Premiul Juriului i-a revenit echipei URBANSCREEN din Germania, ce a
personalizat şi reinterpretat printr-o imagine 3D complexă suprafaţa clădirii.
Secțiunea nouă introdusă anul acesta, StillMapp, s-a adresat cetățenilor români
din dorința de a sprijini artiștii autohtoni și de a încuraja aportul acestora la cultura
locală. Toate fotografiile înscrise în concurs au fost proiectate pe fațada Palatului
Parlamentului. Câștigătorii premiului StillMapp - Picture Competition, în valoare de
1.000 de euro, au fost Daniel Petrariu și Mihai Sighinas de la OnScreen.
Seara a început cu un concert susținut de Argatu’ & Friends, urmat de Șuie
Paparude ce a cântat în deschiderea celebrei formații de electro-swing PAROV
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STELAR. De asemenea, trupa de dansatori Ledlight Dance Group a adus pe scenă o
coregrafie luminoasă interactivă, cu ajutorul unor costume spectaculoase.
Un eveniment de o asemenea anvergură, în contextul unui spectacol unic în
istoria artelor vizuale, reprezintă un motiv de mândrie pentru fiecare locuitor al
Bucureștiului, cât și o oportunitate extraordinară de promovare a orașului în presa
internațională, prin publicații despre această sărbătoare a luminii, culorilor și sunetului.
Peste 65. 000 de bucureșteni au fost în Piața Constituției, pe bulevardele Unirii
și Libertății, dar și pe străzile laterale, pentru a asista la cea de-a doua ediție a
spectacolului iMapp Bucharest 2015.
36. Expoziţie cu mutaţii urbanistice şi arhitecturale “De 25 de ori Bucureşti”
7 – 30 septembrie 2015, Galeria CREART

La Galeria creart, în perioada 7-30 septembrie 2015, a fost organizată o
expoziție ce a analizat mutațiile urbanistice și arhitecturale din Capitala României din
ultimii 25 de ani, intitulată „De 25 de ori Bucureşti” (1990-2015) - Un sfert de veac în
București - un eveniment cultural de excepție.
Douăzeci și cinci de ani reprezintă, practic, o generație. Este momentul unui
bilanț în care să ne privim Capitala și să cercetăm – cu afecțiune, dar și cu distanță
critică – mutațiile care au avut loc în București în această perioadă, precum și
reflectarea acestora de către literatură și arte.
Evenimentul a fost conceput ca o manifestare spectaculară și interactivă, un
dialog direct între expozanți, artiști și publicul vizitator. Acesta a cuprins o expoziție
formată din 36 de panouri cu dimensiunea de 1,5 m lăţime şi 2,5 m ȋnălţime, dedicată
albumelor de artă, arhitecturii și literaturii, care au avut ca subiect central Bucureștiul,
proiecția unui film cu durata de 20 de minute, de prezentare a stadiului la zi a
urbanismului și arhitecturii intitulat „Bucureşti, o Capitală recuperată” şi lansarea unui
catalog – antologie cu texte, cu proiecte reprezentative scrise sau desenate în această
perioadă despre București.
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La vernisaj, în data de 7 septembrie 2015, ora 18:30, au fost prezenți şi au ţinut
alocaţiuni, domnul academician Răzvan Teodorescu, domnul prof. dr. arhitect Augustin
Ioan, domnul prof. dr. arhitect Marius Marcu Lapadat, decanul Facultății de Arhitectură
de Interior a Universității de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, doamna arhitect
Mariana Celac şi curatorul expoziţiei, domnul Ionel Stoicescu.
Expoziţia cu intrare liberă, a putut fi vizitată zilnic, ȋn intervalul orar 10:00 –
18:00. Pe toată perioada expoziţiei au fost aproximativ 50 de vizitatori în fiecare zi.
37. Concert “Duelul Viorilor”
4 octombrie 2015, Sala Teatrelli – theatre music & more
creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, în
parteneriat cu Centrul Cultural Media Radio România din cadrul Societatii Romane de
Radiodifuziune, au organizat în data de 4 octombrie 2015, concertul „Duelul Viorilor”.
Concertul a facut parte dintr-un amplu turneu ce au avut loc în așezările urbane
ale României. Turneul „Duelul Viorilor” s-a desfășurat în perioada 22 septembrie – 4
octombrie 2015 și a avut loc în 11 orașe, respectiv Tulcea, Galați, Roman, Iași,
Chișinău, Deva, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Pitești și București.
Violoniștii Gabriel Croitoru și Liviu Prunaru au susținut, în compania pianistului
Horia Mihail, un spectacol inedit. În prima parte a concertului au prezentat publicului
cele două opere de artă, viorile Stradivarius și Guarneri. În cea de a doua parte, cei trei
artiști au fost prezenți pe scenă concomitent, spectatorii putând să se bucure de
îmbinarea spectaculoasă a sunetelor celor două viori acompaniate de pian. Programul a
conținut piese de largă popularitate din literatura pentru vioară.
La acest eveniment cultural au participat 70 de persoane. Spectatorii au putut
asculta pe toata durata concertului melodii precum Paganini- Cantabile, P. I.
Ceaikovski-Vals sentimental, Igor Alexandrovici Frolov – Un divertimento, Isaac
Albéniz: Tango în re major; Pablo de Sarasate – Chopin: Nocturna op. 9 nr. 2, etc.

68

38. “Toamna în Bucate”
9 – 11 octombrie 2015, Grădina cu Filme - Cinema & More
În perioada 9 – 11 octombrie 2015, creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie
al Municipiului Bucureşti, a organizat evenimentul Toamna în Bucate, cu ocazia zilelor
recoltei.
Timp de trei zile am creat un spațiu deosebit și o atmosferă cu iz folcloric în
mijlocul Bucureștiului. Curtea interioară creart a fost decorată cu căsuțe din lemn,
reprezentând zona de târg a evenimentului în care publicul a putut să se bucure de
produsele tradiționale expuse de producători. Printre produsele expuse s-au regăsit:
murături, zacuscă, plăcinte cu dovleac, cu mere, cu brânză, struguri, must, fructe,
legume, mezeluri și brânzeturi. Evenimentul a reunit expozanți de top care au
beneficiat de participare gratuită, scopul fiind de a promova și de a susține producătorii
autentici și produsele acestora.
Conceptul evenimentului s-a conturat în jurul ideii de a crea în mijlocul unei
comunități urbane un spațiu tradițional ce îmbină muzica cu obiceiurile poporului
român ce au loc în perioada toamnei.
Prima zi a evenimentului, a fost o zi de sărbătoare în care bucureștenii au fost
invitați la un ospăț, în cadrul căruia au fost întâmpinați cu produsele gastronomice
tradiționale și cu o demonstrație autentică de fabricare a mustului. A avut loc și o
reprezentație muzicală inedită, cu influențe tradiționale românești susținută de Taraful
din Clejani. Astfel, grădina interioară a creart a devenit un spațiu ce a readus
bucureștenilor amintirea petrecerilor de altădată.
În a doua zi a evenimentului, repertoriul de petrecere a fost continuat de Diana
Matei și Taraful Cleante, ce au susținut un spectacol inedit de melodii populare,
romanțe și muzică din perioada interbelică.
Concertul din ultima zi a evenimentului a fost suținut de Alin Pascal Band,
schimbând astfel registrul pieselor într-un stil care să amintească de emoția zilelor de
toamnă, dar care să presare, în același timp, note energice și vesele.
Evenimentul s-a bucurat de un număr de 400 de persoane, care au luat parte la
celebrarea a trei zile de sărbătoare, presărate cu tradiții, muzică și voie bună.
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39. Expoziţie cu mutaţii urbanistice şi arhitecturale “De 25 de ori Bucureşti”
19 – 23 octombrie 2015, ICR Viena
creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, în
parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Viena au prezentat expoziția itinerantă
„De 25 de ori București”, în perioada 20 – 22 octombrie 2015, la Galeria ICR Viena.	
  
Expoziţia dezvăluie transformările urbanistice şi arhitecturale ale capitalei
României post-revoluţionare. Douăzeci şi cinci de ani reprezintă, practic, o generaţie,
de aceea este un moment bun pentru ȋncheierea unui bilanţ simbolic, care să analizeze
dinamica şi schimbările oraşului, precum și fuziunea de stiluri reflectate în cultura
urbei.
Autorii expoziției „De 25 de ori București” sunt: domnul academician Răzvan
Teodorescu, doamna arhitect Mariana Celac, domnul prof. dr. arhitect Augustin Ioan,
domnul prof. dr. arhitect Marius Marcu Lapadat - decanul Facultății de Arhitectură de
Interior a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.
Ȋn data de 21 octombrie 2015, de la ora 17.30, a avut loc vernisajul expoziției,
conceput ca o	
   manifestare spectaculară şi interactivă. Irina Cornișteanu, director al
Institutului Cultural Român din Viena, a deschis seara printr-o prelegere ce a prezentat
pe scurt contextul în care expoziția a fost realizată, reușind să creeze o punte între cele
două culturi.
Evenimentul a continuat cu un dialog direct ȋntre publicul vizitator şi doi dintre
autorii expoziţiei, respectiv prof. dr. arhitect Marius Marcu-Lapadat, decanul Facultăţii
de Arhitectură de Interior a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ şi
doamna arhitect Mariana Celac, discuţii ce au adus în prim-plan transformările
capitalei din perioada 1989-2015.
De asemenea, ȋn cadrul vernisajului a fost prezentat publicului vienez și
românilor stabiliți în Viena, filmul „Bucureşti - O Capitală Recuperată”, realizat de
domnul Ionel Stoicescu, curatorul expoziţiei.
La vernisaj au participat aproximativ 70 de persoane, printre care Ambasadorul
Austriei în România, E.S. Michael Schwarzinger, alături de soția sa, doamna
Rosemaria Schwarzinger și de domnul Călin Țânțăreanu, Prim-colaborator al
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Ambasadei României în Austria. Printre invitați s-au numărat rezidenți ai Vienei,
studenți la arhitectură, arhitecți, dar și români stabiliți în Austria.
Expoziţia „De 25 de ori București“ a putut fi vizitată la sediul ICR Viena, în
perioada 20-22 octombrie 2015, între orele 10.00 şi 18.00, intrarea fiind liberă.
Proiectul a urmărit schimbul de experienţă, cunoaşterea unei culturi diferite,
facilitarea colaborării între instituţii şi organizaţii culturale, precum şi stabilirea de
contacte între oamenii din domeniul cultural.
Datorită succesului pe care expoziţia organizată de Primăria Municipiului
Bucureşti prin	
  creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti la avut în perioada menţionată, numeroase instituții culturale din diverse țări, printre
care Maroc și Germania, au solicitat itinerarea panourilor expoziţionale în vederea
organizării unor expoziții.
40. Concert “Vioara lui Enescu”
2 noiembrie 2015, Sala Teatrelli – theatre music & more
După turneul „Duelul Viorilor”, încheiat cu succes în luna octombrie, violonistul
Gabriel Croitoru și pianistul Horia Mihail au revenit în data de 2 noiembrie 2015, în
sala Teatrelli, la finalul unui turneu important, ce a reunit piese de mare popularitate
pentru toate gusturile muzicale.
În cadrul turneului „Vioara lui George Enescu” s-au auzit acordurile Viorii
Guarneri del Gesu, datată din anul 1730, ce a aparținut compozitorului George Enescu.
Cu această vioară, supranumită Catedrala, marele compozitor susținea concerte de
binefacere sau cânta în şcoli, pe front sau în spitale pentru a alina suferinţe.
Violonistul Gabriel Croitoru a concertat în sala Teatrelli pe vioara Guarneri del
Gesu pe care a cântat George Enescu (instrument pus la dispoziție și aflându-se în
patrimoniul Muzeului Național "George Enescu"), iar Horia Mihail a cântat pe un pian
electric.
Programul pe care cei doi l-au pregătit a fost unul atractiv, cu piese de mare
popularitate pe gustul publicului prezent pentru audiția muzicii clasice. Spectatorii, în
număr de 50, au fost cuceriţi de sunetul extraordinar al viorii, impresionaţi fiind, în
71

aceeaşi măsură, de interpretarea celor doi mari solişti, protagonişti ai turneului. Aceștia
au interpretat trei sonate de Grieg, Brahms şi Cesar Franck.
41. Expoziţie “Strada care ma iubeşte”
10 – 30 noiembrie 2015, Galeria creart
În perioada 27 octombrie – 6 noiembrie 2015, creart a găzduit expoziția de
fotografie „Strada mă iubește” / ”Street loves me”, semnată de fotograful Aurel Vîrlan.
Vizitatorii au putut admira fotografiile expuse în fiecare zi, între orele 10:00 – 18:00, în
Galeria creart, situată în Piața Alexandru Lahovari, nr. 7.
Ideea expoziției a reiterat un simbol al societății urbane –strada, un spațiu de
tranziție, care proiectează povești unice în cadrele de fotografie. Această idee a fost
conturată de către autor după vizualizarea fotografiilor lui Henri Cartier Bresson,
aducând în centrul atenției strada, văzută, de data aceasta, sub o altă lumină. Astfel,
după numeroase cadre, autorul a pus bazele unei expoziții încărcate cu simboluri ale
fascinantelor străzi, pregătite a fi descifrate de către vizitatorii pasionați de arta
fotografică.
Expoziția cu intrare liberă a surprins drumuri, personaje, peisaje, stări și emoții,
întâlniri, jocuri de copii sau clădiri, toate elementele alcătuind un univers de poveste,
care după imortalizarea cadrelor de fotografie și-a păstrat, însă, frumusețea naturală.
Pe parcursul celor 11 zile, în cadrul expoziției „Strada mă iubește” / ”Street
loves” au fost expuse în Galeria creart 52 de fotografii. Expoziția a fost vizitată de
aproximativ 150 de admiratori ai artei fotografice.
42. LOVE is in the Art
13 – 15 noiembrie, Sala Teatrelli – theatre music & more
La Șcena, Club Control, Green Hours, Teatrul de comedie – sala Studio,
J’ai Bistrot, Teatrul Ion Creangă – sala Teatrul Excelsior, Teatrul de Artă
În perioada 13 – 15 noiembrie 2015, creart – Centrul de Creaţie, Artă şi
Tradiţie al Municipiului Bucureşti, serviciu public de interes local, a organizat
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evenimentul „LOVE is in The Art” în mai multe locaţii din Bucureşti, precum Sala
Teatrelli – creart, Green Hours, Teatrul de Comedie (Sala Studio), J-ai Bistrot,
Teatrul Ion Creangă (Sala Teatrului Excelsior), Teatrul de Artă, La Scena și Club
Control.
Prin intermediul acestui eveniment, publicul a intrat în contact cu lumea din
spațiul cultural-artistic şi s-a bucurat de spectacole de muzică şi dans, expoziţie de
fotografie, proiecţii de filme, toate având ca temă principală dragostea.
La Sala Teatrelli în ziua de 13 noiembrie 2015 a avut loc vernisajul expoziţiei
„Love is in Photography”, expoziție în care și-au expus lucrarile fotografii Vlad Eftenie
şi Adi Bulboacă, începând cu ora 18:00. Seara a continuat cu Dansul contemporan
„Two. One. 1” - Momo Sanno, Lucile Jualaud, Silviu Mihai Groaza (trompetă),
Cristina Denise Paşa (vioară).
În seara zilei de 14 noiembrie 2015, începând cu ora 19:00, s-a derulat piesa de
teatru „Edith Piaf”, scenariul şi regia: Mădălina Andrei cu Claudia Negroiu.
Publicul prezent în cele două seri a fost de aproximativ 150 persoane.
La Green Hours, în prima seară, pe 13 noiembrie 2015, începând cu ora 19:00,
a fost proiectat filmul „Stockholm” (Rodrigo Sorogoyen, Spania), iar la ora 21:00 a
început seara blues cu un concert al trupei George Baicea – Electric Blues Band.
În a doua seară, pe 14 noiembrie 2015, începând cu ora 21:00, Ana Cristina
Leonte Group a susţinut concertul de muzică jazz „Secret Lover” iar tot în aceeaşi
seară a avut loc proiecţia filmului „Love bus: cinci poveşti de dragoste din Bucureşti”
(România).
În a treia seară, 15 noiembrie 2015, ora 19:00, Green Hours a găzduit concertele
de muzică alternativă ale trupelor Fără Zahăr şi Ţapinarii.
De aceste evenimente, s-a bucurat un public de aproximativ 120 persoane.
La Teatrul de Comedie (Sala Studio), în seara zilei de 13 noiembrie, ora 19:30,
s-a jucat piesa de teatru „La vita e bella” de Radu F. Alexandru, Vlad Cristache, Delia
Seleceanu, Cristian Iacob, Delia Nartea, Alexandru Conovaru), sala fiind neîncăpătoare
pentru publicul prezent.
J’ai Bistrot a fost o altă locaţie care a găzduit proiecţii de film în cadrul
evenimentului „LOVE is in The Art”.
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În data de 13 noiembrie, începând cu ora 19:00, s-a proiectat filmul „Cumplit de
fericită/Happy Happy” (Anne Sewitsky, Norvegia).
În data de 14 noiembrie, începând cu ora 19:00, a fost proiectat filmul „Eu sunt
dragostea/Io sono l’amore” (Luca Guadagnino, Italia).
În ultima seară, 15 noiembrie, ora 19:00, s-a proiectat filmul „Hasta la Vista”
(Geoffrey Enthoven, Belgia).
La Teatrul „Ion Creangă” (Sala Teatrului Excelsior), în ziua de 14 noiembrie,
începând cu ora 18:00, s-a jucat piesa de teatru „Spaima Zmeilor” (de Mihai Ion şi
Gelu Colceag cu Alexandrina Halic, Marius Nănău, Vlad Corbeanu).
La Teatrul de Artă, in ziua de 14 noiembrie, ora 19:15, a avut loc
Avanpremiera piesei de teatru „Cerere în căsătorie” (de A.P. Cehov, Victor Olăhuţ, cu
Florentina Năstase, George Constantinescu, Valentin Terente).
În seara zilei de 15 noiembrie, în locaţia La scena, începând cu ora 19:00,
Spectacolul de improvizaţie „Comedy Show” (cu Ioana de Hillerin, Andreea Bibiri,
Gabriel Călinescu, Gabriel Răduţă, Doru Cătănescu, Marin Grigore, Cosmin Bighei şi
Bogdan Dumitrescu) a binedispus aproximativ 50 de persoane.
creart, prin acest proiect şi-a dorit în primul rând să atragă un public divers şi
nu întotdeauna avizat, precum şi să sărbătorească modul în care dragostea se reflectă în
diferite domenii ale artei.
43. „Seară Culturală Românească”
20 noiembrie 2015, Cipru
creart	
  –	
  Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, serviciu
public de interes local, a organizat în parteneriat cu Alianța Românilor din Cipru, la
Restaurantul Pavilion din Nicosia, evenimentul cultural ”Seară Românească”. Acest
proiect cultural a avut ca scop celebrarea Zilei Naționale a României pentru românii
care trăiesc în Cipru, precum și aniversarea a 20 de ani de la înființarea Asociației.
Alianţa Românilor din Cipru este o asociaţie culturală înfiinţată în 1995, al cărui
scop este să promoveze cultura şi spiritualitatea română în Cipru.
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De-a lungul anilor, printre activităţile culturale organizate de Alianţa Românilor
din Cipru, precum seri literare, conferinţe, expoziţii, se numără şi Seara Românească
care a reuşit să prezinte în decursul anilor, un program folcloric de calitate cu solişti de
renume, precum Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca. Mioara Velicu Laura Lavric şi alţii.
În cadrul acestei manifestări culturale, programul artistic a fost susținut de doi
reprezentanți ai Orchestrei Naționale “Valahia”, condusă de dirijorul Marius Zorilă și
de taraful George Pătrașcu, soliste fiind Lavinia Goste și Maria Buză.
Profunzimea, originalitatea interpretării și claritatea expunerii orchestrale fac din
aparițiile scenice ale lui Marius Zorilă și ale Orchestrei Nationale Valahia, momente
muzicale memorabile, iar Lavinia Goste reuşeşte să dea valoare melodiei prezentate,
acordând maximă atenție respectării filonului autentic.
Maria Buză și Taraful George Pătrașcu au făcut o trecere prin istoria muzicii de
calitate, de la șansonete franțuzești, la profunzimea pieselor Maria Tănase, până la
rezonanța romanțelor Ioanei Radu.
În cadrul evenimentului, au fost prezenți reprezentanți ai mass-media locală și
numeroși membri ai Alianței Românilor din Cipru, și peste 300 de de români stabiliți în
Cipru.
Evenimentul „Seară Românească” a avut ca principal obiectiv conservarea și
promovarea identităţii naţionale, lingvistice și artistice, precum și aducerea într-o formă
metaforică, a unui colț de țară în sufletul fiecărui român din diaspora.
44. Târgul oficial de Crăciun al Capitalei, „Bucharest Christmas Market”,
27 noiembrie-27 decembrie 2015, Piața Universității
Târgul Oficial de Crăciun al Capitalei, Bucharest Christmas Market, organizat de
creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, a fost vizitat de 100.000 de oameni în
perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2015.
Vizitatorii s-au bucurat alături de familie și prieteni de atmosfera sărbătorilor de
iarnă, de spectacole de muzică populară, colinde, trupe cunoscute, de tradițiile și
obiceiurile din toate zonele țării ce și-au găsit cu ușurință loc în peisajul bucureștean.
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Timp de o lună, la „Bucharest Christmas Market”, în cele 60 de căsuțe, aceștia
au găsit inspiraţie pentru cadouri, putând, totodată, să asiste și la demonstrațiile unora
dintre meşterii prezenţi la eveniment, care au confecționat la fața locului obiecte și
podoabe. În zona gastronomică au putut fi degustate preparate calde, pregătite cu
atenție de gospodine iscusite, după rețete tradiționale.
Concursul „Cea mai frumoasă căsuță” organizat de creart, unde oamenii au
putut vota, în perioada 18 – 22 decembrie, a fost câștigat de căsuța numărul 48 din târg,
iar în seara de 23 decembrie s-au anunțat la scenă și cei trei câștigători extrași, dintre
cei care au participat votat.
Pentru decorul de poveste de anul acesta s-au folosit 10.000 de beculețe ce au
acoperit arcadele Târgului de Crăciun, 200 de instalații cu câte 100 de becuri ce au
ornat cele 60 de căsuțe amplasate în piață, iar bradul tradițional de Crăciun, înalt de 15
metri, a fost iluminat de aproximativ 20.000 de beculețe. Deasupra pieței a fost
amplasată o impresionantă plasă luminoasă cu sprijinul Luxten.
Pentru al patrulea an consecutiv, bucureștenii și turiștii au fost atrași de aroma
scorţişoarei, a vinului fiert și a castanelor coapte, dar și de toate elementele care ne
poartă cu gândul la lumea satului, la casa bunicilor și la toate datinile care marchează
sărbătorile de iarnă.
Casa lui Moş Crăciun a reprezentat una dintre surprizele pregătite cu atenție de
organizatori pentru publicul Bucharest Christmas Market, impresionat de decorul
acesteia, dar și de povestea care a prins contur odată cu venirea spiridușilor și a lui Moș
Crăciun. Cei mici i-au putut cunoaște pe Pachețica, Prăjiturică, Spiridușul Poștaș,
Meșterul de Jucării și pe Povestitor, ajutoarele de nădejde ale Moșului, care s-au jucat
cu ei și au aflat ce dorințe și gânduri bune au copiii. Începând cu 12 decembrie, Moș
Crăciun a ajuns la casa lui din Piața Universității și i-a așteptat pe cei mici, dar și pe cei
mari, lângă șemineu, cu bradul împodobit și dulciuri oferite de Banca Comercială
Română.
Campania umanitară „Dăruiește, fii mai bun! Și tu poți fi Moș Crăciun!...” și-a
atins scopul și anul acesta, o mulțime de oameni arătând interes și dorind să vină în
ajutorul unor copii aflați în dificultate, prin donarea de cărți și jucării. În urma
campaniei, s-au strâns 30 de saci de jucării ce au fost dăruiți unor copii din Tanganu,
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Chitila și București, sprijinind astfel și cea de-a noua ediție a campaniei „Crăciun
Special” al Asociației StartEvo.
Pe scena amplasată în Piața Universității, în 19 seri au fost organizate spectacole
și concerte pe placul unui public divers, ce au reunit ansambluri de datini și obiceiuri
din diferite zone ale țării, grupuri de copii, grupuri de colindători, cântăreți de muzică
populară, dar și artiști consacrați și trupe cunoscute: Bere Gratis, Iris și Cristi
Minculescu, Pheonix, Fuego, Hara, Paula Seling, Firma, Coma, Moonlight Breakfast,
Smiley, El Negro, Antonia, Holograf, Țapinarii, Trooper, Taxi, Mircea Vintilă, Emric
Imre, Ducu Bertzi, Provincialii, Narcisa Suciu, Pepe, Proconsul, Delia, Luminița
Anghel, Marcel Pavel, Direcția 5, Loredana, Corul de copii Allegretto, Corul Divina
Armonia, Corul Radio, Spirit Vienna Orchestra.
Bucharest Christmas Market este organizat anual și se înscrie, încă de la prima
ediție, în rețeaua internațională a celor mai importante târguri de Crăciun din Europa –
„Christmas Markets”. Evenimentul se adresează tuturor categoriilor de public, intrarea
fiind liberă.
45. Ziua Naţională a României, Piaţa Universităţii
1 decembrie 2015
Sărbătorirea ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI – 1 Decembrie a fost inclusă în
cadrul evenimentului Bucharest Christmas Market din Piaţa Universităţii.
Ziua de 1 Decembrie a fost celebrată printr-un spectacol folcloric special ce s-a
desfăşurat în intervalul orar 17:00 – 22:00, la care au participat artiști îndrăgiți precum
Sofia Vicoveanca, Lavinia Goste, Traian și Valeria Ilea, Laura Lavric, Veta Biriș, Dinu
Iancu Sălăjanu, acompaniați de Orchestra Naționala Valahia - condusă de maestrul
dirijor Marius Zorilă, Grupul Vocal „Acapella”, Şcoala de dans Larisa şi Marin Barbu,
Florentina şi Petre Giurgi, Grupul Vocal Bărbătesc „Burnasul” din Teleorman.
Peste 3.000 de persoane s-au putut bucura de atmosfera de sărbătoare, specifică
Zilei Naţionale a României, prin spectacolul oferit de creart şi prin varietatea de
produse tradiţionale aflate în Târgul Oficial de Crăciun.

77

46. Expoziţie cu mutaţii urbanistice şi arhitecturale “De 25 de ori Bucureşti”
1 decembrie 2015 – 29 februarie 2016, Berlin
Ca urmarea a invitaţiei Ambasadei României la Berlin, prin ne-a fost solicitată
prezentarea la sediul său a expoziţiei itinerante „De 25 de ori Bucureşti” expoziţie,
dedicată proiectelor de arhitectură realizate ȋn ultimii 25 de ani ȋn Capitala României,
creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti a onorat
invitaţia de participare ȋn perioada 1 decembrie 2015 – 29 feburarie 2016.
Ambasada României la Berlin a sărbătorit 1 Decembrie, Ziua Națională a
României și 135 de ani de relații diplomatice româno-germane. Emil Hurezeanu,
ambasadorul României a subliniat în discursul său, în fața a peste 500 de invitați,
simbolistica momentului aniversar și consistența relațiilor româno-germane, precum și
nevoia de solidaritate.
Cu acest prilej a fost deschisă și expoziția itinerantă „De 25 de ori București”–
expoziție ce prezintă ultimii 25 de ani din arhitectura Bucureștiului, cuprinzând
deopotrivă restaurări de monumente și creație arhitecturală nouă. Autori acestei
expoziții sunt: academicianul Razvan Teodorescu, Prof. Dr. Augustin Ioan, Prof. Dr.
Marius Marcu Lăpădat, Curator: Drd. Ionel Stoicescu.
Publicul prezent la deschidere a fost ȋn număr de aproximativ 600 de persoane,
participanţii fiind din mediul diplomatic şi instituţional, din instituţii culturale precum
și din rândul comunitaţii româneşti.
47. Spectacol extraordinar de Crăciun „Silent Night”
3, 4, 5 , 6, 7 şi 10 decembrie 2015, Sala Teatrelli – theatre, music & more
Spectacolul extraordinar de Crăciun „Silent Night”, organizat ȋn perioada 3-7
decembrie 2015, la sala Teatrelli a sediului creart, se plasează ȋn deschiderea
sărbătorilor tradiţionale de iarnă, ȋndemnând la regăsirea personală şi a valorilor
universale
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Spectacolul, alcătuit din două părți esențiale, dedicate muzicii clasice și
simfonice, respectiv muzicii pop, a cuprins concerte ale artiștilor: Loredana, Marcel
Pavel (tenor), Virgil Ianțu, Cornel Ilie, Lavinia Goste (mezzo soprană), Andrei Lazăr
(tenor), Vlad Miriță (tenor), Iordache Basalic (bariton) acompaniaţi de Orchestra
Naţională Valahia – dirijor Marius Zorilă, iar Corul Divina Armonie – dirijor Marius
Firca a ȋncântat publicul prin colinde tradiţionale româneşti şi internaţionale. De
asemenea, în cadrul concertului, spectatorii au asistat și la un moment special “All
Stars”, dedicat victimelor Colectiv, în semn de respect și solidaritate față de toți cei
afectați în urma tragediei.
“Silent Night” a conturat momente încărcate de emoție și energie, printr-un
spectacol cu piese celebre de Crăciun, reinterpretate într-un stil original de artiști
români. Astfel, în fiecare seară, în intervalul 19:00 – 21:00, soliști autohtoni îndrăgiți
de public au concertat pe aceeași scenă, alături de orchestră sau în duet.
Fiecare artist de pe scenă, a avut la un moment dat, participarea publicului ȋntr-o
formă sau alta. Publicul a fost provocat să intre în convenţie, a fost surprins şi implicat
activ ȋn reprezentaţie.
“Silent Night” a sprijinit campania de strângere de fonduri inițiată de Asociația
S.O.S. Satele Copiilor România, membră a SOS Children’s Villages International, prin
punerea la dispoziţie a galeriei creart, de unde s-au comercializat diverse obiecte ȋn
scop caritabil. Totodată meşterii populari, prezenti in cadrul Târgului de Craciun al
„Bucharest Christmas Market”, au donat obiecte pt aceasta campanie.
Flavian Chitic, student în anul III la Conservator, a încântat publicul prin
acorduri de pian în pauză, atunci când spectatorii au fost așteptați pentru a se alătura
cauzei, donațiile lor sprijinind copiii defavorizați ai Asociației SOS Satele Copiilor
România.
Ȋn cele 5 zile de spectacol, sala Teatrelli, având o capacitate de 50 de locuri a
devenit neȋncăpătoare.
De asemenea, ȋn perioada 3-20 decembrie 2015, ȋn curtea interioară a sediului
creart a fost amenajată o iesle ce a reinterpretat momentul Naşterii Domnului, creând
astfel un spaţiu magic denumit sugestiv „Aleea Magilor”. Cele trei căsuţe decorate
specific sărbătorilor de iarnă, au ȋntâmpinat trecătorii cu produse tradiţionale de sezon,
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ale unor meşteri populari. Timp de 17 zile, târgul deschis zilnic ȋntre orele 10:00 20:00 a fost vizitat în medie de 50 de oameni pe zi.
Reuşita spectacolului a fost confirmată de numeroasele cereri de suplimentare a
locurilor din sala Teatrelli, dar şi de reacţia pozitivă a oamenilor din presă şi din mediul
online. Mai mult decât atât, conceptul evenimentului a fost unul original, apreciat de
cei prezenţi dar şi de artiştii participanţi, manifestându-şi interesul pentru organizarea
unei noi ediţii a evenimentului.
48. Expoziţie de păpuşi “Poveşti de iarnă”
3 – 30 decembrie 2015, Galeria creart
În perioada 3 – 30 decembrie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție
al Municipiului București, a organizat în Galeria creart, expoziția de păpuși „Povești
de iarnă”, a Anei Ponta.
Artista Ana Ponta, cu o experienta de 35 de ani în domeniul textilelor, a realizat
un adevarat exercitiu de măiestrie și ne-a transpus în lumea păpușilor decorative de
colecție, fiecare exemplar expus fiind unicat și realizat manual.
Prin intermediul papusilor, artista a reușit să aducă la realitate o lume magică,
colorată și emoționantă, captând atenția și interesul deopotrivă celor mici și celor mari.
Expoziția s-a bucurat de un public numeros, fiind prezentă în galerie pe tot
parcursul sărbătorilor de iarnă și a fost admirată atât de vizitatorii prezenți special
pentru aceasta, cât și de publicul evenimentelor organizate în acea perioadă în sala
Teatrelli, precum spectacolul extraordinar de Crăciun „Silent Night”, Lansarea
calendarului 2016 – Leontina Văduva 30, piesele de teatru „Slugă la doi stăpâni”, „Joc
de pisici”, „Mon Cabaret Noir”, „Plăcintă cu mere”, și concertele Nicu Alifantis & Zan,
Paula Seling, Analia Selis.
Prin această expoziţie, creart a urmărit diversificarea plajei de expozanți, și
susținerea unui artist contemporan, local.
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49. Lansare calendar şi miniconcert Leontina Văduva
1 decembrie 2015, Sala Teatrelli – theatre music & more
Ȋn data de 19 decembrie 2015, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București, a organizat împreună cu Asociația pentru Muzică, Artă și
Cultură, la sala Teatrelli un eveniment omagial, prin realizarea calendarului 2016
Leontina Văduva 30 care a marcat împlinirea a 30 de ani de activitate a celebrei
soprane.
Evenimentul se înscrie în strategia creart de promovare a marilor artiști români.
Calendarul aniversar, a fost distribuit cu Revista Tango – Marea Dragoste în luna
ianuarie 2016, cuprinzând imagini din arhiva personală a sopranei Leontina Văduva,
imagini ce prezintă o mică parte din activitatea artistei pe cele mai importante scene ale
lumii: Royal Opera House Covent Garden – Londra, Théatre du Capitole du Toulouse,
Teatro alla Scala din Milano, Gran Teatre del Liceu – Barcelona, Opéra Comique de
Paris, Opéra National de Bordeaux, Opera Municipal de Marseille, Opéra de Toulon
etc.
Cu ocazia lansării calendarului, soprana Leontina Văduva, alături de pianista
Alina Pavalache, au susținut un minirecital de arii de operă, urmat de o sesiune de
autografe. La eveniment au participat peste 60 de persoane, admiratori ai sopranei,
oameni de cultură, reprezentanți oficiali, parteneri media.
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VIII. PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI
Printre obiectivele permanente ale creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție
al Municipiului București se numără crearea și atragerea constantă de noi parteneri, cât
și dezvoltarea relațiilor deja existente. Una dintre modalitățile de angrenare a unor noi
colaboratori o reprezintă însuși specificul, cât și calitatea evenimentelor organizate de
instituție, prin care ne dorim să câștigăm interesul și atenția publicului, contribuind
astfel, împreună la formarea unei comunități stabile și implicate în societate.
1. Colaborări cu agenți culturali și instituții din țară și din străinătate
creart dezvoltă în permanență relații de colaborare:
• Cu instituții de cultură aflate în subordinea municipalității, cum ar fi Teatrul Ion
Creangă, Teatrul de animație Țăndărică, Teatrul Excelsilor, Centrul de Proiecte
și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București etc;
• Cu Ambasada României la Berlin, am itinerat expoziția de arhitectur urbană,
„De 25 de ori București”;
• Cu Centrele de Cultură și Centrele Județene de Conservare a Tradiției și Creației
Populare din toată țara, prezente prin ansamblurile tradiționale reprezentative la
evenimentele organizate de creart, precum și cu asociațiile și reprezentanții
minorităților și comunităților naționale aflate pe teritoriul României;
• Cu Institutul Cultural Român (ICR), instituție publică aflată sub autoritatea
Senatului României. Misiunea ei este de a face cunoscută cultura românească în
afara țării și de a asigura vizibilitate și prestigiu; Institutul Cultural Român are o
rețea de 17 institute, care funcționează în 16 țări și face parte din rețeaua
institutelor culturale naționale din Uniunea Europeană – EUNIC. În anul 2015
am colaborat cu ICR Viena pentru expoziția de Instrumente Muzicale
Tradiționale și expoziția De 25 de ori București;
• Cu organizații neguvernamentale care activează în domeniul cultural precum:
-‐ Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, cu care am organizat concertul
omagial Enescu, "Enescu 60” și lansarea calendarului Leontina Văduva 30;
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-‐ Asociația pentru Cultură Urbană și Mediu – ACUM, cu care organizăm
evenimentele: Bucharest CineNight, Natura Fest, Copacul cu cărți;
-‐ jmEvents, organizatie profesionistă din domeniul muzicii și organizarii de
evenimente, cu care am organizat Europa Fest - Concert live Jazz ce a avut
loc la Teatrul Excelsilor;
-‐ Asociația Beneva, care organizează evenimentul Femei pe Mătăsari, proiect
pe care îl susținem an de an;
-‐ Alianța Românilor din Cipru, cu care organizăm din 2012 evenimentul
„Seara Românească”, eveniment organizat pentru comunitățile de români din
Cipru;
-‐ Asociația SOS Satele Copiilor România cu care organizăm campanii
umanitare de strângere de fonduri (ex: în cadrul evenimentului „Silent
Night”);
• Cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale
București, am colaborat în cadrul proiectului Dell’Arte, un festival de teatru aflat
la prima ediţie în 2015, organizat din dorinţa de a aduce pe scenele
neconvenţionale în aer liber din Cişmigiu şi Grădina cu Filme o serie de
spectacole ale absolvenţilor de teatru şi film;
• Cu Societatea Română de Televiziune cu care colaborăm încă din anul 2007 și
care difuzează an de an, pe TVR1 și pe TVR2, cele mai frumoase momente de
muzică și dans din cadrul evenimentului Festivalul Internațional de Folclor
„Muzici și Tradiții în Cișmigiu”, susținute de ansambluri naționale și
internaționale; De asemenea, alături de TVR, Image PR și Iuliana Tudor am
dezvoltat pe întreg parcursul anului 2015, Campania Ești Român, o campanie de
susţinere şi promovare a valorilor tradiţionale româneşti;
• Cu Academia Cațavencu, cu care am organizat în cadrul Bucharest Christmas
Market, în data de 21 decembrie, un concert omagial, dedicat eroilor Revoluției,
intitulat „La Aniversară”;
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• Cu Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian”, alături de orchestratorul și
compozitorul Mihai Toma am organizat „Operetta Electric Nights 2015” în
cadrul „Bucharest Christmas Market” din Piața Universității, un concert care a
deschis o perspectivă contemporană, surprinzătoare, asupra universului expresiv
al muzicii tradiționale românești.
2. Colaborări cu artiști plastici, fotografi, pictori, arhitecți pentru expozițiile
din Galeria creart:
• Expoziție de păpuși „Mitologii textile” – Ana Ponta;
• Expoziție de icoane – „Porțile Cerului” – Grigore Popescu-Muscel, Maria
Popescu Dragomir, Marian Manole, Nicolae Nestor, Diana Elena Borundel,
Valeriu Stoica, Mihaela Bădescu, Gabriela Militaru, Mihaela Stan, Ileana
Ometiță, Gheorghe Coman, Ecaterina Mihai, Maria Măciucă și Elena Oana
Agapie, Prof. Univ. Dr. etnolog Doina Ișfănoni;
• Expoziție de păpuși și jucării – „Joc, Joacă, Jucării – Lemn și textile” – Florin
Poptean și Ana Ponta;
• Expoziție de ii – „Ia, bluza românească” – Iulia Corău;
• Expoziție de design textil – „Reverie” – Melania Florescu, Valeriu Stoica,
Florentina-Loredana Dalian;
• Expoziție de icoane pe glajă – Radu Dinca;
• Expoziție cu mutații urbanistice și arhitecturale – „De 25 de ori București” –
arhitect Răzvan Teodorescu, arhitect Mariana Celac, domnul Ionel Stoicescu,
prof. dr. arhitect Augustin Ioan, prof. dr. arhitect Marius Marcu Lapadat –
decanul Facultății de Arhitectură de Interior a Universității de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”;
• Expoziție de fotografie „Strada care mă iubește” – Aurel Vîrlan;
• Expoziție de fotografie – Love is in the Photography – Vlad Eftenie și Adrian
Bulboacă;
• Expoziție de păpuși „Povești de iarnă” – Ana Ponta.
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3. Colaborări

cu

artiști

locali

și

internaționali

în

cadrul

proiectelor/evenimentelor desfășurate de creart:
• Colaborări în cadrul spectacolelor „De Dragoste...de Dragobete” și „Emoții de
primăvară” – Orchestra Națională Valahia, dirijor Marius Zorilă, Niculina
Stoican, Petrică Mâțu Stoian, Silviu Biriș, Cosmin Seleși, Ionuț Ungureanu,
Ovidiu Homorodean, Marian Medregoniu, Bogdan Alexandru, Dinu Iancu
Sălăjanu.
• Colaborări în cadrul evenimentului „Tradiții și Flori de Sărbători”: Sextet de
suflători Brass Joker, Corul de Copii Radio, Marius Ciprian Pop, Sextet de
suflători Cantus Firmus, Angela Buciu, Corul Symbol, Cvartet de coarde Bella
Musica, Sextet de suflători Sextet Brass, Corul academic „Divina Armonie”,
Cvartet de coarde Classic Qvartet, Trio Zamfirescu și Adrian Nour, Maxim,
Andreea Bănică & Band, Provincialii, Teatrul de animaţie Ţăndărică.
• Colaborări în cadrul proiectului Grădina cu Filme:
Dezbateri cu actori și regizori moderate de criticul de film Ileana Bîrsan: Ana
Ularu, Șerban Pavlu, Bogdan Dumitrache, Vlad Logigan, Florin Piersic Jr., Andi
Vasluianu, Dorian Boguță, Mihaela Sîrbu, Corneliu Porumboiu.
În cadrul proiectului ELECTRO Acoustic GARDEN:
Luna mai – Trupele Coma, Urma, Omul cu Șobolani;
Luna iunie – Radu Almășan și trupele Autumn Hotel, Moonlight Breakfast;
Luna iulie – Trupele Yellow, Luna Amară, Cuibul, The Amsterdams, Robin and
the Backstabbers;
Luna august – Trupele KUMM, Byron, Dan Byron și Luiza Zan;
Luna septembrie – Trupele Subcarpați, Vița de Vie.
Stand-up Comedy în parteneriat cu Club 99 și comedianții Teo, Costel,
Andrei Ciobanu, Cristi,Alex Mocanu, Vio, Sergiu, Maria Popovici.
Piese de teatru în parteneriat cu U.N.A.T.C. București, în cadrul proiectului
Dell’Arte: „Amintiri” de Alexei Arbuzoz, „Orice pentru tine” (după piese
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americane contemporane de 10 minute), „O femeie împărțită la doi” de Ada
Odagiu, „Povestea noastră” – musical, „Norman” de Alan Ayckbourn, „Sylvia”
de A. R. Gurney, „Comedia Dell’ Arte”, „Sounds Blind”.
Alte colaborări: concert Alexandra Ușurelu și Muse Quartet, concert Nick
Olivieri & RoadKillSoda Acoustic, concert de harpă Maria Bildea, spectacol de
comedie „E ok și la 60” cu Răzvan Vasilescu, spectacol de teatru „Gunoierul” de
Mimi Brănescu, spectacol LightWaveTheatre – Reflection, conferințe organizate
de PRIME România, Asociația Studenților la Comunicare și Relații Publice,
evenimentul Upcycling al asociației Ateliere Fără Frontiere, pentru prezentarea
proiectului Remesh și concert We Singing Colors.
• Colaborări în cadrul Festivalului Internațional de Folclor
Orchestre
Orchestra Naţională „Valahia”, condusă de maestrul Marius Zorilă, orchestra
„Lăutarii” din Chişinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros;
Fanfare
Fanfara din Hudeşti – Botoşani, fanfara din Rupea – Braşov, fanfara
„Transilvania”din Alba Iulia, fanfara „Argeşul” din Piteşti;
Minorități
Minoritatea germană “Korona” din Braşov, minoritatea italiană “Siamo di nuovo
insieme” din Iaşi, minoritatea greacă Ans. „Ellas” din Bucureşti, comunitatea
aromână “Dor” din Sarighiol de Deal, jud. Tulcea, minoritatea rromă Ans.
“Doina Dobrogei”, minoritatea maghiară “Ordogborda” din Harghita;
Ansambluri
Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Fluieraş” din REPUBLICA
MOLDOVA, ansamblul „Sheffield Pipe Band” din SCOŢIA, ansamblul
„Geghard Dance Ensemble” din REPUBLICA ARMENIA, ansamblul „Lada”
din REPUBLICA SERBIA, ansamblul „Dhoad Gypsies of Rajahstan” din
INDIA, Ansamblul „Baladele Deltei” din Tulcea, ansamblul „Transilvania” din
Baia Mare, ansamblul „Ţara Vrancei” din Focşani, ansamblul „Timişul” din
Timişoara, ansamblul „Dor Transilvan” din Cluj, ansamblul „Ciprian
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Porumbescu” din Suceava, ansamblul „Burnasul” din Teleorman, ansamblul
profesionist „Mureşul” din Tg. Mureş, ansamblul „Dor românesc” din Bistriţa cu
Daniela Condurache, Alexandru Pugna și Nicolae Cioancă;
Artiști
Marius Ciprian Pop și Antonia, Cezar, Anatol şi Iulian Căzănoi, Mariana Anghel
şi Adriana Anghel, Constantin, Marius şi Răzvan Măgureanu, Marioara Man
Gheorghe şi Elena Gheorghe, Nicoleta Voica, Andreea Voica şi Deian Galetin,
Gheorghe Turda si Ioana Anca Bădescu, Nicolae Botgros, Lidia Bejenaru
Botgros, Corneliu Botgros, Cristian Botgros, Alex şi Alexandra Chira, Andreea
Chisăliţă și Iulian Miron, Roxana Reche şi Alexandru Pal, Izabela Tomiţa şi
Gabriel Popescu, Nicolae Mureşan şi Nicuşor Mureşan Junior, Gelu Voicu şi
Tudor Voicu, Veta Biriş şi Silviu Biriş, Ramona şi Petrică Viţa, Dinu Iancu
Sălăjanu și Ana, Mariana Ionescu Căpitănescu, Marcela Fota, Steliana Sima,
Floarea Calotă şi Ioana Calotă, Cornelia şi Lupu Rednic, Nicolae Furdui Iancu şi
Tudor Furdui Iancu, Matilda Pascal Cojocăriţa, Ştefan Cigu, Horaţiu Cigu şi
Alin Pascal, Nicolae Voiculeţ, Lavinia Goste şi Marius Zorilă, Maria Ciobanu,
Ionuţ şi Doiniţa Dolănescu;
Spectacole de folclor reinterpretat
Ad Hoc, K-lu, Fantome, Nightlosers, Dj Argatu, Impex, Danaga, Țapinarii,
Balkansambel, Mihai Mărgineanu, Mihai Toma, Tri, Domino, Cobzality,
Balako.
Spectacole de cântece și jocuri interpretate de copii
Corul de Copii Radio, trupa de dans modern “Dance World”, coregraf Alina
Cimpoieru, grupul „Roua” din Cloşani, jud Gorj, grupul de copii „Mlădiţe
ilfovene” din Clinceni, grupul de copii „Mezzoforte Soul Music” din Otopeni,
grupul de copii „Tecucelul” din Galați, orchestra de copii „Hora” din Bucureşti,
ansamblul “Mugurelul” din Câmpia Turzii, ansamblul “Româncuţa” din
Cumpăna.
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• Colaborări în cadrul evenimentului IEsc – urban, contemporan, românesc
Am colaborat cu regizorul Radu Jude și cu producătoarea Ada Solomon care au
fost prezenți la eveniment, susținând o dezbatere cu publicul, despre filmul
românesc – „Aferim!”, moderată de către criticul de film Ileana Bîrsan. Am
colaborat cu Reciclare Creativă (platforma Wunderkraft), Karusello și
Șezătoarea Urbană care au susținut ateliere creative în jurul motivelor
tradiționale românești. Maria Răducanu a îmbrățișat ideea evenimentului și a
susținut un concert dedicat Zilei Internaționale a Iei.
• Colaborări în cadrul BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL
Am colaborat cu trupele/artiștii români: Niște Băieți, Subcarpați cu Orchestra,
Danaga, Blue Nipple Boy, Les Elephants Bizarres, Domino, Coma, ROA, We
Singing Colors, Moonlight Breakfast, Fanas, K-Lu, Fantome, Pistol cu capse,
Zob, Toulouse Lautrec și trupele și artiștii străini: The Interrupters, Asian Dub
Foundation, Kathrin Deboer, Narcotango, Nouvelle Vague, De-Phazz, Dubioza
Kolektiv, Guano Apes, Fun Lovin’Criminals.
• Colaborări în cadrul evenimentului Zilele Bucureștiului
Au fost prezente la evenimentul Povești de București, în Parcul Herăstrău,
comunitatea aromână, minoritatea greacă, minoritatea italiană, minoritatea
maghiară, minoritatea germană, minoritatea rromă, minoritatea turco-tătară,
minoritatea rușilor-lipoveni, , școala de dans modern și balet "Show Dance Art",
trupa de dans „Dance World”, Mihai Chițu, Breeze, Tibi Scobiola Band,
Provincialii, Ștefan Bănică Jr., Analia Selis, Maria Radu Band, Jukebox, Daniel
Lazăr, Daniel Lazăr și Orchestra „Mundi Colour”, dirijor Daniel Jinga, Virgil
Ianțu & Bucharest Jazz Orchestra,

Orchestra Națională „Valahia”, maestru

dirijor Marius Zorilă și invitații și Orchestra Reprezentativă a Armatei Române.
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• Colaborări în cadrul evenimentului iMapp Bucharest
Programul artistic a fost susținut de Argatu & Friends, Șuie Paparude, Parov
Stelar, Ledlight Dance Group.
• Colaborări în cadrul evenimentului Bucharest Christmas Market
Am colaborat cu prezentatorii: Silviu Biris, Iuliana Tudor, Cosmin Selesi, Gelu
Voicu.
Ansamblurile, corurile, grupurile și orchestrele: Corul de copii „Allegretto”,
corul „Divina Armonia”, corul de copii Radio, „Spirit of Vienna Orchestra”,
corul „Symbol”, orchestra „Mundi Colour”, dirijor Daniel Jinga, Orchestra
Naţională „Valahia”, dirijor Marius Zorilă şi „Tulnicăresele” din Moaţele –
Câmpeni, Şcoala de dans românesc – Larisa şi Marin Barbu, grupul Vocal
„Acapella”, grupul vocal bărbătesc „Burnasul” din Teleorman, ansamblul
„Anton Pann”, ansamblul „Lilioara” din Bihor, grupul de colindători „Roua” din
Gorj, Gelu Voicu şi Taraful „Lăutarii” din Teleorman, grupul de copii „Veselia”
de pe Iza – Maramureş, grupul de copii “Mlădiţe Ilfovene” din Clinceni,
ansamblul „Timişul” din Timişoara şi Orchestra România, ansamblul „Rapsodia
Carpaţilor”, taraful „Virtuozii Transilvani”, ansamblul „Doina Dobrogei” din
Medgidia, ansamblul de copii și tineret „Poenarii Burchii” şi „Brezoaia”, Rucăr,
ansamblul „Mureşul” din Mureş, ansamblul „Rapsodia Carpaţilor”, ansamblul
„Ellas” şi Mihalis.
Artiștii de muzică populară: Nicoleta Voica şi Gheorghe Turda, Nicolae
Voiculeţ, Gheorghe Zamfir, Daniel Lazăr, Ana Cebotari și Irina Baiant, Lavinia
Goste, Florentina și Petre Giurgi, Valeria și Traian Ilea, Laura Lavric, Sofia
Vicoveanca, Veta Biriş, Dinu Iancu Sălăjanu, Andreea Chisăliţă, Andreea
Ghiţiu, Ioana Maria Ardelean, Alin Trocan şi Fabrica de Folclor cu Albert
Urdarea, Andreea Ciupe, Georgiana Păduraru, Ionela Toma, Emilia Dorobanţu,
Andreea Haisan, Paul Ananie, Mariana Ionescu Căpitănescu, Lavinia Goste,
Gabriela Tuţă şi Ovidiu Homorodean, Nicuşor Iordan, Mioara Velicu, Matilda
Pascal Cojocăriţa, Ştefan şi Horaţiu Cigu.

89

Artiști consacrați precum: Horia Brenciu & HB Orchestra, Bere Gratis, Iris şi
Cristi Minculescu, Phoenix şi invitaţii, Hara şi Corul „All’s Choir”, Paula Seling
Grup & Marius Ciprian Pop, Firma, Coma, Moonlight Breakfast, Jazzy Jo, Radio
Killer, Aya, Sore, Dorian, Cabron, Smiley,El Negro, Analia Selis, , Fredi
Camacho, Biu Marquetti, Anna Lesko, Fuego, Provincialii, Antonia, Holograf,
Cristi Luca & Academic Live Crew, Vali Sterian, Vali Petcu, Dan Manciulea,
Nicu Zota, Daniel Făt, Ovidiu Mihăilescu, Cristi Dumitraşcu & Academic Live
Crew - Vali Sterian, Eugen Avram & Cristi Dumitraşcu, Eugen Avram, Adrian
Bezna, Daniel Iancu, Ţapinarii, Trooper, Hrubaru & Cristi Dumitrașcu, Dan
Iliescu (Timpuri Noi), Emeric Imre, Dinu Olăraşu, Mircea Vintilă, Vali Şerban,
Cristi Dumitraşcu & Academic Live Crew, Cornelia şi Lupu Rednic, Vasile
Şeicaru, Narcisa Suciu, Ducu Bertzi, Pepe, Proconsul, Călin Geambaşu Band,
Delia & Band, Luminiţa Anghel, Marcel Pavel, Direcţia 5 cu Alinca, Loredana
& Agurida.
• Colaborări în cadrul evenimentului „Silent Night”
Spectacolul a cuprins concerte ale artiștilor:Loredana, Luminița Anghel, Marcel
Pavel, Virgil Ianțu, Cornel Ilie, Orchestra Naţională Valahia – dirijor Marius
Zorilă, Lavinia Goste (mezzo soprană), Andrei Lazăr (tenor), Vlad Miriță
(tenor), Iordache Basalic (bariton) și Corul Divina Armonie – dirijor Marius
Firca.
Parteriate media strategice și sponsorizări
În anul 2015, creart a stabilit parteneriate media de lungă durată cu
diverse radio-uri, televiziuni, site-uri și platforme de profil, dintre care amintim:
România Pozitivă, Calendar Evenimente, 24FUN, Radio România București
FM, Radio România Cultural, Radio România Internațional, BigCityLife.ro, PR
Wave, Zile și Nopți, Ziarul Metropolis, Dor de Ducă, Orașul Meu, Iqool,
Gratuitor, Festivaluri Românești.
Alte tipuri de parteneriate media realizate, pe fiecare eveniment de
amploare în parte, au fost cele strategice, printre care se numără: Dilema Veche,
IQads Feeder, Sub25, Music Channel, Urban.ro, iConcert , Suburban Magazin,
Eventim, B365.ro, Radio România Actualități, Libertatea, Ring, Radio
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TANANANA, Radio Zu, Magic FM, TVR 1, Digi24, Digi Film, Digi Play,
Antena Stars, Antena 1, TVR2, Realitatea, TVH, PRO TV, Info Music,
Mixtopia, Anyplace.ro, Adevărul, Click, Blitz TV, Magic FM, BlitzTV, revista
Insight Tarom, revista Tabu, revista Șapte Seri, Adevărul, Libertatea, Click,
Ring, Jurnalul Național, Agerpress, Mediafax, Hotnews. Unii dintre aceștia sunt
în curs de a deveni parteneri media stabili ai instituției, numerându-se, în ultimul
an, printre cei interesați să promoveze activitățile susținute de creart.
• În cadrul evenimentului CineParK – Cinematograf în aer liber, am colaborat
cu S.C. RCS & RDS prin intermediul postului TV Digi Film și Digi Play. Astfel,
timp de 6 weekenduri, bucureștenii au avut la dispoziție un program ce a inclus
aproximativ 30 de filme de referință oferite de Digi Film și Digi Play, ce au
aparținut tuturor genurilor cinematografice. Colaborarea a presupus și realizarea
unui articol despre CinePark și postarea lui pe website-ul Digi Film/Secțiunea
Știri, promovarea evenimentului CinePark în cadrul secțiunii „Evenimente” de
pe site-ul Digi Film și promovarea pe Facebook Digi Film. Aceștia au realizat
fotografii la eveniment și le-au publicat pe pagina de Facebook și, deasemenea,
au preluat de pe pagina Facebook CinePark, articole, program și multe alte
postări.
• Un parteneriat strategic realizat în cadrul evenimentului BUCHAREST
GreenSounds FESTIVAL a fost cu Automobile Bavaria Group care a susținut
ediția 2015 prin asigurarea transportului artiștilor internaționali pe întreaga
perioadă a festivalului. De asemenea, aceștia au fost receptivi și în vederea
realizării unui concurs pe Facebook în urma căruia am desemnat trei câștigători
ce au beneficiat de transport cu mașinile din staff-ul artiștilor.
Sponsorii evenimentului au fost Coca Cola, Strongbow, Betty Ice, și Telus
International.
• iMapp Bucharest a fost susținut de Coca-Cola Music, Apa Nova București și
Discovery Channel, Official Car - Automobile Bavaria Group, parteneri media
strategici TVR, Radio ZU, B365.ro și Adevărul.
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• În cadrul evenimentului Bucharest Christmas Market, Banca Comercială
Română a fost partenerul care a asigurat necesarul de dulciuri pentru copiii veniți
să îl viziteze pe Moș Crăciun. Magic FM a asigurat muzica ambientală în locație,
BlitzTV a difuzat zilnic, timp de o lună, spoturile de promovare pe plasmele de
la metrou și din aeroportul Henri Coandă, iar revista Insight Tarom a informat
pasagerii aeronavelor asupra organizării târgului în centrul Capitalei printr-un
advertorial. Coca-Cola a susținut și de această dată târgul oficial de Crăciun al
Capitalei fiind prezenți cu un pop-up store interactiv și oferind cadouri pentru
copii.
Toate aceste parteneriate și colaborări au contribuit la succesul evenimentelor
organizate pe parcursul anului 2015 fie prin mediatizarea lor, sau prin implicarea
directă în organizare, prin oferirea de bunuri și servicii necesare bunei desfășurări a
proiectelor creart.
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IX.

PROMOVARE 2015
Procesul de promovare gravitează în jurul misiunii creart de a satisface nevoile

culturale ale bucureștenilor prin intermediul unor acțiuni și activități care sprijină și
încurajează diferitele domenii ale culturii românești și, totodată, schimbul intercultural.
În urma sondajului de opinie reprezentativ la nivelul Municipiului București,
realizat de Societatea Comercială ECOPREST SOLUTIONS S.R.L. privind percepția
populației bucureștene față de activitatea creart și impactul evenimentelor culturale
organizate asupra publicului țintă, a reieșit că în topul nevoilor culturale se află: piese
de teatru, concerte și festivaluri de muzică, proiecții de film, expoziții de pictură și de
fotografie, ateliere de creație.
Publicul țintă creart este unul eterogen, studiul mai sus menționat confirmând,
astfel, categoriile de vârstă cărora se adresează instituția prin proiecte și evenimente
diversificate: 18 - 29 ani, 30 – 59 ani, peste 60 ani.
Strategia de comunicare pentru anul 2015 a fost realizată în funcție de specificul
evenimentelor și de profilurile publicului țintă, respectiv caracteristicile demografice,
socio-economice, psihologice.
Obiectivele activității de promovare
Promovarea imaginii serviciului public și a evenimentelor organizate reprezintă
în continuare o componentă foarte importantă în toate demersurile culturale ale
instituției, prin intermediul căreia facem cunoscute proiectele și activitățile desfășurate.
Obiectivul principal constă în informarea eficientă privind agenda proiectelor
creart care facilitează accesul publicului la cultură, majoritatea evenimentelor
organizate fiind cu intrare liberă. Un alt obiectiv este fidelizarea publicului țintă deja
atins, precum și atragerea unui public nou, prin evenimente diversificate, care acoperă
o paletă largă de interese.
Toate evenimentele și proiectele care se află sub umbrela creart beneficiază, în
funcție de amploarea fiecăruia, de o serie de acțiuni de promovare:
• Stabilirea de parteneriate media strategice pentru fiecare eveniment în parte:
radio, TV, presă scrisă, mediul online, blogosferă și site-uri de profil;
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• Realizarea mapei de prezentare a fiecărui eveniment;
• Comunicat de presă pre și post eveniment trimise partenerilor media, site-urilor
de specialitate și părților implicate, precum și răspândirea pe canalele proprii
CREART

(site și rețele de socializare);

• Concept și identitate vizuală personalizate pentru fiecare eveniment în parte;
• Newsletter trimis unei baze de date targetată;
• Materiale tipărite: afișe, broșuri informative, flyere, caiete program, stickere,
stripe-uri, spider, insert-uri, roll-up, agende și pixuri, insigne, armonice, cărți
poștale, calendare, pungi, genți, steaguri, bannere, mesh-uri;
• Promovare în reviste tipărite și online;
• Realizarea unor spoturi video specifice fiecărui eveniment și difuzarea lor pe
site-ul instituției, pe rețelele sociale, pe canalele partenerilor media, pe plasme
outdoor, în locații cheie din oraș (ex: plasmele Blitz TV din stațiile METROREX
și din Aeroportul Henri Coandă, în barurile din Centrul Istoric, pe plasmele din
Unirea Shopping Center), în locațiile evenimentelor și pe platforme video online
(ex: canalele Youtube):
• Youtube creart
https://www.youtube.com/channel/UCpQmcAsn7Vd4d3ZSgnp4_9Q
Youtube BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL
https://www.youtube.com/channel/UCB6XrX7KpXgbJp3cLLaGTIA
• Participarea la emisiuni, reportaje, interviuri pe posturile de radio și televiziune
naționale;
• Distribuirea de afișe și flyere și afișarea bannere-lor în spațiile de trafic intens
din oraș;
• Dezvoltarea unui site propriu sau apariția și updatarea unei secțiuni dedicate
evenimentului pe site-ul instituției;
• Ex:
www.creart.ro
www.bucharestchristmasmarket.ro
www.gradinacufilme.ro
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www.bucharestgreensoundsfestival.ro
www.imapp.ro
• Angrenarea bloggerilor în campaniile de comunicare;
• Dezvoltarea paginilor oficiale ale evenimentelor de anvergură și postări dedicate
pe pagina de Facebook a instituției și pe conturile de Instagram și Twitter;
• Crearea unui event pe Facebook și updatarea constantă a informațiilor;
• Realizarea mapelor de mulțumiri post-eveniment, transmise partenerilor,
sponsorilor și susținătorilor.
Prin toate acțiunile de promovare întreprinse, am reușit să dezvoltăm un spațiu
de interes cultural și educativ, adresat unui public în continuă creștere, consumator de
artă, cultură și tradiție. Materialele de promovare ale creart sunt apreciate de publicul
larg, de presă și de parteneri, contribuind la crearea notorietății, atât a instituției, cât și a
Primăriei Municipiului București în peisajul cultural bucureștean.
Activitatea de promovare include și un proces continuu de monitorizare, atent
realizat pe întreg parcursul evenimentelor, dar și după finalizarea lor, pentru a urmări
atingerea obiectivelor și profilul publicului căruia am reușit să ne adresăm.
În anul 2015, atât instituția, cât și proiectele și evenimentele culturale dezvoltate
de creart, au beneficiat de apariții pe numeroase canale media: Radio, TV, presă
scrisă, publicații și platforme online, conform anexei de monitorizare atașată la finalul
raportului.
Obiectivul de informare a publicului a fost atins și prin realizarea și tipărirea
broșurii creart de 136 de pagini, atât în limba română cât și în limba engleză, ce
prezintă instituția, echipa, locația, evenimentele principale dar și evenimentele
organizate în parteneriat cu diverși agenți culturali din țară și din străinătate în perioada
2010-2015. Aceasta a fost distribuită gratuit începând cu luna iunie 2015, în cadrul
conferințelor, festivalurilor și proiectelor realizate, iar feedback-ul primit de la public și
colaboratori a fost unul pozitiv.
Site-ul creart este actualizat în permanență pentru a facilita accesul publicului
și al presei la informații privind evenimentele aflate în desfășurare, precum și cele
viitoare. Acesta conține prezentarea instituției, descrieri ale evenimentelor și
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proiectelor noastre, fotografii și materiale audio-video din proiectele culturale
organizate, butoane de redirecționare către principalele rețele sociale, o rubrică de
contact prin care oamenii pot lua legătura cu organizatorii și opțiunea de abonare la
newsletter-ul instituției.
În anul 2015 numărul de sesiuni a crescut cu 19.12%, având 105.690 sesiuni,
realizate de 69.910 useri diferiți, care au stat în medie 1’49” pe site. Userii unici au
crescut cu 16.89% în 2015.
Deși traficul per total a crescut, procentul de noi vizitatori a scăzut, ceea ce
înseamnă ca a crescut loialitatea vizitatorilor, iar aceasta creștere de 20% de trafic a
fost dată de vizitatori loiali.
Sursa principală a traficului a fost Google organic - 62.500 sesiuni. În 2015 s-a
putut observa o creștere foarte mare a vizitatorilor din Facebook de pe mobil (de 5 ori),
dar și din Mediafax, de aproape 10 ori.
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Structura demografică a traficului:
	
  

	
  

Paginile cele mai vizitate:
	
  

Platforma Facebook reprezintă sursa principală din social media prin intermediul
căreia comunicăm cu publicul și oferim informații și fotografii de la evenimente în
timp real, schimbări ce pot apărea în program etc. De asemenea, o parte esențială și un
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avantaj al folosirii platformei este acela că primim feedback constant și direct de la
participanții la evenimente și de la oamenii interesați de activitatea noastră.
Conturi de Facebook
• Facebook creart
	
  

https://www.facebook.com/creartpmb
La finalul anului 2015, pagina de Facebook creart a adunat 7.793 de like-uri

organice, înregistrând o creștere de 3.563 de like-uri. În timpul evenimentelor, pagina
preia informații despre fiecare activitate în parte de pe conturile evenimentelor.
• Facebook Bucharest Christmas Market
	
  

https://www.facebook.com/BucharestChristmasMarket
Pagina de Facebook Bucharest Christmas Market a avut o evoluție extraordinară

și numără în prezent 14.104 like-uri, crescând cu 9.845 like-uri organice față de
sfârșitul anului 2014. Pagina se bucură de o bună interacțiune cu publicul, înregistrand
un număr de 569.346 de persoane care au văzut orice activitate de pe pagină, un reach
de 325.544 reprezentând numărul de oameni la care au ajuns postările Bucharest
Christmas Market în timpul evenimentului și un reach record de 966.449 de oameni la
care au ajuns postările în ultima săptămână de eveniment.
• Facebook Grădina cu Filme – Cinema & More
	
  

https://www.facebook.com/gradinacufilme
15.303 like-uri numără pagina Grădinii cu Filme în prezent, cu 8.585 mai multe

like-uri decât la finalul anului 2014. În perioada în care Grădina este deschisă
publicului, mesajele de pe pagină ajung la zeci de mii de oameni, care interacționează
și răspund postărilor noastre.
• Facebook BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL
	
  

https://www.facebook.com/bucharestgreensoundsfestival
8.779 de like-uri are pagina BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL, cu 4.849

mai mult decât în 2014. Pagina se bucură de o vizibilitate crescută și de o interacțiune
sporită, datorită campaniei de promovare realizată în 2015.
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• Facebook Copacul cu cărți
	
  

https://www.facebook.com/CopaculcuCarti/?fref=ts
12.922 like-uri are în total pagina evenimentului și se bucură de interactivitate

constantă.
• Facebook Teatrelli - theatre, music and more
	
  

https://www.facebook.com/teatrelli
5.018 like-uri organice numără pagina în prezent, cu o creștere de 2.503 like-uri

față de anul trecut. Pagina de Facebook s-a dezvoltat odată cu diversificarea activității
sălii de spectacole, actualizând zilnic toate informațiile de interes public.
Unul dintre obiectivele de promovare pe Facebook în anul 2016 este creșterea
următoarelor pagini:
• Facebook Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în
Cișmigiu” – 3.203 like-uri
	
  

https://www.facebook.com/FIF.MuzicisiTraditiiinCismigiu
• Facebook Zilele Bucureștiului – 1.612 like-uri

	
  

https://www.facebook.com/ZileleBucurestiuluicreart
• Facebook CineParK – 2.392 like-uri

	
  

https://www.facebook.com/CineParK.cinematografinaerliber
• Facebook Tradiții și Flori de Sărbători – 780 like-uri

	
  

https://www.facebook.com/TraditiisiFlorideSarbatori
• Facebook Ateliere de creatie – 1.193 like-uri
https://www.facebook.com/atelierecreart/?fref=ts 	
  
În anul 2015 am creat trei site-uri noi, dedicate evenimentelor iMapp Bucharest

– cel mai mare spectacol 3D video-mapping din Europa, Bucharest GreenSounds
FESTIVAL și BucureștiTU și cinci conturi de Facebook pentru evenimentele: Love
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is in the Art (2.406 like-uri), Creative Fest (4.747 like-uri), iMapp Bucharest
(3.590), Electro Acoustic Garden (914 like-uri), IEsc – urban, contemporan,
românesc (633 like-uri). Aceste site-uri și conturi de Facebook, urmează să fie
dezvoltate în anul 2016.
Comunicare neconvențională
Dacă de cele mai multe ori strategiile de comunicare și materialele specifice
realizate își păstrează rigoarea, pentru anumite proiecte, acelea cu un public țintă tânăr
și deschis la nou, îndrăznim să abordăm mijloace de comunicare neconvenționale.
• În cadrul evenimentului IEsc – urban, contemporan, românesc, am dezvoltat o
campanie de promovare pre-eveniment, în scopul stârnirii curiozității oamenilor,
ce s-a desfașurat atât offline, în cadrul Festivalului Internațional de Folclor, cât și
în online, printr-o serie de cover-uri foto. Pe toată durata Festivalului
Internațional de Folclor, în perioada 19 - 21 iunie 2015, în parcul Cișmigiu, a
fost amplasat un spider foto, simulând un studio în aer liber, unde oamenii și-au
facut fotografii folosind planșe desenate în formele și motivele unor ii din
diferite zone ale țării, fiind ulterior invitați la evenimentul propiu zis.
• În cadrul festivalului BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL am organizat
un concurs împreună cu Automobile Bavaria Group, iar în urma preselecției, trei
câștigători au beneficiat de o cursă gratuită cu mașina din staff-ul trupelor
internaționale. Concursul a fost apreciat de public și a avut un reach de 7.000 de
utilizatori.
### C O N C U R S ###
#BucharestGreenSoundsFestival, alături de Automobile Bavaria Group te aduce
la festival cu mașina oficială a evenimentului! Vrei să vii la festival cu mașina
din staff-ul unor trupe precum: Asian Dub Foundation, Fun Lovin' Criminals
sau Nouvelle Vague? Tot ce trebuie să faci este să:
- îți pui acest Facebook cover
- să setezi optiunea public și să îl porți cu mândrie pe pagina ta până pe 19
august. Lasă-ne un comentariu ca răspuns la această postare cu numele tău,
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ziua în care dorești să beneficiezi de cursă și mesajul: „Driver, take me to
GreenSounds!” ca să știm că te-ai înscris în concurs. Câștigătorii vor fi anuntați
pe 20 august și vor fi selectați prin random.org.
#likeaVIP #takemetoGreenSounds #AutomobileBavariaGroup
*vom avea 3 câștigători, fiecare dintre ei beneficiiand de o cursa într-una din
zilele evenimentului.
Radio TANANANA a sprijinit festivalul și și-a mutat studioul în Herăstrău pe
parcursul celor trei zile, iar Irina Petrovici şi Doru Oprişan au ţinut lumea la
curent cu ce se întâmpla în locație: interviuri cu cele mai tari trupe şi artişti care
au concertat la festival și multe alte informații despre eveniment. Echipa Music
Channel a luat interviuri din locație și a promovat evenimentul pe postul TV.
Fiecare zi a festivalului a avut un clip oficial ce a redat atmosfera din locație, iar
la finalul evenimentului a fost publicat clipul final ce a avut un reach pe
Facebook de 46.900 de utilizatori. Și în cadrul acestui eveniment am creat o
amplă campanie de promovare pre-eveniment, ce a constat în realizarea unor
clipuri (teasere) cu artiștii locali și internaționali care urmau să urce pe scena din
parcul Herăstrău. Aceștia și-au invitat fanii să vină la concert și au avut un mare
impact pe rețelele sociale, bucurându-se de numeroase aprecieri și distribuiri pe
alte canale, atât de fani, cât și de publicații de profil.
• În cadrul evenimentului iMapp Bucharest, am promovat secvențe de câteva
secunde din clipurile ce urmau să fie proiectate pe Palatul Parlamentului care au
stârnit interesul a sute de oameni pe rețelele sociale. În cadrul acestui eveniment
s-a organizat un concurs de fotografie, StillMapp Bucharest, care a implicat
activ o serie de oameni pasionați de grafică și fotografie. Cele mai frumoase
fotografii din concurs au fost proiectate pe Palatul Parlamentului în aplauzele
publicului iar una dintre ele, a adus posesorului, un premiu în valoare de 1.000
de euro.
• În cadrul evenimentului Bucharest Christmas Market, am organizat în
perioada 18 – 22 decembrie, concursul „Cea mai frumoasă căsuță”, unde
oamenii și-au putut vota căsuța preferată, ținând cont de cea mai călduroasă
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servire, cel mai frumos decor și de produsele preferate. 3000 de oameni au votat,
numind câștigătoare căsuța numărul 48 din târg. Dintre cei care au votat, au fost
extrași trei câștigători și anunțați pe scena din Piața Universității, primind fiecare
câte un premiu ce a constat în produse tradiționale, specifice sărbătorilor de
iarnă.
În campania de promovare pre-eveniment, am integrat o campanie care a constat
în implicarea directă a artiștilor din program. Aceștia și-au invitat fanii să vină în
Piața Universității, prin înregistrări video distribuite pe paginile lor oficiale de
Facebook. Strategia a fost una de tip win-win, deoarece artiștii au

preluat

clipurile de pe pagina de Facebook Bucharest Christmas Market pe paginile lor
oficiale ce au zeci și sute de mii de fani, făcându-se în acest mod un schimb de
public între persoana publică respectivă și un eveniment de amploare.
• Grădina cu filme – Cinema & More s-a bucurat de o promovare foarte bună în
anul 2015, odată prin strategiile și campaniile de comunicare, dar mai ales prin
genul evenimentelor organizate, prin artiștii care ne-au trecut pragul, dar și pe
baza

recomandărilor

vizitatorilor,

către

cei

apropiați.

Ca

metode

neconvenționale de comunicare folosite, amintim concursurile de pe Facebook,
cu o frecvență săptămânală, concursurile organizate împreună cu diverși bloggeri
citiți de publicul nostru țintă, clipuri de promovare ce redau atmosfera din
grădină după fiecare concert.
Concursuri pe Facebook
Concurs Stand-up Comedy
Nouă ne place stand-up comedy powered by Club 99 pentru că, de multe ori,
până și cele mai serioase subiecte se transformă în motive de râs. Spune-ne și tu
de ce îți place stand-up comedy dând share fotografiei de mai jos! Lasă-ți apoi
numele întreg într-un comentariu la această postare și poți câștiga una dintre
cele 10 invitații puse la bătaie.
Câștigătorii vor fi aleși prin Random.org și anunțați pe pagina noastră de
Facebook pe 27 mai.
#hailastandup
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Concurs Coma
Știm și noi și știți și voi că Grădina cu filme - Cinema & More nu dispune de
atâtea locuri pe câți fani are trupa Coma, așadar dăm startul unui concurs
fulger: punem la bătaie cele 100 de locuri ale terasei pentru concertul de
inaugurare de vineri, 15 mai.
Pentru a avea acces la concert trebuie să urmați pașii:
1. Dați share la acest afiș pe wall-ul vostru și setați vizibilitate: PUBLIC.
2.După share, lăsați un comentariu la această postare cu numele complet, ca să
știm și noi cui rezervăm locul.
Ready, set, GO!
#ElectroAcousticGarden #COMA #GrădinacuFilme #15mai #concert #acoustic
Concurs URMA
Seria surprizelor la Electro Acoustic Garden continuă: punem 10 invitații la
bătaie pentru fanii URMA. Mecanismul e simplu: 1. share la afiș. 2. revii pe
pagină la această postare și ne lași numele tău întreg alături de trei piese
preferate din repertoriul trupei. Atenție, share-ul să fie vizibil PUBLIC! Pe
locuri, fiți gata, share and comment!
*Concursul se încheie mâine la ora 15:00.
**Câștigătorii vor fi aleși prin Random.org și anunțați aici.
#hailaconcert în Grădina cu filme - Cinema & More, Lahovari 7.
Concurs Omul cu șobolani
Așa cum v-am obișnuit, continuăm seria concursurilor pentru ELECTRO
Acoustic GARDEN. Oferim 5 invitații duble la concertul Omul cu sobolani de
vineri, 29 mai din Grădina cu filme - Cinema & More. Pentru a câștiga una
dintre invitații trebuie să urmezi doi pași simpli: 1. îți pui coverul nostru 2. îți
lași numele întreg printr-un comentariu la această postare pentru a da și noi
mai ușor de tine.
Pe 28 mai anunțăm câștigătorii pe pagina aceasta.
Ready, set, GO!
Concurs Luna Amară
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O nouă lună, alte concerte, un nou concurs la ELECTRO Acoustic GARDEN.
Oferim 4 invitații de o persoană la concertul Luna Amara (OFFICIAL) ce are
loc mâine, 10 iulie la Grădina cu filme - Cinema & More. Pentru a câștiga una
dintre invitații trebuie să urmezi doi pași simpli:
1. îți pui coverul nostru si setezi privacy-ul PUBLIC.
2. îți lași numele întreg printr-un comentariu la această postare pentru a da și
noi mai ușor de tine.
Concursul se încheie mâine la ora 13:30, iar până în ora 15:00 anunțăm
câștigătorii pe pagina aceasta, extrași prin Random.org.
Concurs Cuibul
Concurs pentru fanii #CUIBUL! Dați share public la afișul de mai jos, scrieți-vă
numele în comentariu la postarea aceasta, și puteți ajunge pe lista noastră de 4
invitați, vineri, 17 iulie, ora 20:30. May the Force be with you!
*Concursul se încheie vineri la ora 13:00;
**Câstigătorii vor fi aleși prin random.org.
Campania cu bloggeri, realizată în cadrul proiectului ELECTRO Acoustic
GARDEN, s-a desfășurat pe cinci bloguri cu rezonanță din blogosfera
românească. Campania și-a propus atragerea unui public nou în locație prin
intermediul blogurilor urmărite de sute de cititori, care au fost premiați cu
invitații extrase prin concurs, la concertele artiștilor preferați din Grădina cu
Filme - Cinema & More. Bloggerii implicați au realizat articole descriptive în
care a fost prezentată locația, precum și proiectul ELECTRO Acoustic
GARDEN, alături de impresii legate de atmosferă, servicii și programul artistic
al trupelor prezente, locația bucurându-se de aprecierile cititorilor, confirmate
prin comentariile pozitive. Mai mult decât atât, campania a generat apariții în
blogosferă, independent de concursurile realizate. Prin invitațiile adresate
bloggerilor participanți: Andra Nicula, Adriana Șandru, Adrian Anghel, Alin
Pandaru și Cristian Șuțu, la concertele organizate în locație, precum și prin
intermediul articolelor integrate, campania și-a atins obiectivul de creștere a
vizibilității proiectului.
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Toate aceste instrumente online folosite au contribuit la formarea unor
comunități cu interese comune și, mai ales, a unui spațiu dedicat exprimării părerilor, a
impresiilor despre instituție și evenimentele / proiectele organizate de către aceasta.
Fiind în contact direct cu publicul său prin aceste canale online, creart reușește
ca, de la an la an, să valorifice resursele și ideile utilizatorilor de pretutindeni, ținând
cont întotdeauna de nevoile lor culturale și de feedback-ul primit.
În același timp, promovarea scrisă, electronică și vizuală reprezintă elemente de
bază în procesul de comunicare desfășurat de creart, dar și în targetarea publicului
țintă pentru fiecare eveniment, încurajând folosirea unor spații diverse (parcuri, piețe,
străzi istorice, muzee și galerii) și stimulând consumul de cultură și artă, în variile lor
forme.
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X. OBIECTIVELE ANULUI 2016
La fel ca în anii anteriori, creart va continua să promoveze cultura românească
şi internaţională, printr-o serie de proiecte şi activităţi care au ca menire restituirea
valorilor către mediile interne şi externe. Astfel, aceste proiectele culturale se vor
desfăşura în vederea schimbului de experienţă şi cunoştinţe, prin stabilirea de
parteneriate între instituţii şi organisme implicate în sistemele de educaţie, cultură şi
artă.
creart îşi concentrează eforturile spre oferirea de produse şi servicii culturale
diverse ce cuprind festivaluri naționale și internaționale, spectacole, concursuri,
expoziții, târguri, seminarii, concursuri de educație civică, ateliere de creație culturalartistică în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa
culturală.
Promovarea și punerea în valoare a turismului cultural de interes local, a
meșteșugurilor, obiceiurilor, tradițiilor populare și a valorilor culturale românești pe
plan local și internațional reprezintă un alt obiectiv important.
creart se axează şi pe stimularea creativității în toate genurile culturale:
literatură, muzică, artă populară, plastică, foto și cinematografic.
creart îşi propune să continue proiectele culturale care definesc activitatea
serviciului public şi care întrunesc deja un număr important de ediţii. O parte dintre
evenimente au devenit cunoscute şi îndrăgite de către publicul bucureştean, urmărinduse crearea unei tradiţii urbane în jurul acestora. Ediţiile anului 2016 vor aduce elemente
de noutate, care vor creşte popularitatea şi ataşamentul unui public variat.
Un alt obiectiv pentru anul acesta este conceperea unor proiecte noi prin care
urmărim dezvoltarea și diversificarea agendei culturale a Bucureștiului, prin
prezentarea și promovarea valorilor culturale internaționale de toate genurile.
creart îşi propune ca prin evenimentele desfăşurate în anul 2016 să atragă un
public de aproximativ 500.000 de persoane.
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Proiecte proprii realizate ȋn cadrul programelor la sediul instituţiei:
1. Spectacole în sala artistică multifuncțională Teatrelli – theatre, music and
more, ianuarie – decembrie 2016
În anul 2016, Teatrelli își propune să ofere publicului circa 160 de reprezentații
și să atragă un număr de circa 9 000 de spectatori.
Printre obiectivele acestui an se numără: atragerea unui public cât mai numeros
printr-o strategie nouă și modernă de promovare (realizarea de concepte de promovare
conectate cu mesajele pieselor jucate, implicarea artiștilor în realizarea materialelor
promoționale, crearea unor interviuri ale creatorilor pentru atragerea unui public nou de
teatru, promovarea spectacolelor, concertelor, evenimentelor culturale pe canale media
noi, implicarea publicului prin colectarea directă a opiniilor lor) , precum și prin oferta
variată de spectacole, din experiența directă cu publicul de până acum înțelegând
nevoia unei oferte variate de comedii.
În anul 2016 la Teatrelli vor avea loc reprezentații ale producțiilor anilor
precendenți, precum și producții noi:
- „Nemuritorul” de Mona Radu, cu: Radu Beligan, Maia Morgenstern, Marius
Bodochi. Regia: Dan Tudor, scenografia: Corina Grămoșteanu, mișcarea
șcenică: Florin Fieroiu, muzica originală: Vlaicu Golcea.
- „Căsătorie în trei” de Andreas Petrescu, cu: Andreas Petrescu, Gabriel Fătu,
Constantin Cotimanis, Anca Dinicu. Regia: Șerban Puiu, scenografie: Adina
Buzatu.
- „Interesul poartă fesul” de Rodica Popescu Bitănescu, o comedie bulevarideră în
regia lui Șerban Puiu
De asemenea, ziua de sâmbătă va continua să fie dedicată concertelor, atât ale
artiștilor autohtoni, cât și ale unor nume cunoscute de pe scena internațonală,
continuând astfel programul început în luna septembrie 2015, prin care la Teatrelli
dorim să creem obișnuința publicului pentru un gen artistic în aceeași zi din săptămână.
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2. Stay True to the Real You, Sala Teatrelli – theatre music & more / Grădina
cu filme, ianuarie – decembrie 2016
Un proiect organizat ȋn parteneriat cu Asociaţia Creatorilor Independenţi care ȋşi
propune generarea unor ȋntrebări identitare sub forma unui performance artistic musical
şi invitarea publicului la procese de auto – analizare şi cunoaştere de sine.
Proiectul porneşte de la caracterul personal şi social al artei, provocând publicul
la un dialog cu ei ȋnşişi. Arta nu este văzută ca generatoare de răspunsuri ȋn acest
context , ci mai degrabă ca generatoare de ȋntrebări şi introspecţie.
Performance-ul artistic creează un univers la reflexivităţii, al căutării de sine şi al
diferenţierii ȋntre actorul social şi eul personal. Performance-ul vizual va fi susţinut de
artistul vizual Robert Obert iar muzica va fi asigurată de duo-ul ARE YOU
ANYWHERE (AYA). Scenografia propusă compune un spaţiu ce delimitează actul
muzical prin panouri translucente ajutate de jocuri de lumini, panouri ce conţin deja o
primă parte a reprezentărilor abstractizate ale identitarului. Mai precis, se vor compune
două jumătăţi de chipuri – masculin şi feminin, pentru a sugera ideea de androgin, care
vor fi deja trasate pe panouri, anterior momentului performance-ului. Efectul volatil
creat este menit pentru a sugera fragilitatea identităţii şi pregăteşte momentul ȋn care
prin artificii tehnice se vor deconstrui portretele.
Astfel, proiectul abordează subiectul individualizării ȋn societăţile reflexive şi
legătura dintre artă şi sinele social şi personal al indivizilor.
3. Dostoievski FM, sala Teatrelli – theatre, music & more
ianuarie – decembrie 2016
Proiectul este o platformă de radio online ce propune 12 teme de discuţie de
interes actual, dezbătute de artiştii invitaţi, cu scopul de a crea repere de gândire
artistică pentru publicul din România.
Obiectivul proiectului este de a crea repere legitime de opinie, să educe, să
inspire, să promoveze domeniile reprezentate de artiştii invitaţi din domeniul teatrului,
filmului, dansului, literaturii, să invite la acţiune, să creeze public nou, să stârnească
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interesul şi implicarea publicului pentru artă ȋn general, să ofere exemple şi răspunsuri
relevante pentru domeniul cultural, să devină o documentare a opiniei actuale, să
constituie un act artistic ȋn sine, disponibil oricând, accesibil pentru toată lumea, ȋn
mod gratuit.
Astfel, prin acest eveniment creart devine un promotor al opiniei tinerilor artişti
şi susţine generaţia tânără, arta nouă ȋn plină formare, un promoter care ȋnţelege să
promoveze mesaje pozitive, inspiraţionale prin metode actuale.
4. Spectacol extraordinar dedicat sărbătorilor de primăvară
24 februarie, 1 şi 8 martie 2016 Sala Teatrelli – theatre, music & more
creart va organiza în Sala Teatrelli un spectacol cu cele mai frumoase cântece
dedicate dragostei şi femeii. Timp de două ore, spectactorii se vor bucura de muzica
unora dintre cei mai îndrăgiţi interpreţi români, acompaniaţi de Orchestra Naţională
„Valahia” , dirijor Marius Zorilă.
Sărbătoarea de Dragobete este o manifestare arhaică românească iar personajul
principal, Dragobetele, un bărbat chipeș și iubăreț, este o divinitate asemănătoare lui
Eros sau Cupidon.
Convinși fiind de faptul că Dragobetele este ziua tuturor românilor care ştiu să
iubească, artiştii vor arăta cât de importantă este această sărbătoare pentru ei. Ziua
Internaţională a Femeii este un prilej de bucurie şi răsfăţ pentru toate doamnele şi
domnişoarele. Prin acest concert, femeile au ocazia să petreacă frumos sărbătoarea de 8
martie.
5. LitFem International Festival,
Sala Teatrelli – theatre, music & more / Grădina cu filme
6-8 mai 2016
Este singurul festival internaţional est-european şi singurul salon de carte dedicat
scriitoarelor şi cărţilor scrise de femei, un eveniment dedicat femeii care consumă
cultură şi literatură ȋn general.
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LitFem International Festival se va desfăşura ȋn parteneriat cu Asociaţia Clubului
Scriitoarelor, o comunitate dedicată fetelor și femeilor care scriu din pasiune și vor săși dezvolte talentul. Clubul a luat ființă la inițiativa unei iubitoare de carte și cuvinte,
Erika Ciuică, din dorința de a avea un mediu în care să se exprime liber alături de alte
femei care scriu și iubesc literatura. În scurt timp, alte tinere dornice să formeze o
comunitate, să-și găsească vocea în scris și să publice cărți, s-au alăturat Clubului. S-au
organizat întâlniri bilunare, timp în care s-a creat un cadru cald și deschis, un cenaclu
sau cerc literar să-i spunem, în cadrul căruia membrele s-au putut dezvolta, au scris, au
primit și au învățat să ofere un feedback constructiv, au realizat proiecte literare
împreună și și-au depășit eventualele blocaje.
Acest proiect va avea ca invitate 3 scriitoare din străinătate şi 40 dintre cele mai
importante edituri româneşti. De asemnenea, vor avea loc concerte, dezbateri şi
dialoguri pe tema Timeless Women in Literature.
Scopul principal al acestui proiect este promovarea literaturii scrisă de femei
ȋntr-un cadru cultural cu valenţe naţionale şi europene.
6. EUROPAfest, Sala Teatrelli – theatre music & more / Teatrul Excelsior
8-24 mai 2016
Un eveniment unic ȋn România, EUROPAfest fiind considerat un brand de ţară
care ȋşi continuă activitatea şi ȋn anul 2016. Cu o tradiţie de 22 de ani, reunind la
fiecare ediţie peste 300 de artişti din 45-50 de ţări, EUROPAfest prezintă producţii
muzicale de excepţie din patru genuri muzicale – jazz, blues, pop şi muzică clasică. Cu
această ocazie, are loc sărbătoarea Zilei Europei, prin ample manifestări menite să
prezinte şi să faciliteze apropierea ȋntre culturile diferitelor ţări.
Partenerii tradiţionali ai evenimentului sunt Reprezentanţa Comisiei Europene ȋn
România, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, Ministerul Culturii şi Cultelor,
diferite ambasade şi centre culturale. Din anul 2005, festivalul se desfăşoară sub Ȋnaltul
Patronaj al Casei Regale din România.
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7. Silent Night, ediţia a II-a, Sala Teatrelli – theatre music & more
Decembrie 2016
Decembrie este luna cu cele mai frumoase sărbători ale anului și cu cele mai
frumoase concerte de Crăciun. Vor fi câteva seri magice, seri dedicate tuturor celor
care doresc să se îmbogățească sufleteşte prin frumos și dragoste.
Pentru că prima ediţie a acestui eveniment a avut un real succes, ne dorim ca şi
ȋn anii următori şă continuăm realizarea acestui proiect.
Evenimentul este gândit şi creat pentru cei care prin tradiţie îşi rezervă bucuria
de a-şi petrece serile premergătoare Crăciunului în sala de concerte a creart, alături de
cei mai buni artişti de muzică clasică şi pop ai momentului. Adeste fideles – imnul latin
al Crăciunului, medievalul Deck the Halls sau titlurile desprinse din tradiţia secolului al
XIX-lea – O Tannenbaum şi Silent Night, fac parte din listele de preferinţe ale
auditorilor din întreaga lume. Acestora li se adaugă în repertoriul acestui an We Three
Kings of Orient sau The First Noel, dar şi refrene laice precum White Christmas,
marele succes semnat în 1942 de Irving Berlin, Jingle Bells şi mai vechiul şi dinamicul
We Wish You a Merry Christmas, care încheie în mod tradiţional colecţia de cântece
de Crăciun.
8. Târg de Mărţisor, martie 2016 sediul creart
Prin acest proiect, ne propunem să punem ȋn valoare creativitatea, produsele
handmade, inovația și meșteșugul capabil să fie reînnoit cu noi particularități care să
comunice prin expresivitate, imaginație, simț al umorului semnificațiile mai vechi sau
mai noi ale mărțișorului.
Participanții invitați – studenți, artiști, meșteșugari – folosesc ca sursă de
inspirație lumea și mitologia țărănească ori imaginează noi forme ale creativității
urbane: de la obiectul manufacturat și reciclat care folosește materiile naturale devenite
clasice la amprenta unui design contemporan, banda desenată sau personaje și semne
din mitologia urbană, imaginate pe o multitudine de materii neconvenționale.
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Târgul își propune să aducă în atenția publicului categorii variate de mărțișoare,
care fac o serie de referiri la trecutul recent: mărțișorul de oraș, mărțișorul rustic,
mărțișorul croșetat sau tip goblen, mărțișorul tradițiilor reinventate sau miniaturile din
sticlă ale anilor optzeci, ca un contrapunct la creațiile ultimilor ani, în care principala
expresie este cea a obiectului handmade.
9. Expoziţii la Galeria creart
ianuarie- decembrie 2015
Spaţiul expoziţional – Galeria creart - va fi şi în anul 2016, un spaţiu
privilegiat, prin prezenţa unor expoziţii de excepţie: de icoane, de fotografie, de
pictură, de păpuşi de colecţie, de arhitectură modernă, de bijuterii conceptuale, de
caricatură, de costume de teatru şi film românesc, de artă tradiţională românească
(ceramică, instrumente muzicale, jucării din lemn, etc).
Scopul urmărit de creart prin organizarea unor astfel de expoziţii este, în
primul rând, de a oferi o platformă de expunere şi susţinere a tinerilor artişti.
• Lansare catalog „Strada care mă iubeşte” – Fotojurnalism de stradă
februarie - martie 2016
Catalogul „Strada care mă iubeşte” cuprinde 95 de pagini cu fotografii de stradă
realizate de către fotograful Aurel Vȋrlan, de-a lungul anilor, catalog care va fi lansat la
ȋnceputul anului 2016.
Cadrele din aceste fotografii sunt captate ȋn diferite momente ale zilei, pe diferite
străzi, prin imagini inedite, cuprinzând portrete şi peisaje citadine.
• Expoziţie de portrete de femei „Atlasul frumuseţii,”
martie – aprilie 2016
Proiectul Atlasul Frumuseţii este realizat de fotografa Mihaela Noroc, care a
călătorit în 37 de ţări pentru a surprinde frumuseţea femeilor din lume.
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Ideea „Atlasului frumuseţii” s-a născut în Etiopia. Acolo am văzut eu chipuri
extrem de interesante, autentice şi mi-am dat seama că o femeie este extrem de
frumoasă atunci când îşi păstrează cultura şi nu încearcă să se schimbe. Am încercat, cu
resurse proprii, să fac un album unic, să surprind cât mai mult din diversitatea locurilor
pe care le-am vizitat", a mai spus Mihaela Noroc.
Au urmat 15 luni de călătorie în jurul lumii, cu bagajul în spate, timp în care
Mihaela Noroc a captat diversitatea planetei prin intermediul portretelor pe care le-a
realizat. Artista povesteşte că a fost un risc pe care şi l-a asumat, dar nu regretă absolut
nimic. Fotografa română îşi aminteşte că până în Japonia nu a luat avionul, ci a mers
numai cu mijloacele de transport terestru.
Dintre toate imaginile făcute în călătoria sa, fotografa Mihaela Noroc le-a ales pe
cele pe care le-a considerat „cele mai interesante”. Toate femeile care apar în „Atlasul
frumuseţii” ştiau foarte bine ce presupune proiectul, înainte de a se lăsa fotografiate,
Mihaela Noroc explicându-le ce implică această acţiune şi de ce au fost ele alese:
pentru că au chipuri interesante, trăsături unice, nu se machiază sau o fac foarte puţin şi
reprezintă foarte bine spaţiul cultural din care fac parte.
• Expoziţie „From Generation to Generation” a artistului vienez Arik
Brauer, aprilie 2016
La propunerea Institutului Cultural Român din Viena, ȋn luna aprilie Galeria
creart va găzdui lucrările artistului evreu Arik Brauer.
Cele mai importante evenimente din istoria evreiască sunt transmise din
generație în generație. Haggadah, de exemplu, spune povestea exodului evreilor din
Egipt și scăparea lor din robia egipteană, care este sărbătorită în fiecare primăvară de
Paște. Artistul vienez Arik Brauer a creat un nou Haggadah pentru Paște.
Picturile pe care artistul vienez le-a realizat în anul 2013 au fost prezentate
pentru prima dată la Muzeul evreiesc din Viena. Aceste picturi ilustrează evenimentele
biblice care oferă o perspectivă în unul dintre cele mai importante evenimente din
istoria evreiască. Arik Brauer s-a născut la Viena în 1929 şi nu este doar un pictor, ci
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și un artist grafic, arhitect, muzician, cântăreț, dansator, compozitor şi mult mai mult cu alte cuvinte, polivalent.
Acest proiect permite evocarea bunelor relaţii iinternaţionale şi interetnice ale
României ȋn contextul exercitării de către România a președinției Alianței
Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) în anul 2016.

• Expoziţie de Paşte, aprilie - mai 2016
Cu ocazia sărbătorilor pascale, la Galeria creart vom prezenta o expoziţie de
icoane şi ouă încondeiate, respectiv lucrări de artă tradiţională laică şi religioasă
precum şi obiecte inspirate din obiceiurile tradiţionale de Paşte.
• Expoziţie de arhitectură „Artă şi regalitate”, Galeria creart
Institutul Cultural Român Viena/ Ambasada României la Berlin
mai – iunie 2016
Este o expoziţie dedicată aniversării a 150 de ani de dinastie românească,
organizată de creart ȋn parteneriat cu Institutul Cultural Român, Uniunea Arhitecţilor,
Casa Regală şi Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.
Realizatorii acestei expoziţii sunt: acad. prof. dr. Răzvan Teodorescu,
prof.dr.Augustin Ioan, prof. dr. Marius Marcu Lapadat, Ionel Stoicescu, Octavian
Carabela.
Este un proiect de amploare ȋnsumând aprox. 75 de panouri care urmează să fie
itinerate ȋn mai multe ţări atât din Europa şi din Orientul Mijlociu chiar şi ȋn Statele
Unite ale Americii. Expoziţia cuprinde trei mari secțiuni:
a)

Arhitectura regilor şi reginelor României
- Carol I şi Elisabeta (Mănăstirea Sinaia cu biserica nouă şi Casa
Domnească, Castelul Peleş, prima formă a Palatului Regal din Bucureşti);
- Ferdinand şi Maria (Cotroceni, Pelişor, cu serele şi construcţiile peisagiste
din parc);
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- Carol II (Palatul Regal, Foişor, Scroviştea);
- Mihai I (Săvârşin, restaurarea Domeniului Peleş, restaurarea şi
refuncţionalizarea Palatului Elisabeta);
- Principesa Moştenitoare Margareta (restaurare şi refuncţionalizare la
Săvârşin, orangeria şi capela nouă ca proiecte viitoare/în lucru).
b) Arhitectura reprezentativă în România influenţată de regalitate şi de monarhi.
Arhitectura din Sinaia, influenţată de Peleş.
-Noile edificii din Bucureşti, de la Bursă şi CEC la BNR vechi (secolul al XIXlea cu apariţia neoromânescului de primă generaţie) pentru Carol I.
-Catedralele din Transilvania imediat după 1918, arhitectura din Câmpulung
Muscel din primele trei decenii ale secolului al XX-lea, neoromânesc de a doua
generaţie, pentru Ferdinand.
-Arhitectura monumentală a stilului Carol II, de la masterplanul Bucureştilor din
1935, până la toate edificiile construite potrivit acestuia, pentru Carol II.
-Arhitectura din 1941-1947, cu accent pe reconstrucţia postbelică pentru Mihai I.
-Proiectele social-caritabile de la Săvârşin şi Bucureşti pentru Principesa
Moştenitoare Margareta.
c)

Expoziţia expoziţiilor regale
-‐ Expoziţia de la 1906
-‐ Expoziţiile Muncă şi Voie Bună din Herăstrău
-‐ Pavilioanele Regale de la expoziţiile universale, de la Bufetul de la
şosea la Paris 1936 şi New York 1939

Expoziţia va fi cuprinsă şi comentată într-un catalog comprehensiv, cu
documente scrise, ilustraţii de proiecte şi fotografii de epocă şi filme documentare
contemporane (ex. Reşedinţele regale din România, de Sorin Ilieşiu şi Augustin Ioan,
episoade reprezentative din Ora Regelui TVR, film de Răzvan Teodorescu).
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• Expoziţie de costume tradiţionale „Magia culorii în arta tradițională
românească” 1-30 iunie 2016
Provenind din Bistriţa Năsăud, piesele expuse sunt parte din colecţia personală a
Silviei Floarea Toth, o tânără pasionată de tradiţii şi fotografie, originară din satul
Mocod.
Costumele, cusute manual, cu mărgele, paiete, fir metalic şi fir textil, au fost
realizate şi purtate începând din anul 1890 şi până ȋn prezent.
„Iubesc portul popular. Am avut norocul să cresc într-un sat frumos din judeţul
Bistriţa-Năsăud, satul Mocod, şi am moştenit multe obiecte vechi, haine, ţesături,
obiecte de gospodărie, ceramică. Costumele populare le am de la mama, bunica,
străbunica, de la mătuşi, vecine şi chiar de la cunoştinţe care ştiau cât de mult admir
arta populară. Am realizat încă o dată că micile noastre opere de artă fac parte dintr-un
patrimoniu mult mai vast, care aparține tuturor oamenilor, nu doar nouă, românilor, iar
noi avem datoria de a păstra şi de a duce mai departe tradiţiile ce le-am moştenit.”,
Silvia Floarea Toth, proprietara colecţei.
• Expoziţie de artă textilă –Adina Popescu şi expoziţia de caricatură –
Ştefan Popa Popa’s, august 2016
Galeria creart va găzdui ȋn luna august, lucrările de artă textil - patchwork a
doamnei Adina Popescu şi cele mai reprezentative caricaturi ale domnului Ștefan Popa
- Popa's.
Patchwork-ul este o lume fascinantă a imaginației, pasiunii şi perseverenţei, pe
care Adina Popescu a descoperit-o ȋn urmă cu 18 ani, vizitând o expoziţe în Germania.
Pasiunea sa dintotdeauna, lucrul de mână, s-a ȋmbogăţit şi completat pe parcursul
multor ani. A aflat ȋn timp ca pentru a intra ȋn tainele acestei arte este nevoie de multă
documentare, muncă şi simţ artistic. Această pasiune mi-a oferit bucuria călătoriilor, a
vizitării multor expoziţii şi festivaluri internatţonale de patchwork, precum şi crearea
unor prietenii. Este un lucru minunat, ca orice pasiune adevarată.
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Ștefan Popa - Popa's, cunoscut drept Regele caricaturii, este cel mai rapid
caricaturist din lume, recordul său fiind omologat de Cartea Recordurilor în 1995 când
a realizat în Franța, 131 de caricaturi pe oră. Sute de șefi de state și guverne și sute de
mari personalități ale lumii se mândresc cu caricaturi semnate Popa Popa's. Dintre
aceștia îi menționăm pe Bill Clinton, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan,
George W. Bush, Vladimir Putin, Boris Elțin etc.
Ștefan Popa - Popa's	
   	
   a expus în unele dintre cele mai importante locuri din
lume, cum ar fi Bundestagul german, Comunitatea Europeană, sediul NATO etc. Şi de
asemenea a fost decorat cu titlul de Cavaler de Onoare pentru merite culturale și este
cetățean de onoare în 26 de orașe din România. Este membru al Uniunii Artiștilor
Plastici din România și fondatorul Muzeului Caricaturii de la Castelul din Macea
(Arad).
• Expoziţia „Bucureştiul ȋn mişcare”, septembrie 2016
Expoziţia reuneşte o serie de fotografii de stradă captate ȋn diferite momente ale
zilei. Obiectivul fotografului Aurel Vȋrlan, curprinde cadre din Bucureştiul actual cu tot
ceea ce ȋnseamnă el: dinamică, cotidian portret şi peisaj arhitectural.
Astfel, acest eveniment aduce ȋn ochii vizitatorilor plăcerea de a descoperi cadre
ȋn mişcare, Bucureştiul devenind un oraş mobil şi dinamic.
• Expoziţie de iarnă, decembrie 2016
Meşteri populari vor expune în incinta Galeriei creart, aranjamente de sărbători
şi diferite accesorii specifice sfârşitului de an.
Este cadoul pe care îl facem la final de an vizitatorilor noştri, prin care le
mulţumim că au fost alături de noi în 2016.
Atmosfera plină de linişte şi pace a Crăciunului ne va pătrunde în suflet, ca în
fiecare an, cu ajutorul unor concerte corale, care au devenit deja o tradiţie. Sperăm ca
rafinamentul interpretării, frumuseţea repertoriului abordat vor fi „ingredientele” unui
concert de succes, gata să recreeze magia Crăciunului, de neratat pentru iubitorii artei
autentice de cea mai înaltă calitate.
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10. Ateliere de creaţie pentru copii martie-iunie/ septembrie- decembrie 2016,
Sat Francez / Sala de ateliere creart
Atelierele de creaţie organizate de creart reprezintă o platformă de workshopuri diferite ca tematică ş tehnică. Anul acesta în zilele de sâmbătă se vor susţine
atelierele de reciclare creativă, pictură, mini grădini şi atelierul de dezvoltare,
socializare şi integrare. În zilele de duminică se vor desfăşura atelierele Micii
bucătari,Instrumente vesele, Bagheta magică şi Lumea basmelor.
Atelier de fotografie „Dialog cu vizibilul”
Atelierul de fotografie cu Aurel Vîrlan este un proiect creart, ce vine în ajutorul
celor care vor să obţină imagini corecte din punct de vedere tehnic, bine încadrate şi
expuse. Modulele propuse pentru atelier au îmbinat teme diverse pentru pasionații de
fotografie, pornind de la primii pași în realizarea fotografiilor, până la fotografia de
portret sau fotografia fashion. Astfel, atelierul și-a propus să atingă cât mai multe
tehnici de încadrare și compoziție pentru realizarea unei game variate de fotografii de
către participanți, la finalul celor două module parcurse.
Ateliere de folclor „Fabrica de Folclor”, Satul Francez
Pentru al doilea an consecutiv, creart va organiza atelierul Fabrica de Folclor –
profesor Lavinia Goste, pentru copii cu vârsta între 6 – 12 ani, care va avea loc în
sesiunea ianuarie – iunie 2016, în Satul Francez din București. Înscrierile pentru
preselecție vor avea loc până la data de 5 februarie 2016, prin descărcarea fișei de
înscriere de pe site-ul www.creart.ro și trimiterea fișei completate pe adresa
ateliere@creart.ro sau depunerea acesteia la sediul creart din Piața Alexandru
Lahovari, nr. 7, de luni până vineri, între orele 10:00 – 16:00.
Fabrica de Folclor este un proiect educațional unic în peisajul bucureștean și se
distinge nu doar prin inițiativă și viziune, ci și prin metoda de predare. Cunoștințele
sunt transmise copiilor printr-o abordare modernă, interactivă, astfel încât să capteze
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atenția copiilor și să le suscite interesul pentru moștenirea culturală reprezentată de
folclorul românesc.
În cadrul cursurilor teoretice și atelierelor practice elevii vor învăța despre
identitatea și rădăcinile noastre culturale, despre tradiții și obiceiuri românești vechi de
sute de ani, într-un cadru actual, în care vor interacționa cu reprezentanți ai folclorului
și vor face primii pași în a deveni ei înșiși artiști populari. Cursanții au posibilitatea ca,
la finalul atelierului, să înregistreze melodii alături de Orchestra Națională Valahia în
Studioul de înregistrări Marius Zorilă.
Prin intermediul acestor ateliere, ne propunem să revitalizăm folclorul românesc
prin crearea unui grup vocal de copii, care vor fi îndrumați de profesor în cunoașterea
tainei muzicii populare românești. În cadrul Atelierul Fabrica de Folclor, copiii vor
învăța. pe lângă cursul de canto, și mișcare scenică, urmând ca săptămânal să fie
realizate separat cursuri de Istoria Folclorului Românesc.
11. Grădina cu filme – Cinema& More
mai - octombrie 2016
Ȋn perioada mai – octombrie 2016 creart, va organiza a treia ediție a proiectului
Grădina cu Filme – Cinema & More.
Scopul proiectului este de a oferi bucureștenilor o paletă diversificată de
activități culturale pentru petrecerea timpului liber. Locația este amenajată asemenea
grădinilor de vară de altădată, oferind bucureștenilor posibilitatea de a se relaxa într-o
atmosferă liniștitoare sau să participe la o seară tematică, precum serile în care se
desfășoară proiecții de film, concerte sau piese de teatru.
Însă, dorim ca pe parcursul anului 2016 să realizăm un program cultural prin
care să sprijinim industria cinematografică din România, mai exact, să susținem
regizorii și actorii români care lansează filme și lungmetraje. Mai mult, dorim ca în
cadrul acestei ediții ne propunem ca în Grădina cu Filme să se desfășoare un festival de
film, iar nominalizările să fie exclusiv producții românești. Din 2014, Grădina cu
Filme, s-a poziționat drept o locație de referință pentru cinematografie și ne dorim să
consolidăm în continuare acest lucru. Există foarte multe producții românești care sunt
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premiate la festivalurile internaționale de film și care nu ajung să fie proiectate în
București, iar noi ne propunem să aducem în atenția publicului aceste producții, pentru
a susține cinematografia românească, dar și pentru a contribui la culturalizarea
bucureștenilor.
Pe parcursul anului 2016, ne propunem să continuăm susținerea unor concerte
inedite săptmămânal, aducând pe scena Grădinii cu Filme artiști din genuri de muzică
diferite, dar care susțin concertele într-o manieră acustică, reprezentativă pentru acest
spațiu cultural. De asemenea, ne dorim ca trupele care vor performa să nu se integreze
într-o anumită nișă muzicală, ci ne dorim o diversitate de stiluri și interpretări.
Ne dorim ca în cadrul ediției a treia, să introducem un nou tip de piese de teatru,
teatru forum, pentru a crește interactivitatea cu publicul, astfel încât spectatorul să nu
fie un simplu ascultător, ci să fie o persoană proactivă.
De asemenea, ne propunem ca bucureștenii să beneficieze de o experiență utilă
pentru ei, liniștită sau animată, dar care să contribuie la o înțelegere și apreciere mai
bună a culturii românești, care să contribuie la educarea acestora și care să aducă un
plus de valoare în experiențele acestora.
Din punct de vedere estetic, ne propunem ca Grădina cu Filme să beneficieze de
o mai bună vizibilitate din punctul stradal. În acest sens, ne dorim să realizăm câteva
obiecte de butaforie care să marcheze o intrare mai vizibilă spre acest loc. Grădina cu
Filme beneficiează de scaune și mese tip regizor, scaunele fiind înscripționate cu nume
de actori și regizori celebri, însă acestea s-au deteriorat de-a lungul edițiilor anterioare.
Astfel, ne dorim să facem o restaurare a scaunelor și a obiectelor deteriorate. Mai mult,
ne dorim ca pe parcursul acestei ediții să construim un sistem de vaporizare pentru
zilele toride de vară.
Până la sfârșitul anului 2016, ne propunem ca Grădina cu Filme să devină unul
dintre cei mai importanți promotori al activităților culturale în rândul spațiilor culturale
bucureștene. Ne dorim ca cât mai mulți bucureșteni să adopte petrecerea timpui liber
într-un spațiu cultural.
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• Proiecţie de filme „Colţuri de Bucureşti”,
Grădina cu filme – Cinema& More, septembrie 2016

Proiectul revine pentru a continua demersul cultural de până acum și îşi propune
să dezvăluie memoria afectivă a locurilor, tensiunea lor emoţională şi vibraţia acestora,
toate declanşate de instanţa povestitorului.
Filmul reia o nouă serie de amintiri ale bucureştenilor despre un loc din Capitală
şi afinitatea lor pentru acesta, fiind o colecţie de confidenţe ce dezvăluie oraşul prin
prisma subiectivităţii locuitorilor săi. Se doreşte, astfel, reconstruirea unei hărţi
„afective” a Capitalei şi nu un ansamblu de obiective turistice, oferindu-le celor care
vizionează, prilejul să cunoască şi să îndrăgească Bucureştiul.
• Festivalul de teatru Dell’Arte, ediţia a II-a,
Grădina cu filme – Cinema& More / Parc Herăstrău-Grădina de vară
iulie – septembrie 2016

Cea de-a doua ediţie a festivalului de teatru in aer liber va avea loc in fiecare
weekend pe parcursul a trei luni, ȋn Parcul Herăstrău –Grădina de vară şi in Gradina cu
Filme - Cinema & More.
Dell'Arte este un festival de teatru care anul trecut s-a bucurat de un real success
organizat din dorinţa de a aduce pe scenele neconvenţionale ȋn aer liber o serie de
spectacole ale absolvenţlor Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică
"I. L. Caragiale”.
Sălile de teatru vor fi schimbate cu scene amplasate ȋn aer liber, având ȋn
program titluri ce promit să ofere o experienţă inedită prin subiectele abordate şi să
transforme zilele normale de weekend ȋntr-unele speciale.
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• IEsc – urban, contemporan, românesc
Eveniment dedicat Zilei Internaționale a Iei
Ediția a II-a, 24 – 26 iunie 2016

creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București
organizează, în perioada 24 – 26 iunie 2016, cea de-a doua ediție a IEsc – urban,
contemporan, românesc, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Iei ce s-a bucurat de
un real interes și succes în anul 2015.
Pentru a-i păstra caracterul neconvențional, evenimentul va avea loc tot în
Grădina cu Filme – Cinema & More din Piața Alexandru Lahovari, nr.7 și în sediul
creart, unde cei prezenți vor avea posibilitatea să participe la diferite manifestări
interactive: ateliere de creație, proiecție de film românesc, concerte în aer liber, sesiuni
foto și de make-up profesional.
Evenimentul debutează pe 24 iunie, de Sânziene, când românii de pretutindeni
celebrează IA, brandul nostru de țară, adoptat cu mândrie chiar și de alte culturi, fiind o
permanentă sursă de inspirație pentru omul modern.
Trecătorii sunt invitați, timp de trei zile, la sesiuni de make-up & hair styling și
la ședințe foto gratuite în unul din cele două colțuri create special pentru eveniment
prin decoruri atent alese: Studioul Foto Modern și Studioul Foto Tradițional, ce fac o
paralelă între vechi și noi, trecut și prezent, elementul de legătură fiind IA, pe care
oamenii o pot alege dintr-o gamă diversă pusă la dispoziție de către organizatori. Mai
mult decât atât, vizitatorii pot pleca cu fotografii printate ca amintire, cu stickere
personalizate și se pot regăsi în Galeria Foto de pe pagina oficială de Facebook IEsc.
Un alt punct de interes pentru cei mici, dar și pentru cei mari va fi zona
Atelierelor de Creație, unde participanții sunt așteptați să-și pună creativitatea și
imaginația la încercare alături de brand-uri 100% românești, în pictură, artă decorativă
etc. Expoziția de accesorii și de ii va putea fi admirată în curtea sediului creart pe
întreg parcursul celor trei zile.
Serile din cadrul evenimentului vor fi marcate prin proiecția unui film românesc
de calitate și prin două concerte de folclor reinterpretat, prin care ne propunem să
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promovăm arta românească și creatorii săi, dar și să realizăm o punte între trecut și
prezent, prin imagini și sunete.
Evenimentul va beneficia de o campanie amplă de promovare neconvențională în
2016, atât în online, cât și în online, prin participarea la evenimente și festivaluri de
profil.

• Opera Grand Gala ediţia a III-a, Grădina cu filme – Cinema& More
1-7 august 2016
Evenimentul ȋnseamnă proiecţii ale concertelor susţinute de cele mai cunsocute
figuri ale muzicii clasice româneşti pe marile scene ale lumii. Proiectul celebrează
numele care au pus muzica clasică românească pe cele mai ȋnalte trepte ale culturii
mondiale.
Scopul evenimentului este promovarea acestui segment cultural mai puţin
cunoscut publicului larg.
Ediţia a III-a va păstra formatul consacrat, programând ȋnaintea proiecţiilor,
scurte concerte live de muzică clasică pentru a crea publicului starea de spirit necesară
urmăririi unor celebre spectacole de operă.
Spaţiul de desfăşurare va fi decorat cu elemente tematice, iar atmosfera va fi
ȋntreţinută de animatori ȋn costume de operă.
Ca element de noutate, ȋn program vor fi incluse şi proiecţii ale unor spectacole
de balet susţinute de mari dansatori români (Alina Cojocaru, Ileana Iliescu, Ruxandra
Elena Cioată etc).
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Proiecte proprii realizate ȋn cadrul programelor ȋn afara sediului
1. Tradiţii şi Flori de Sărbători, ediţia a VII-a
Parcul Herăstrău / Piaţa Universităţii
22 aprilie – 2 mai 2016
În perioada 22 aprilie – 02 mai 2016 creart va organiza cea de-a VII-a ediție a
evenimentului cultural-artistic „Tradiții și Flori de Sărbători” care se va desfășura în
Parcul Cișmigiu și pe platoul din Piața Universității.
Evenimentul organizat cu prilejul Sărbătorilor Pascale are ca scop reînvierea
spiritului de mândrie pentru valorile autentice, româneşti și promovarea obiceiurilor
specifice sărbărtorilor de Florii și de Paște.
Cei circa 60 de expozanţi vor oferi alături de un sortiment variat de delicatese
culinare şi obiecte decorative de Paşti, şi produse artizanale din toate regiunile țării. În
cadrul evenimentului vor fi invitaţi mesageri ai culturii româneşti, producători de artă
populară si produse româneşti cu o istorie bogată, care promovează zone pitoreşti ale
ţării, mesteşugari populari, creatori ai unor obiecte realizate manual.
Copiii se vor putea delecta în zona Atelierul iepuraşului de Paşti, unde vor avea
loc specatcole interactive, animație cu jocuri, concursuri și creativitate, plimbări cu
ponei, în timp ce adulţii se vor putea bucura de concerte de muzică.
2. Festivalul Internaţional „Hay Day”, Tribute to Bucharest, Parcul Izvor
mai 2016
Festivalul se doreşte a fi un demers educaţional pentru generaţiile 1990-2000, o
incursiune ȋn istoria muzicii atât pe scene cât şi prin activităţile colaterale, un act
artistic şi cea mai bună alternativă, după trupele originale. Tribute ȋnseamnă o trupă de
muzicieni care cântă muzica unor trupe foarte cunoscute şi care ȋncearcă să arate şi să
sune fel ca ei. Este o ocazie de a redescoperi muzica şi marile trupe din epoca de glorie
pop-rock.
Festivalul se adresează celor care au crescut cu muzica anilor 1960-1980, pentru
cei care vinilinurile şi casetele au fost printre cele mai valoroase obiecte, pentru
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generaţia anilor 1980 care are oportunitatea de a asculta şi de a ȋnţelege muzica
părinţilor lor, dar şi pentru fanii trupelor contemporane, pentru care este greu accesibil
să-şi vadă live artiştii preferaţi.
Vor fi trei zile de show-uri pe două scene pe care vor urca peste 20 de trupe
tribute internaţionale dar şi locale. De asemenea, vor avea loc concursuri despre muzică
având drept premii albume virtuale, zone de food internaţionale, zone de distracţie:
diverse concursuri, colţul vedetelor, recrearea unor locuri emblematice din istoria
muzicii, ora fanilor, colţul de tatuaje, târg de antichităţi, zona de shopping: zona cu
cărţi

despre

muzică,

CD-uri

şi

viniluri

cu

muzică,

magazinul

starurilor,

muzeu/expoziţii: colţ special – evoluţia muzicii, concurs foto, filme: proiecţie de filme
documentare sau artistice, concerte faimoase, zona pentru copii: picturi pe faţă, scenă
unde pot cânta, teatru de păpuşi etc.
Estimăm pentru acest eveniment, participarea a 50.000 de spectatori, intrarea
fiind gratuită.
3. Etnorama, ediţia a II-a, Parcul Herăstău
8- 24 mai 2016
Festivalul etniilor din România este centrat pe cultura tradiţională a
comunităților. Fiecare etnie va fi prezentată ȋntr-o zonă delimitată, decorată butaforic
cu elemente specifice ţării din care provine. Scena va fi dedicată concertelor de muzică
tradiţională, spectacolelor de dans iar ȋn cadrul standurilor amenajate vor fi organizate
demonstraţii şi ateliere practice ale meşteşugurilor specifice fiecărei etnii. Tot aici, se
vor organiza expoziţii ale portului tradiţional şi târguri cu produse tradiţionale.
4. Natura Fest, ediţia a II-a , Parcul Izor / Parcul Cişmigiu
3-5 iunie 2016
Natura Fest este un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Mediului, sărbătorită în
fiecare an pe 5 Iunie și are rolul de a aduce în prim-plan semnificația acestei date prin
activități de reciclare și curățenie, atât pentru bucureștenii eco-conștienți, cât și pentru
cei mai puțin interesați.
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Evenimentul se desfășoară în perioada 03—05 iunie 2016 în Parcul
Cișmigiu/Parcul

Herăstrău,

sub

sloganul

„RECICLEAZĂ,

REUTILIZEAZĂ,

RECREEAZĂ” și se va alinia mișcării mondiale care se desfășoară sub egida
Programului de Mediu al Națiunilor Unite. Prin campania de informare a
evenimentului, oamenii pot alege să facă un gest pozitiv față de mediul în care trăiesc,
mobolizându-se astfel să participe la o serie de activități de protecție a mediului și de
educație ecologică.
De asemenea, în cele trei zile, publicul va fi atras și de o serie de concerte
acustice, ateliere recreative din materiale reciclabile destinate copiilor, expoziție de
tablouri din materiale reciclabile, concurs de biciclete.
5. Festivalul Internaţional de Folclor „Muzici şi Tradiţii ȋn Cişmigiu”
ediţia a X-a, 16-19 iunie 2016, Parcul Izvor
În perioada 16-19 iunie 2016, în Parcul Izvor va avea loc cea de-a zecea ediție a
evenimentului, o ediție aniversară prin care, în afară de promovarea culturilor
tradiționale și internaționale vom sărbători

zece ani de când creart prezintă

bucureștenilor și turiștilor aflați în Capitală tradiția autentică a românilor și a țărilor
participante de-a lungul anilor.
Anul acesta vom marca cei zece ani de Festival Internațional de Folclor
„Muzici și Tradiții în Cișmigiu” prin invitarea a peste zece ansambluri internaţionale
profesioniste, în premieră, cu un program artistic spectaculos aducând culoare și
noutate locuitorilor Bucureștiului.
Festivalul se va deschide cu parada costumelor populare ale ansamblurilor
participante, aceasta desfășurându-se, ca în fiecare an, pe Calea Victoriei, din fața
Ateneului Român până la Parc Izvor.
Timp de patru zile, festivalul se va desfășura pe trei scene pe care vor urca
ansambluri folclorice profesioniste din țară și străinătate, soliști de muzică populară
renumiți și grupuri de copii.
Va fi creat un spațiu denumit Fân Zone, unde publicul tânăr va sta pe iarbă,
printre căpițe de fân și va asculta fragmente de folclor autentic reinterpretat.
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Ne-am gândit și la atragerea copiilor spre folclor și tradiție și pentru ei vom
amenaja ateliere de creație, unde vor învăța meșteșuguri tradiționale: țesut, cusut,
pictură, sculptură și modelaj.
6. „CineParK” –Cinematograf ȋn aer liber , ediţia a V-a, Parcul Herăstrău
iulie – august 2016,
Devenit unul dintre evenimentele emblematice organizate anual de creart,
CineParK conferă Parcului Herăstrău, în fiecare vară, dimensiunea unui cinematograf
în aer liber unde turiştii şi locuitorii Capitalei se pot bucura de proiecțiile speciale ale
unor filme de referință. Timp de două luni, pe parcursul a 9 weekend-uri, toți cei care
sunt în căutarea unei modalități de a-și petrece serile de vară într-o manieră relaxantă
au la dispoziție un program ce include aproximativ 45 de filme.
Acestea aparțin tuturor genurilor cinematografice și îmbină tematici diverse, de
la dragoste, la acțiune, comedie, science fiction, dramă, musical, aventură astfel încât
fiecare spectator să se poată bucura de un weekend recreativ, în compania prietenilor.
Nici cei mici nu au fost uitați, astfel în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18.00, vor
fi difuzate filme pentru copii.
Conceptul evenimentului de ,,Cinema în aer liber” oferă publicului o experiență
cinematografică inedită și recrează atmosfera grădinilor de vară, unde plăcerea
vizionării se împletește cu bucuria de a petrece o seară în mijlocul naturii, departe de
aglomerația orașului.
7. „Creative Fest” ediţia a II-a, Piaţa Constituţiei
22-24 iulie 2016
Cel mai mare festival de artă şi cultură urbană din Bucureşti şi singura
manifestare muzicală care aduce ȋn prin plan, nume importante ale scenei hip-hop
internaționale şi autohtone.
Mai mult decât un festival de muzică, Creative Fest este locul de exprimare
pentru toţi artiştii urbani/underground din România şi nu numai.	
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Ediţia a II-a aduce un festival mai mare, cu două scene, 3 zile de distracţie,
activităţi noi faţă de cele cunsocute deja, peste 20 de artişti renumiţi naţionali şi
internaţionali.
8. „Simfonii pe asfalt”, ediţia a III-a, Centrul Istoric
11-26 iunie 2016
Ediţia 2016 ȋşi propune să construiască ȋn jurul scenei pe care se vor desfăşura
concertele de muzică clasică, un ȋntreg spaţiu dedicat culturii, o promenadă a artelor
unde artiştii din mai multe domenii să creeze şi să-şi expună operele: pictori, sculptori
etc.
9. „Bucharest CineNight”, ediţia a III-a, Parcul Herăstrău
26 – 28 august 2016
Pentru al treilea an consecutiv, ȋn ultimul weekend din luna august, vor fi
organizate ȋn aer liber, proiecţii de film despre Bucureşti. Evenimentul le propune
bucureștenilor cinefili, un weekend plin de filme în aer liber la o nouă ediție a
evenimentului cultural Bucharest CineNight.

10. Şcoala de muzică, ediţia a II-a, Parcul Izvor
15-21 august 2016
Proiectul ȋnceput ȋn anul 2015 reprezintă o experienţă ȋmbunătăţită a celor
interesaţi de a ȋnvăţa să cânte la diferite instrumente muzicale. A doua ediţie ȋşi
propune să prezinte noi activităţi ȋn program ca de exemplu lecţii de Dj-ing şi să
prezinte momente speciale care să aducă ȋntre 40 şi 100 de chitarişti amatori la un loc.
Sub ȋndrumarea unui profesor, aceştia vor cânta la unison cântece renumite.
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11. „Bucharest GreenSounds Festival” ediţia a III-a, Parcul Herăstrău
25-28 august 2016
Festivalul este singurul eveniment de acest gen din Capitală, un festival ce a
crescut de-a lungul celor doua ediţii şi a ajuns cunsocut atât pe plan local, cât şi pe plan
internaţional.
Noutatea adusă ediţiei a III-a o reprezintă patru zile de spectacol, unde ce-a de-a
patra zi este dedicată exclusiv muzicii româneşti, cu o mai mare diversitate a
activităţilor şi cu mai multe zone de interes (expoziţie de artă urbană, spaţii de relaxare
etc). De asemenea, vor fi amplasate două scene unde vor performa cei mai cunsocuţi
artişti români şi internaţionali.

12. Love is in the Art, ediţia a II-a, teatre, cinematografe, spaţii de cultură
din Bucureşti, 2-4 septembrie 2016
LoveArt este un eveniment unic ȋn peisajul evenimentelor culturale din
Bucureşti, aducând ȋn faţa publicului cele mai bune creaţii din dans, fotografie şi film.
Love Art oferă un program variat de spectacole de dans contemporan, expoziţii foto şi
proiecţii de film, adresându-se unei audienţe cât mai mari. Publicul va intra ȋn contact
prin intermediul acestui proiect cu lumea culturală şi artistică din România şi Europa
având acces la un program unic de evenimente culturale ȋn Bucureşti, axate pe mai
multe domenii.

13. „Zilele Bucureştiului”, Parcul Herăstrău / Parcul Izvor
septembrie 2016
Septembrie este luna în care ne celebrăm orașul. „Zilele Bucureștiului”
reprezintă trei zile de sărbătoare în care bucureștenii sunt invitați să participe la diverse
activități culturale, educative și recreative. Câteva dintre atracțiile acestei sărbători vor
fi în 2016 târgul, zona culinară, culturală și socială, parada costumelor de epocă,
atelierele de creație interactive, bătaia cu flori și spectacolele artistice - ansambluri
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folclorice, ansambluri ale minorităţilor şi comunităţilor naţionale, interpreţi consacraţi
și multe alte trupe îndrăgite.

14. „Festivalul Recoltei”/ „Toamna ȋn bucate”, Piaţa Constituţiei / sediul
creart octombrie 2016
În perioada 9 – 11 octombrie 2016, se va organiza cea de-a doua ediție a
evenimentul cultural Toamna în Bucate, desfășurat cu ocazia zilelor recoltei și a
obiceiurilor tradiționale, pe care poporul român le-a dobândit de-a lungul timpului.
Conceptul evenimentului s-a conturat în jurul ideii de a crea în cadrul comunități
urbane bucureștene, un spațiu cu iz folcloric, tradițional, ce îmbină muzica cu tradițiile
gastronomice ale poporului român, ce au loc în perioada toamnei.
Ne propunem ca această ediție a evenimentului să fie de o anvergură mai mare,
decât ediția anterioară, reunind expozanți și producători de top din toată țara, pentru a
crea o zonă de târg cu produse cât mai diverse. Ne dorim ca în cadrul zonei târg să se
desfășoare cât mai multe practici de preparare a produselor pe care clienții le cumpără,
precum procesul de facere al mustului.
Ne propunem să aducem în atenția publicului o serie de spectacole artistice care
să creeze atmosfera de festival tradițional, care să transmită emoția zilelor de toamnă,
presărate cu o atmosferă de târg tradițional.
Față de ediția precedentă, ne propunem ca ediția 2016 să fie o ediție de referință
în rândul evenimentelor dedicate zilelor recoltei, în spațiul bucureștean.
15. Festivalul Internaţional de Video Mapping
„iMapp

Bucharest”,

ediţia

a

III-a,

Piaţa

Constituţiei/

Palatul

Parlamentului, septembrie 2016
Proiectul presupune realizarea celei de-a treia ediţii, unul dintre cele mai mari
show-uri de proiecţie arhitecturală 3D din Europa care se desfăşoară pe cea mai
impozantă suprafaţă de proiecţie plană din lume: faţada principală a Palatului
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Parlamentului. La ediţia a III-a, vor fi prezenţi cei mai ȋn vogă artişti, exponenţi ai unei
arte de ultimă oră care ȋşi expun lucrările ȋn cele mai mari festivaluri de video mapping
ale lumii.
Ȋn urma feedback-ului din partea comunităţii artistice locale şi internaţionale, au
fost ȋnsuşite câteva elemente de noutate pentru ediţia a III-a cu scopul creşterii
complexităţii evenimentului pe măsura amplorii acestuia: trei zile de festival,
adăugarea altor faţade de clădiri simbolice, dar mai mici ca dimensiune, realizare de
workshop-uri şi seminarii.
Proiecte derulate ȋn parteneriat:
1. Retro Platza, strada Arthur Verona
martie-decembrie 2016
Un proiect multicultural care ȋşi propune să aşeze Bucureştiul pe harta burgurilor
europene, printr-un târg mobil de expresie medievală, organizat la sfârşitul fiecărei
săptămâni ȋn zona spaţiului pietonal de pe lângă Biserica Anglicană şi strada Arthur
Verona (zona Parcului Icoanei) cu participarea artiştilor de teatru de stradă, a
instrumentiştilor de muzică baroc, a mimilor, anticarilor, a artiştilor plastici ,a
păpuşarilor, a producătorilor de jucării din lemn, a clovnilor şi a raposozilor de bună
calitate.
Acest proiect cuprinde o serie de manifesări dedicate tuturor categoriilor de
public. Astefl vor fi organizate concerte de muzică baroc, clasică, jazz, fado, de
inspiraţie folclorică cu artişti clasici şiconsacraţi; performance-uri teatrale şi poetice,
proiecţii de filme de artă, de animaţie şi documentare; tururi fotografice ghidate,
ateliere pentru copii, expoziţii ale artiştilor plastici, caricaturişti, anticari, concursuri
de badminton, şotron pentru copiii etc.
Totodată, ȋn a doua parte a proiectului se vor organiza manifestări tematice
pentru minorităţile naţionale cu reprezentanţii acestora şi ai ambasadelor.
Retro Platza ȋşi propune nu numai să rivalizeze cu Portobello Road Market/
Paris, Marche du Midi/ Bruxelles, Piaţa Monastiraki etc ci şi să fie un spaţiu
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intercultural şi interconfesional, având ȋn vedere cele trei biserici din zonă: cea
Anglicană, Schitu Dârvari şi Biserica Greco-Catolică din strada Vasile Lascăr.
Retro Platza este un nou concept de cultură urbană bazat pe valorile tradiţionale
ale românilor, care se adresează atât turiştilor străini, cât şi bucureştenilor.
2. Copacul cu cărţi, ediţia a III-a, Parcul Izvor
18 iulie – 14 august 2016
Proiectul urmăreşte ȋncurajarea publicului ȋn vederea redescoperirii plăcerii
lecturii de calitate ȋntr-un mediu natural.
Ȋn vederea creşterii gradului de interes al proiectului şi pentru atragerea unui
public cât mai numeros, pe lângă activitatea principală (lectura) ȋn cadrul programului
vor mai fi introduse şi o serie de activităţi interesante, atât pentru adulţi, cât şi pentru
copii.
Pentru anul 2016, ne propunem un mai mare accent pe lectură şi asigurarea
condiţiilor optime pentru o experienţă de calitate, creşterea diversităţii momentelor de
entertainment şi iniţierea unor noi activităţi (boardgames, stand-up comedy, ateliere
hand-made, coaching etc) mai multe evenimente speciale și facilităţi ȋn zona de
relaxare.
Proiecte derulate ȋn afara ţării
1. Expoziţie de păpuşi Mitologii Textile,
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică Veneţia
21 ianuarie - 9 februarie 2016
Expoziţia prezintă o gamă variată de păpuși de colecție care, printr-un exerciţiu
de măiestrie, va transpune publicul larg în lumea păpuşilor decorative de colecţie.
Fiecare exemplar este unicat și realizat manual. Artista Ana Ponat reușește să aducă la
realitate, prin intermediul păpușilor, o lume magică, colorată și emoționantă.
Ana Ponta este artist independent şi lucrează păpuşi încă din 1994. Având o
experienţă de peste 35 de ani în domeniul textilelor, Ana Ponta colaborează cu muzee
etnografice, cu magazine de suveniruri şi cu librării, participă la târguri de profil din
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ţară şi din străinătate. De asemenea, confecţionează măşti sau păpuşi pentru spectacole
de teatru. Jucăriile realizate de artistă sunt unicat şi sunt realizate manual.
Expoziţia de la Veneția este programată să se desfăşoare în perioada 21 ianuarie
– 9 februarie 2016, iar vernisajul a avut loc în data 23 ianuarie 2016, dată care a
coincis cu deschiderea oficială a Carnavalului de la Veneția, fiind o onoare pentru
municipalitate să participe în programul oficial al acestui eveniment cultural cu tradiție
de peste 1000 de ani.
2. Expoziţie itinerantă „De 25 de ori Bucureşti”,
Ambasada României la Berlin, februarie 2016
Expoziţia itinerantă de arhitectură se află la sediul Ambasadei României la
Berlin până la ȋnceputul anului 2016. Cu această ocazie, autorii lucrărilor respectiv:
domnul prof. dr. arhitect Augustin Ioan, domnul prof. dr. arhitect Marius Marcu
Lapadat, decanul Facultății de Arhitectură de Interior a Universității de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu” şi curatorul expoziţiei domnul Ionel Stoicescu au prilejul să
realizeze o conferinţă la sediul ambasadei, pe tema transformărilor urbanistice și
arhitecturale prin care Bucureștiul a trecut în ultimul sfert de veac.	
  
Totodată, ȋn cadrul acestei conferinţe, va fi proiectat un film de prezentare a
stadiului la zi a urbanismului și arhitecturii Capitalei, intitulat „Bucureşti, o Capitală
recuperată”.
3. Expoziţia itinerantă de fotografie „Inspired by Bucharest” şi proiecţia
filmului „Colţuri de Bucureşti” la Institutul Cultural Român Lisabona
martie 2016
Expoziția itinerantă de fotografie a fost organizată de creart în parteneriat cu
B365.ro – un site de informare locală şi vernisată în septembrie 2013 la galeria
creart. Ȋn luna decembrie 2013 a fost prezentată la sediul Institutului Român de
Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, iar în octombrie 2014 a fost organizată la
sediul Institutului Cultural Român de la Viena, în cadrul proiectului București 555,
prin care s-a celebrat 555 de ani de la prima atestare documentară a orașului.
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„Inspired by Bucharest” a luat naștere în urma desfășurării proiectului „TOP 15
Cele mai frumoase fotografii din Bucureşti”, organizat de B365.ro. Expoziția astfel
rezultată reunește lucrările a 12 fotografi talentați din Capitală, îndrăgostiți iremediabil
de Bucureștiul lor: Vlad Eftenie, Mihai Petre, Alex Mazilu, Aurel Vîrlan, Marius
Iancu, Marius Georgescu, Dani Ioniță, Andrei Bîrsan, Alex Gâlmeanu, Mirela
Momanu, Robert Trică şi Irina Groza.
Proiecţia filmului „Colţuri de Bucureşti” se desfăşoară de doi ani ȋn Grădina cu
filme a sediului creart iar ȋn decembrie 2013 a fost prezentat şi publicului vienez la
sediul Institutului Cultural Român. „Colţuri de Bucureşti” ȋnseamnă o colecţie de
întâmplări povestite de iubitori ai Capitalei. Este un proiect video realizat de regizorul
Vlad Trandafir, care îşi propune să scoată la lumină sentimentele bucureştenilor pentru
locurile care definesc peisajul urban și alcătuiesc fondul intim al oraşului.
Acest proiect are drept scop, promovarea Capitalei ȋn principalele oraşe
europene, prin scurte poveşti ale locuitorilor ȋn concordanţă cu locurile acestui mare
oraş.
4. Participare la Festivalul Internaţional „DonauFest”, Neu-Ulm Germania
1-10 iulie 2016
Festivalul Internațional „DonauFest” are loc o dată la doi ani iar pe parcursul
celor zece zile de eveniment, artiștii internaționali și turiștii se vor ȋntâlni la acest
festival intercultural desfăşurat de-a lungul fluviului Dunării. Festivalul cuprinde un
program cultural internațional din diferite domenii artistice: muzică, dans, literatură,
expoziții etc.
De asemenea, vizitatorii pot experimenta meșteșuguri autentice, muzica
tradițională și specialitățile culinare din diferite țări și regiuni.
„Donaufest” se bazează pe ideea de „unitate în diversitate” prin promovarea
schimbului cultural în Europa și prin consolidarea relaţiilor ţărilor dunărene
participante.
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5. Participare la Festivalul Internaţional de Folclor, Grecia
august-septembrie 2016
Ȋn anul 2016, ne propunem participarea cu un ansamblul profesionist de cântece
şi dansuri ȋn cadrul unui festival internaţional de folclor, ȋnscris ȋn Asociația Europeană
a Festivalurilor Folclorice - EAFF . Această asociaţie a fost înființată în anul 2007, în
vechea capitală a Bulgariei - Veliko Tarnovo.
EAFF a organizat de-a lungul anilor, festivaluri internaţionale ȋn principalele
oraşe ale mai multor ţări europene: Spania, Grecia, Italia, Bulgaria, Ungaria, Austria
etc. Multe din festivalurile organizate de această asociaţie, se află la a XI a sau a XII-a
ediţie.
Scopul participării la festivalurile internaţionale de folclor, este de a promova
folclorul românesc peste hotare, de a învăța despre diferite culturi, de a crea noi
prietenii, schimburi de experiență și de a stabilii contacte cu alte grupuri folclorice.
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CONCLUZII
creart este un serviciu public unic în peisajul bucureştean, care organizează şi
se implică an de an în proiecte diverse, vizând direcţii în domeniul culturii şi educaţiei,
contribuind astfel la formarea copiilor, a tinerilor, la îmbunătăţirea cunoştinţelor, la
creşterea interesului pentru artă şi, nu în ultimul rând, la petrecerea unui timp liber de
calitate.
Iniţiativele creart s-au transformat în evenimente cu tradiţie, recunoscute şi
îndrăgite de public, realizând un serviciu public în conformitate cu necesităţile şi
aşteptările celor cărora se adresează (cetăţenii municipiului Bucureşti, societatea şi
comunitatea locală, turiştii, structurile administraţiei centrale şi locale, organisme şi
organizaţii neguvernamentale etc).
Încadrându-se în alocaţia bugetară a anului 2015, pentru atingerea obiectivelor
propuse, creart a reuşit să realizeze acţiunile culturale planificate, respectând
principiile general valabile de calitate şi eficienţă, aplicate pentru fiecare activitate în
parte.
Indicatorul de eficienţă care a exprimat cel mai bine această latură a activităţii a
fost publicul numeros, care a beneficiat de evenimentele culturale organizate şi
desfăşurate. Din acest punct de vedere, creart este o instituţie care atrage an de an un
număr tot mai mare de spectatori.
O analiză comparată a datelor estimate şi a celor realizate pentru acest an poate fi
exprimată astfel: în anul 2015, la evenimentele culturale organizate de instituţia noastră
ne-am propus să avem un număr total de aproximativ 300.000 spectatori, iar evaluarea
pe care am făcut-o la sfârşitul anului ne-a relevat un număr mai mare, de peste 350.000
spectatori.
Scopul principal a fost acela de a veni în întâmpinarea spectatorului (multe din
evenimentele publice ale creart au avut intrarea gratuită) de a-i prezenta o ofertă
culturală multidisciplinară, pentru a cunoaşte sau a aprofunda diverse genuri de artă.
Cu resurse modeste și o echipă mică, creart a susținut o activitate remarcabilă
la nivel calitativ și cantitativ. Instituţia şi-a derulat activitatea fiind prezentă şi în
peisajul internaţional.
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Prin întreaga activitate am susţinut şi vom susţine creşterea gradului de acces şi
participare la cultură, promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale,
promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor, protejarea şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial, promovarea şi
dezvoltarea creaţiei contemporane şi a creatorilor, promovarea dialogului intercultural
şi a creaţiei culturale în circuitul mondial de valori.
Sediul creart, aflat în strada Lahovari, nr 7, cuprinde pe lângă spaţiul de
birouri, un spaţiu expoziţional - Galeria creart, o sală unde se desfăşoară ateliere
pentru copii și o sală de spectacole, Teatrelli – theatre, music & more (la parterul
clădirii). Proiectele culturale derulate au presupus organizarea unor manifestări ce s-au
adresat unei largi categorii de public, interesat de contactul permanent cu elita culturii
româneşti, de promovarea artei româneşti în spaţiul cultural naţional şi european.
creart reprezintă un punct de reper important al societăţii, care gestionează
viaţa culturală a oraşului, dezvoltând sfera relaţiilor de colaborare cu operatorii
culturali (entităţi publice sau private) din ţară şi străinătate, realizând un serviciu public
de excepţie.
Instituţia noastră realizează în mod constant evaluarea activităţii proprii care
conduce la clarificarea scopurilor şi obiectivelor, la atingerea eficienţei prin învăţarea
dobândită în urma evaluării. Prin aceasta ne propunem integrarea în abordarea coerentă
şi unitară a municipalităţii, fără de care nu putem realiza misiunea şi obiectivele
serviciului nostru.
La fel ca în anii anteriori, creart	
  va continua să promoveze cultura românească
şi internaţională, printr-o serie de proiecte şi activităţi care au ca menire restituirea
valorilor către mediile interne şi externe. Astfel, aceste proiecte culturale se vor
desfăşura în vederea schimbului de experienţă şi cunoştinţe, prin stabilirea unor
parteneriate între instituţii şi organisme implicate în sistemele de educaţie, cultură şi
artă.
Promovarea și punerea în valoare a turismului cultural de interes local, a
meșteșugurilor, obiceiurilor, tradițiilor populare și a valorilor culturale românești pe
plan local și internațional reprezintă un alt obiectiv important.
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creart	
   îşi propune să continue proiectele culturale care definesc activitatea
serviciului public şi care întrunesc deja un număr important de ediţii. O parte dintre
evenimente au devenit cunoscute şi îndrăgite de către publicul bucureştean, urmărinduse crearea unei tradiţii urbane în jurul acestora. Ediţiile anului 2016 vor aduce elemente
de noutate, care vor creşte popularitatea şi ataşamentul unui public variat.
creart	
  îşi propune ca prin evenimentele desfăşurate în anul 2016 să atragă un
public de aproximativ 500.000 de persoane.

Director,
Claudia Popa
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Anexa
Monitorizare de presă
„De Dragoste, de Dragobete”
24 februarie 2015
Primăria Municipiului București, prin creart, Centrul de Creație, Artă și Tradiție, organizează în data
de 24 februarie 2015, ora 20:00, în sala de spectacole Teatrelli (aflată în incinta sediului creart, din
Piața Alexandru Lahovari, nr. 7), evenimentul „De Dragoste… de Dragobete”, dedicat Sărbătorii de
Dragobete.
Aflat la prima ediţie, evenimentul este conceput ca o manifestare muzicală îmbinată cu momente de
teatru, ce își dorește să aducă în prim plan arta noastra populară și să îi ofere considerația ce i se
cuvine.
Data de 24 februarie marchează începutul primăverii, renașterea naturii, a dragostei. Conform
tradiției, fetele şi băieţii se întâlnesc în această zi pentru ca iubirea lor să dureze tot anul. Dragobete
este și un zeu al bunei dispoziții, de aceeacreart vă lansează invitația de a fi prezenți la un eveniment
inedit: “De Dragoste…de Dragobete”, un spectacol de muzică populară, cu unele, dintre cele mai
frumoase cântece de dragoste ale folclorului românesc.
În cadrul acestui eveniment, alături de Orchestra Națională „Valahia”, condusă de Marius Zorilă, vor
concerta unii dintre cei mai iubiți artiști români, Niculina Stoican, Petrică Mîțu Stoian, precum și
copii și tineri interpreți de muzică populară.
Spectatorii se vor bucura de un regal artistic de excepţie, într-un spectacol plin de emoție, de
sensibilitate, prezentat de artistul Silviu Biriș.
Ne dorim ca an de an, prin intermediul acestui eveniment, sa readucem valorile tradiţiei în conştiinţa
publică şi bucuria în sufletul oamenilor.
IQool
http://iqool.ro/un-eveniment-dedicat-sarbatorii-romanesti-de-dragoste-de-dragobete/
Calendar Evenimente
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=140969
Bucharest Cultural Events
http://bucharestculturaleventss.blogspot.ro/2015/02/evenimente-culturale-in-perioada23.html?view=mosaic
Centrulvechi.com
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http://www.centrulvechi.com/eveniment_valentine-s-day-love-concert-orchestrawallachia_bucuresti_3.html
PR Wave
http://www.prwave.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=55142&Itemid=77
Romania Pozitiva
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/concert-de-dragoste-de-dragobete/
Online Gallery
http://www.onlinegallery.ro/stire/concert-%E2%80%9Ede-dragoste-de-dragobete%E2%80%9C

„Emoții de Primăvară”
8 martie 2015
Primăria Municipiului Bucureşti, prin creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie, oferă doamnelor şi
domnişoarelor din Bucureşti, de ziua lor, un spectacol emoţionant ce cuprinde muzică şi momente
vesele.
creart vă invită duminică, 8 Martie, de la ora 20:00, în Sala Teatrelli – theatre, music & more, din
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, la un spectacol dedicat femeii, intitulat „Emoţii de primăvară”,
prezentat de Cosmin Seleși.
Spectactorii se vor bucura de o reprezentaţie de neuitat în acompaniamentul Orchestrei Naţionale
„Valahia”, sub bagheta dirijorului şi orchestratorului Marius Zorilă, alături de unii dintre cei mai
iubiţi artişti români: Dinu Iancu Sălăjanu, Silviu Biriş, Ionuţ Ungureanu, Ovidiu Homorodean, Marian
Medregoniu.
Fiecare apariție în public a Orchestrei Naţionale „Valahia”, dirijată de Marius Zorilă se bucură de
aprecierea publicului. Orchestra Naţională „Valahia” este formată din studenţi şi absolvenţi de
Conservator. Dirijorul Marius Zorilă conduce de patru ani Orchestra Naţională „Valahia”, cu care dea lungul timpului a susţinut concerte care s-au bucurat de un mare succes la public.
Repertoriul ales pentru acest spectacol îşi doreşte să fie atât pe gustul celor care vor să asculte creaţii
din diferite genuri muzicale româneşti şi internaţionale, ajunse acum hituri, cât şi pe placul celor care
doresc să-şi lărgească orizontul muzical prin cunoaşterea unor creatori foarte buni, dar mai puţin
interpretaţi. Din program fac parte: „Iubesc femeia”, „Kalinka”, „Săracă inima mea”, „Astăzi e ziua
ta”, „Zaraza”.
Vă aşteptăm, cu drag, să ne bucurăm împreună de o seară inedită, gândită ca un omagiu adus femeii.
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Bucharest Cultural Events
https://www.facebook.com/bucharestculturalevents/posts/668667166595749
Rador
http://www.rador.ro/2015/03/08/calendarul-evenimentelor-8-martie-selectiuni/

Stil de viata
http://www.stildeviata.com/spectacol-de-8-martie-la-sala-teatrelli/
Realitatea Bucuresti
http://realitateabucuresti.ro/spectacol-de-ziua-femeii-la-sala-teatrelli/
Radio Romania Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/centrul_de_creatie_arta_si_traditie_emotii_de_primavara-28716

Expoziţie de instrumente muzicale tradiţionale româneşti la ICR Viena
31 martie – 2 aprilie 2015
Sediul Institutului Cultural Român de la Viena găzduieşte în perioada 31 martie – 2 aprilie o expoziţie
de instrumente tradiţionale româneşti din colecţia privată a prof. univ. Ovidiu Papană. Vernisajul are
loc în data de 31 martie, la ora 19.00, fiind marcat printr-o serie de demonstraţii realizate de
profesorul Ovidiu Papană cu instrumentele expuse. De asemenea, publicul prezent la eveniment va
asista la un program muzical în interpretarea solistei Lavinia Goste, acompaniată la vioară de Marius
Zorilă.
Colecţia de instrumente cuprinde atât piese tradiţionale unicate şi restaurate, cât şi obiecte
reconstituite în urma cercetării etnografice de teren. La Viena vor fi itinerate aproximativ 100 de
instrumente tradiţionale cum ar fi: vioara cu „teluri“, vioara cu goarnă, tilinca, fluierul „cimpoieşesc“,
„duduroniu“ (taragotul fără clape), fluierele îngemănate, cimpoiul, ocarina.
Ovidiu Papană a fost profesor la Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara, fiind un
important culegător şi teoretician al folclorului muzical românesc. Este o personalitate recunoscută în
spaţiul austriac, cercetările sale fiind apreciate de instituţii de specialitate din domeniu, precum
Muzeul de Etnografie şi Institutul de Etnografie şi Folclor din cadrul Universităţii de Muzică din
Viena. Totodată, este un pasionat colecţionar de instrumente muzicale tradiţionale, pe care lea prezentat la numeroase manifestări de specialitate.
Pe lângă activitatea de solist instrumentist, Marius Zorilă este dirijorul Orchestrei Naţionale
„Valahia“, formată din tineri muzicieni, studenţi la Conservator sau absolvenţi de studii muzicale. În
scurt timp de la debut, orchestra s-a impus în viaţa muzicală românească, iar Marius Zorilă a devenit
cel mai tânăr dirijor din peisajul autohton.
Absolventă a Academiei de muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca,Lavinia Goste este interpretă
de muzică populară, lansându-se pe piaţa muzicală odată cu obţinerea premiului I la festivalul „Vară,
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vară, primăvara“ din Sibiu şi a Marelui Premiu „Maria Lătăreţu“ la Târgu Jiu. În anul 2009 a lansat
primul album intitulat „Bine-mi şade că-s codreancă“. Lavinia Goste va interpreta melodii atât din
repertoriul propriu, cât şi din repertoriul unor artişti de renume, precum: Maria Tănase, Ileana
Sărăroiu, Fraţii Petreuş.
Aşa cum bine a surprins în câteva cuvinte doamna Elise Stan: „Lavinia şi Marius Zorilă sunt doi tineri
care vor marca, indiscutabil, istoria cântecului popular românesc. Oriunde se află, pe o mare scenă sau
într-o sală modestă, undeva, în vreo comună uitată de lume, Lavinia şi Marius sunt la fel de implicaţi,
de dăruiţi, de extraordinari“.
(http://goste-zorila.ro/despre-noi/)
Proiectul este organizat de Institutul Cultural Român de la Viena în parteneriat cu creart – Centrul de
Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti. creart este un serviciu public, aflat în subordinea
Primăriei Capitalei, preocupat în permanenţă să realizeze o agendă culturală diversificată: festivaluri
naţionale şi internaţionale, expoziţii, ateliere de creaţie, editări de cd-uri de muzică populară, târguri şi
gale. Activitatea creart-ului constă în proiecte proprii, precum şi în proiecte derulate în parteneriat, în
ţară şi în străinătate.
Intrarea este liberă.
ICR Viena
http://www.rkiwien.at/eveniment/31-mar/expozitie-de-instrumente-muzicale-traditionale-romanesti
Hotnews.ro
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-19730002-expozitie-instrumente-muzicale-traditionaleromanesti-viena.htm
Radioromaniacultural.ro
http://www.radioromaniacultural.ro/expozitie_de_instrumente_muzicale_traditionale_romanesti_vern
isaj_astazi_la_icr_viena-29938
Cugetliber.ro
http://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-instrumente-muzicale-traditionale-romanesti-expusela-viena-251187
Radioromania-muzical.ro
http://www.romania-muzical.ro/stire/instrumente-traditionale-romanesti-la-icr-viena/1329761/47/5
lachiosc.com
http://www.lachiosc.com/cultura-educatie/2015/03/Pv6zGfef7TBv
ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/icr-viena-si-creart-prezinta-expozitie-de-instrumente-muzicaletraditionale-romanesti.html
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Tradiții și Flori de Sărbători în Parcul Cișmigiu
4 – 13 aprilie 2015
Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart – Centrul de Creatie Arta si Traditie, organizeaza in
Parcul Cismigiu, in perioada 4 – 13 aprilie 2015, cea de-a VI-a editie a evenimentului dedicat
sarbatorilor pascale „Traditii si Flori de Sarbatori”.
In fiecare zi, intre orele 10:00 si 20:00, bucurestenii sunt asteptati sa intre in atmosfera de sarbatoare
din Parcul Cismigiu, plina de muzica buna, teatru, dans, ateliere de creatie, expozitie de iepuri si miei,
plimbari cu ponei pentru cei mici si traditionalul targ de sarbatori.
Toate aceste activitati se vor desfasura intr-un cadru festiv, decorul creionand o poveste de primavara.
In parc vor inflori lalele luminoase supradimensionate, Foisorul se va transforma intr-o imensa cutie
muzicala, iar portile in litere acoperite cu iarba si flori. Decorul va fi completat cu oua decorative
uriase ce pot fi pictate de trecatori, iar iepurasul va aparea intr-un car tras de o gaina, gata sa vesteasca
primavara si sa se pozeze cu vizitatorii targului.
Targul traditional de sarbatori
In acest an, Targul de Paste reuneste mesteri, producatori si artisti plastici din toate zonele tarii.
Bucurestenii vor putea alege dintr-o gama bogata de produse traditionale romanesti: icoane si
ceramica, podoabe si bijuterii hand-made, oua incondeiate, tesaturi, papusi, decoratiuni si obiecte
mestesugaresti realizate din lemn, piele si sticla, miere, magiun, prajituri, cozonaci, gogosi, placinte,
branzeturi si preparate din carne.
Surprize pentru cei mici
„Traditii si Flori de Sarbatori” se adreseaza si celor mici, in cadrul evenimentului fiindu-le pregatite o
serie de surprize: plimbari cu poneii, spectacole de teatru, sesiuni de face-painting, animatori si
ateliere de creatie.
Astfel, in fiecare weekend, intre orele 11:00 si 14:00 si 16:00 si 19:00, la Foisorul din Cismigiu vor
avea loc ateliere de creatie educativ-distractive pentru cei mici.
In "Laboratorul de distractie" copiii vor imbraca halatele oamenilor de stiinta intr-un atelier-spectacol
special. Elsa, printesa-savant, va transforma bulgarii de gheata carbonica in nori si spuma, apa plata in
limonada cu fum si chipurile morocanoase in fete luminoase.
In cadrul atelierelor "Insir'te, margarite!" si "Mozaic creativ", Cenusareasa ii va invata pe cei mici sa
creeze cele mai colorate bijuterii, iar Ileana Cosanzeana va modela lutul in diverse forme decorate cu
paiete, margele si pufi colorati. De asemenea, indragitele personaje de desene animate, Tinkerbell si
Peter Pan ii vor ajuta pe copii sa construiasca aripi magice la atelierul de creatie "Magia zanelor de
primavara"
"Micii tobosari", "Felicitari vesele de Paste", "Tu stii cat e ora?", "Atelierul iepurasului" si "Scufita
Rosie" sunt alte ateliere inedite in cadrul carora copiii isi vor putea pune creativitatea si indemanarea
la incercare.
Concerte de muzica
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Pe scena amplasata langa Foisor vor concerta cvartete, fanfare, orchestre, coruri, trupe si artisti
indragiti: Orchestra Natională „Valahia” alaturi de vedete ale muzicii populare, Adrian Nour, Andreea
Banica & Band, Provincialii, Jazz Hot Club Romania, Tudor Turcu, Corul de Copii Radio.
Accesul publicului la evenimente este gratuit.
Pentru
mai
multe
detalii
despre
eveniment,
consultati
https://www.facebook.com/TraditiisiFlorideSarbatori?fref=ts
si

pagina
site-ul

de
Facebook
www.creart.ro.

stildeviata.com
http://www.stildeviata.com/program-traditii-si-flori-de-sarbatori-2015/
tititudorancea.ro
http://www.tititudorancea.ro/z/traditii_si_flori_de_sarbatori.htm
apropotv.ro
http://www.apropotv.ro/expozitii-si-targuri/traditii-si-flori-de-sarbatori-14105004-eveniment
stiri.apropotv.ro
http://stiri.apropotv.ro/life-style/going-out/primarul-sorin-oprescu-a-vizitat-targul-traditii-si-flori-desarbatori-din-parcul-cismigiu-14108296
scoalabutterfly.ro
http://www.scoalabutterfly.ro/noutate.php?id=80
romaniatv.net
http://www.romaniatv.net/traditii-si-flori-de-sarbatori-targ-de-florii-si-de-paste-in-parculcismigiu_23498.html
puterea.ro
http://www.puterea.ro/social/traditii-si-flori-de-sarbatori-in-parcul-cismigiu-111375.html
blogdebucuresti.ro
http://blogdebucuresti.ro/2015/04/07/traditii-si-flori-de-sarbatori-in-parcul-cismigiu/
kidsnews.ro
http://www.kidsnews.ro/2015/04/01/traditii-si-flori-de-sarbatori-in-parcul-cismigiu/
b365.ro
http://www.b365.ro/traditii-si-flori-de-sarbatori-targ-de-paste-in-parcul-cismigiu_228421.html
estiri.ro
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http://www.estiri.ro/stire/Actualitate/6/41164/sarmale-de-la-botiza-maramures-la-targul-traditii-siflori-de-sarbatori-in-parcul-cismigiu/0/
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Diversitate culturală în Parcul Herăstrău
Concerte, expoziții și ateliere tradiționale la prima ediție Etnorama (15-17 mai)

15 – 17 mai 2015
În perioada 15-17 mai, minoritățile etnice le dau întâlnire bucureștenilor în Parcul Herăstrău - intrarea
Charles de Gaulle. Prima ediție a festivalului Etnorama își propune să celebreze diversitatea culturală,
oferind etniilor reprezentative din București ocazia de a-și prezenta tradițiile, obiceiurile și
meșteșugurile în cadrul unui program plin de concerte, ateliere de creație sau piese de teatru.
„Culturile proprii ale etniilor, diversitatea obiceiurilor și a ritualurilor acestora contribuie la
îmbogățirea culturii unei națiuni, iar Etnorama își propune să aducă în prim plan farmecul etniilor
reprezentative din București, printr-un program extrem de ofertant, care sperăm să cucerească un
public cât mai numeros.”, a declarat Claudia Popa – Director creart
Parcul Herăstrău va vibra pe ritmuri de muzică balcanică, rusească sau nemțească, iar ansambluri de
dans și muzică ale minorităților vor delecta publicul în fiecare seară. Sâmbătă și duminică,
organizatorii au pregătit bucureștenilor ateliere de meșteșuguri tradiționale, piese de teatru pentru
copii, expoziții de costume populare și instrumente tradiționale. Arta culinară este nelipsită din
programul Etnorama, o serie de mâncăruri tradiționale vor putea fi savurate în cadrul primei ediții a
evenimentului.
Printre artiștii care vor încinge atmosfera la Etnorama se numără Zdob și Zdub, Mihai Mărgineanu,
Mahala Rai Banda - o trupă de muzicanți rromi care a susținut mai bine de 800 de concerte în peste
30 de ţări, ansamblul grecesc Ellas, ansamblul german Korona, ansamblul minorității aromânilor
Pilisterlu sau ansamblul artistic al comunității rușilor- lipoveni din Sarichioi.
Ovidiu Lipan Țăndărică cu Fanfara 10 Prăjini și Stelu Enache vor aduce o explozie de ritm și
imaginație pe scena Etnorama.
Intrarea este liberă.
Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București, prin Centrul de Creație, Artă și
Tradiție – creart și Asociația pentru Cultură Urbană și Mediu, în colaborare cu Administrația Lacuri
Parcuri și Agrement (ALPAB) București.
Sponsor principal: Domeniile Sâmburești
Parteneri media: TV City, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Zile și Nopți, Calendar
Evenimente, Cooperativa Tradițională, Cooperativa Urbană, Bigcitylife.ro, Dor de ducă, Orașul Meu,
24 Fun, PR Wave, ÎnFestival, Agenda Liternet, România Pozitivă, IQool, Feeder, Online Gallery, Art
Act Magazine, Modernism
Programul evenimentului poate fi consultat pe pagina de Facebook a Asociației pentru Cultură
Urbană și Mediu (ACUM), pe pagina de Facebook creart - https://www.facebook.com/creartpmb și
pe site-ul www.creart.ro.
Radioromaniacultural.ro
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http://www.radioromaniacultural.ro/diversitate_culturala_in_parcul_herastrau_concerte_expozitii_si_
ateliere_traditionale_la_prima_editie_etnorama-31856
Suplimentuldecultura.ro
http://www.suplimentuldecultura.ro/index.php/afisStire/4261
Redactia.zorile
https://www.facebook.com/redactia.zorile/posts/872107842828283
Agerpres.ro
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/05/15/destinatii-de-week-end-sfarsit-de-saptamanain-bucuresti-evenimente-culturale--14-03-45
Dailybusiness.ro
http://www.dailybusiness.ro/stiri-lifestyle/primul-festival-etnorama-dedicat-minoritatilor-etnice-vaavea-loc-in-herastrau-107260/
Pescurt.ro
http://pescurt.ro/stiri-cultura/comunicat-de-presa-concerte,-expozitii-si-ateliere-traditionale-la-primaeditie-etnorama,-2015_10-05-2015_9480172
Agenda.liternet.ro
http://agenda.liternet.ro/articol/19764/Comunicat-de-presa/Concerte-expozitii-si-ateliere-traditionalela-prima-editie-Etnorama-2015.html
Calendarevenimente
http://216-139-220-104.aus.us.siteprotect.com/detalii.php?ev=143486
Stiri.com
http://www.stiri.com.ro/stire-88787/destinatii-de-week-end---sfarsit-de-saptamana-in-bucurestievenimente-culturale.html#.Vb9Wofmqqko
Ziaresireviste.ro
http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&id=124857#.Vb9Wqfmqqko
Rador.ro
http://www.rador.ro/2015/05/15/calendarul-evenimentelor-15-mai-selectiuni/
Presaonline.com
http://www.presaonline.com/stiri/showbiz-monden/primul-festival-etnorama-dedicat-minoritatiloretnice-va-avea-loc-in-herastrau-3354172.html
Vocearomilor.ro
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http://www.vocearomilor.ro/wp-content/uploads/2015/06/VR-221.pdf
Mahala Rai Banda
https://www.facebook.com/permalink.php?id=170714862966628&story_fbid=901616599876447
Stirileprotv.ro
http://stirileprotv.ro/show-buzz/entertainment/roxette-burgerfest-si-noaptea-muzeelor-2015-undeiesim-in-weekend.html
Ultimelestiri.ro
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/destinatii-de-week-end-sfarsit-de-saptamana-in-bucurestievenimente-culturale/917376
Debarbati.ro
http://debarbati.ro/divertisment/kenny-garrett-roxette-si-noaptea-muzeelor-2015-unde-iesim-inweekend.html
Bandsintown
http://www.bandsintown.com/event/9868023-mahala-rai-banda-bucharest-parcul-herastrau2015?artist=Mahala+Rai+Banda
Sursadestiri.net
http://www.sursadestiri.net/zdob-i-zdub-i-ovidiu-lipan-andarica-la-prima-edi-ie-etnoramas5687536268.html
Pressinside.ro
http://pressinside.ro/2015/05/destinatii-de-week-end-sfarsit-de-saptamana-in-bucuresti-evenimenteculturale-5/
Radiointact.ro
http://www.radiointact.ro/destinatii-de-week-end-sfarsit-de-saptamana-in-bucuresti-evenimenteculturale-12_283438.phtml
Infestival.ro
http://www.infestival.ro/15-17-mai-concerte-expozitii-si-ateliere-traditionale-la-prima-editieetnorama/
Credit Agricole Bank Romania
https://www.facebook.com/CreditAgricoleBankRomania/posts/583217548447441
Cariereonline.ro
http://www.cariereonline.ro/articol/prima-editie-etnorama-concerte-expozitii-si-traditii-parculherastrau
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Europafm.ro
http://www.europafm.ro/etnorama-la-prima-editie/
E-politic.ziuanews.ro
http://e-politic.ziuanews.ro/revista-presei/zdob-i-zdub-i-ovidiu-lipan-andarica-la-prima-edi-ieetnorama-210088
Infoziare.ro
http://www.infoziare.ro/stire/2837511/Etnorama+la+prima+edi%C8%9Bie
Povestidecalatorie.ro
http://povestidecalatorie.ro/propuneri-de-weekend-16-17-mai-2015/
Ziare-pe-net.ro
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/zdob-i-zdub-i-ovidiu-lipan-andarica-la-prima-edi-ie-etnorama3772540.html
Copilu.ro
http://www.copilul.ro/articole/evenimente+parinti+si+copii/
Index-stiri.ro
http://index-stiri.ro/150507/prima-editie-etnorama-concerte-expozitii-si-traditii-in-parcul-herastrau2330120
orasulm.eu
http://www.orasulm.eu/articole/editorial/top_3_evenimente_in_orasul_meu%3A_saptamana_11__17_mai_2015_2493
Gazetarul.ro
http://gazetarul.ro/sange-pentru-festival/
Studentie.ro
http://www.studentie.ro/campus/weekendul_asta_dormim_mai_putin_si_nu_din_cauza_examenelor/c
-236-a-216297
graphis-ro.blogspot.ro
http://graphis-ro.blogspot.ro/2015/05/evenimente-bucuresti-16-18-mai.html
Stiri.discard.ro
http://stiri.discard.ro/stiri/primul-festival-etnorama-dedicat-minoritatilor-etnice-va-avea-loc-inherastrau
Rador.ro
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http://www.rador.ro/2015/05/15/calendarul-evenimentelor-15-mai-selectiuni/
Bloguldepsihologie.wordpress.com
https://bloguldepsihologie.wordpress.com/2015/05/13/
Ziarele.com
http://www.ziarele.com/stire-destinatii-de-week-end---sfarsit-de-saptamana-in-bucuresti-evenimenteculturale-24531.html#.Vb9bWvmqqko
Todaynews.info
http://todaynews.info/stiri/2015/20150516.htm

Grădina cu Filme
15 mai – octombrie 2015
Grădina cu Filme – Cinema & More își deschide porțile pe 15 mai 2015! Proiectul Primăriei
Municipiului București, realizat prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, reprezintă o
inițiativă prin care organizatorii și-au propus să aducă auditoriului cinefil filme consacrate ale artei
cinematografice, într-un spațiu neconvențional. Dacă prima ediție a fost rezervată exclusiv filmelor, în
cel de-al doilea an oferta artistică este mai bogată și mai atractivă.
Situată în curtea creart, din Lahovari nr. 7, Grădina cu Filme este amenajată într-o manieră ce
reproduce atmosfera grădinilor de vară din marile centre culturale europene, fiind un spațiu primitor și
fresh. Cu toate că se află în centrul capitalei (zona Piața Romană), Grădina este o oază de liniște plină
de culoare. Designul vine în completarea senzației create prin pereții și podeaua de lemn, vegetația
exotică și imensul graffiti de 16/10 metri de pe peretele ecranului, semnat Sweet Damage Crew. Din
punct de vedere tehnic, Grădina cu Filme – Cinema & More, a fost dotată cu un ecran ce-l reproduce
pe cel din vechile săli de cinema, cu un proiector special, ce oferă o claritate foarte bună a imaginii, și
cu un foarte bun sistem de sonorizare. Așadar sunt toate motivele pentru a petrece la Grădina cu
Filme nu doar o seară, ci o vară minunată.
NOUTĂȚI ÎN GRĂDINĂ
Filmul, momentele de stand up comedy, muzica live și piesele de teatrul fac parte din oferta variată pe
care organizatorii o pun la dispoziția publicului. Sunt seri dedicate filmului, cu proiecții de calitate
precedate de dezbateri, cu invitați din lumea cinematografiei unde oamenii prezenți sunt invitați să
participe activ, seri în care râsul este garantat de recitaluri de stand up comedy, seri cu muzică live
prin care ridicăm grădina în picioare și piese de teatru pentru a încheia cu o pastilă de cultură întreaga
săptămână.
PROIECȚII DE FILME
Lunea, marțea, miercurea (ora 20:30) și duminica (ora 21:30) sunt rezervate filmelor de marcă. Astfel,
Grădina cu Filme devine destinația perfectă pentru petrecerea timpului alături de oameni dragi,
reuniți de pasiunea pentru filmele preferate, clasice sau mai puțin conformiste, specifice ecranizărilor
îndrăznețe ale marilor regizori ai epocii noastre. Înaintea proiecției de miercuri vor avea loc discuții
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libere despre lumea filmului, moderate de jurnalistul și criticul de film Ileana Bîrsan alături de
cineaștii invitați. Actori, regizori și directori de imagine vor împărtăși din experiențele lor de pe
platourile de filmare, își vor spune părerile legate de producții de cinema și despre cum trebuie privit
un film pentru a-l aprecia la adevărata sa valoare. Abordarea temelor va fi relaxată, amicală, iar
publicul este invitat să participe activ, să întrebe, să completeze sau să-și expună propriile păreri.
STAND-UP COMEDY powered by CLUB 99
Joia și sâmbăta e momentul pentru comedie! Vrei să râzi cu cei mai buni din branșă? Teo, Vio, Costel
și alți membri ai Clubului 99 vor susține momente de stand-up comedy în Grădină, pe tot parcursul
verii, la ora 21:00. Râsul este garantat.
ELECTRO ACOUSTIC GARDEN
Vineri de vineri, de la ora 20:30, Grădina cu Filme va găzdui ELECTRO Acoustic GARDEN, un
proiect muzical inedit. Produs de NOA Event și powered by creart, acesta ca invitați soliști și trupe de
top din România. Astfel, în luna mai vor concerta la Grădină trupele URMA – pe 22 mai și OCS – pe
29 mai.
U.N.A.T.C. prezintă
Duminica este rezervată pieselor de teatru produse de U.N.A.T.C „I. L. Caragiale” care încep la ora
20:00 și proiecțiilor de film ce vor avea loc după acestea, la ora 21:30. Spectacole precum „Amintiri”
de Alexei Arbuzov, „Sylvia” de A. R. Gurnex și „Norman” de Alan Ayckbourn sunt doar primele
dintr-un șir de producții de succes ce vor avea loc vara acesta la Grădina cu Filme.
*Biletele la stand-up comedy și la concerte pot fi achiziționate online, pe www.eventim.ro și direct la
sediul creart din Lahovari nr. 7. Detalii despre program și informații noi pe paginile de Facebook:
https://www.facebook.com/gradinacufilme?fref=ts
https://www.facebook.com/electroacousticgarden?fref=ts&ref=br_tf
Parteneri media: CALENDAR EVENIMENTE, COOPERATIVA URBANĂ, DOR DE DUCĂ,
BIGCITYLIFE.RO, 24FUN, ERAGON VIBES, ÎN FESTIVAL, PR WAVE, ZILE ȘI NOPȚI,
ROMÂNIA POZITIVĂ, FEEDER, MIȘCAREA OAMENILOR VISĂTORI, ORAȘUL MEU, TV
CITY, IQOOL, RADIO ROMÂNIA CULTURAL, RADIO ROMÂNIA MUZICAL, ONLINE
GALLERY, ART ACT MAGAZINE, MODERNISM.

Mediafax
http://www.mediafax.ro/cultura-media/filme-teatru-stand-up-comedy-si-muzica-live-la-gradina-cufilme-din-capitala-14275040
HotelRazvan
http://hotelrazvan.com/gradina-cu-filme/
Click
http://www.click.ro/news/bucuresti/hai-seara-aceasta-la-gradina-cu-filme-bucuresti
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Simona Constantinescu
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2015/05/se-redeschide-gradina-cu-filme.html
9am
http://www.9am.ro/stiri/Social/279034/filme-teatru-stand-up-comedy-si-muzica-live-la-gradina-cufilme-din-capitala.html
Vimeo
https://vimeo.com/128812613
Marius Tuca
http://www.mariustuca.ro/film/se-deschide-gradina-cu-filme-cinema-more-din-bucuresti-5934.html
Puterea
http://www.puterea.ro/social/seri-de-filme-stand-up-comedy-muzica-live-si-teatru-la-gradina-cufilme-din-strada-lahovari-113596.html
Expresmagazin
http://www.expresmagazin.ro/s-a-deschis-gradina-cu-filme/
InfoMusic
http://www.infomusic.ro/location/gradina-cu-filme/
Realitatea București
http://realitateabucuresti.ro/gradina-cu-filme-noul-loc-cool-din-bucuresti-cu-proiectii-in-aer-liberconcerte-si-piese-de-teatru/
Radio România Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/gradina_cu_filme_cinema_more-33656
Prompt Media
http://www.promptmedia.ro/2015/05/bucuresti-se-deschide-gradina-cu-filme-din-lahovari/
B365
http://www.b365.ro/gradina-cu-filme-din-curtea-creart-se-redeschide-sambata-16-mai_230096.html
Dor de Ducă
http://dordeduca.ro/evenimente/lansare_gradina_cu_filme/10139
Metropotam
http://metropotam.ro/locuri-locatii-adrese/Creart-Centrul-de-Creatie-Arta-si-Traditie-al-MunicipiuluiBucuresti-loc7116142458/
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EuropaFM
http://www.europafm.ro/gradina-cu-filme-redeschisa-in-piata-lahovari-din-capitala/
PetLove
https://petlove.tips/locatie/restaurant-pub-2/gradina-cu-filme-17
România Daily Secret
http://romania.dailysecret.com/bucharest/ro/piata-lahovari/lucruri-de-f%C4%83cut/gradina-cu-filmecinema-more#axzz3hksyVvxG
Stiri
http://www.stiri.com.ro/stire-88892/vino-seara-la-gradina-cu-filme-din-piatalahovari.html#.Vb9hRPntky4
Mixtopia
http://www.mixtopia.ro/muzica/trupa-lui-afo-cred-ca-sunt-extraterestru-isi-lanseaza-primul-videoclipin-gradina-cu-filme-a7763.html
Cetățeanul
http://cetateanul.net/utile/timp-liber/bucurestenii-asteptati-la-muzica-live-la-gradina-cu-filme/
Jurnal Spiritual
http://jurnalspiritual.eu/gradina-cu-filme-se-deschide-sambata/
IQool
http://www.iqool.ro/27188/
Ultimele știri
http://www.ultimelestiri.com/filme-teatru-stand-up-comedy-si-muzica-live-la-gradina-cu-filme-dincapitala-607792.html
România Liberă
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/timp-liber/filme--teatru--stand-up-comedy-si-muzica-live-la--gradina-cu-filme--din-capitala-378559
Orașul Meu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Gradina_cu_Filme_35120/Opera_Grand_Gala_59816
24 FUN
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/spectacole/opera-grand-gala/
Ce faci în weekend?
http://cefacinweekend.blogspot.ro/2015/07/program-gradina-cu-filme-luna-iulie-2015.html
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Calendar Evenimente
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=145023
Zile si Nopti
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/4930/simfonii-pe-asfalt
Romania Muzical
http://www.romania-muzical.ro/articole/art.htm?c=49&g=5&arh=1&y=2014&a=1287941

Filme, stand-up comedy, concerte acustice și teatru la
Grădina cu Filme – Cinema & More
Proiecțiile de film, momentele de stand-up comedy, concertele live și spectacolele de teatru fac parte
din oferta fiecărei seri de vară la Grădina cu Filme din Piața Alexandru Lahovari nr. 7.
Într-un cadru intim, ferit de privirile trecătorilor, sunteți invitați să descoperiți un program variat, care
acoperă o paletă largă de preferințe, fiind atât pe gustul cinefililor, cât și pe placul iubitorilor de
muzică, de teatru și de stand-up comedy.
După două luni în care Grădina a găzduit nenumărate manifestări cultural-artistice, printre care
amintim concertele Robin and The Backstabbers, Luna Amară, Coma, Urma, OCS, Moonlight
Breakfast, Cred că sunt extraterestru, The Amsterdams, Alexandra Ușurelu, serile de stand-up
comedy cu Teo, Vio, Costel, Sergiu și Andrei, spectacolele din cadrul Festivalului de teatru Dell’
Arte, proiecțiile de filme consacrate și dezbaterile cu actori și regizori de succes - moderate de criticul
de film Ileana Bîrsan, evenimentul Opera Grand Gala sau conferințele PRIME România și Remesh,
activitatea continuă cu o mulțime de proiecte interesante.
Săptămâna aceasta programul Grădinii include concertele Nick Oliveri Acoustic & Roadkillsoda
Acoustic și KUMM, proiecțiile filmelor „Brazil” și „Black Swan”, show de stand-up comedy cu
Costel, Teo și Maria Popovici și spectacolul de teatru „Comedia Dell’ Arte”.
Miercuri, 5 august, de la ora 21:00, sunteți invitați la o dezbatere prietenoasă cu actorul Bogdan
Dumitrache („Moartea domnului Lăzărescu”, „Portretul luptătorului la tinerețe”, „Din dragoste cu
cele mai bune intenții”, „Poziția copilului”), moderată de criticul de film Ileana Bîrsan. În continuarea
discuției va rula filmul „Brazil” (1985), regizat de Terry Gilliam.
Joi, 6 august, de la ora 21:00, râsul este garantat de o seară de stand-up comedy powered by Club 99.
Costel, Teo și Maria Popovici aduc buna dispoziție în Grădină prin umorul caracteristic și ironia fină
cu care ne-au obișnuit la fiecare show.
Dacă este vineri, seara e dedicată concertelor live sub umbrela ELECTRO Acoustic GARDEN.
Săptămâna aceasta, pe 7 august, începând cu ora 20:30, ridică Grădina în picioare trupa de alternative
rock KUMM, cu un stil ce a variat de-a lungul timpului de la progressive rock spre alternativ,
adoptând mai recent influențe britpop și indie rock. În deschiderea concertului, Simona Radu,
cunoscută pentru colaborările cu trupele Vama Veche, Firma, Vița de Vie și Trupa, va aduce pe scenă
ritmuri de indie-pop.
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Sâmbătă, 8 august, de la ora 20:00, are loc concertul Nick Oliveri Acoustic & Roadkillsoda Acoustic.
Nick Oliveri nu are nevoie de nicio introducere în rândul fanilor 90's desert rock, stoner rock și punkrock. Membru în formulele originale ale formațiilor Kyuss sau Queens Of The Stone Age, Oliveri a
fost considerat de-a lungul timpului copilul precoce al scenei punk-rock. În cadrul concertului Death
Acoustic, vom asculta piese aparținând formațiilor Kyuss și Queens Of The Stone Age, interpretate
într-o manieră inedită, dar și piese ale unor artiști pe care acesta îi simpatizează, precum: GG Allin,
Danzig, The Misfits sau Moistboyz.
Evenimentul va fi deschis de către Roadkillsoda cu un set acoustic ce va cuprinde piese de pe cele 3
materiale de studio cântate într-o manieră acustică, fiind una dintre cele mai prezente trupe de stoner
rock din ultimii 4 ani de pe scena românească și europeană.
Duminică, 9 august, de la ora 20:00, scena aparține Festivalului de Teatru Dell’ Arte, absolvenții
U.N.A.T.C. fiind cei care vor încheia săptămâna într-o notă veselă prin spectacolul „Comedia Dell’
Arte”, în regia lui Mihai Sandu Gruia. Seara continuă cu proiecția filmului „Black Swan”, considerat
unul dintre cele mai bune filme ale anului 2010.
Așadar, sunt toate motivele pentru nu doar o seară, ci o vară minunată la Grădina cu Filme – Cinema
& More!
Intrarea este liberă la proiecțiile de film și spectacolele de teatru, iar pentru concerte și stand-up
comedy biletele pot fi achiziționate în rețeaua eventim.ro sau la casa de bilete din sediul creart Piața Alexandru Lahovari nr. 7.
Grădina cu Filme – Cinema & More este un proiect al Primăriei Municipiului București, organizat
prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție.
Pentru mai multe detalii și programul complet pe luna august, accesați www.gradinacufilme.ro și
pagina de Facebook f/gradinacufilme.
Event Kumm: https://www.facebook.com/events/862441777173565/
Event Nick Oliveri: https://www.facebook.com/events/1588556901408309/
Parteneri media: România Pozitivă, Feeder, Bigcitylife.ro, Calendar Evenimente, Dor de ducă, Eragon
Vibes, Orașul Meu, Zile și Nopți, Festivaluri-românești, 24FUN, IQool, Gratuitor, PR Wave, Radio
România Cultural, Radio România Muzical, București FM, Radio România Internațional, TV City.

PROGRAM:
Miercuri, 5.08.2015 – „Brazil” (cu: Jonathan Pryce, Kim Greist, Robert De Niro)
Joi, 6.08.2015: Costel, Teo și Maria Popovici
Vineri, 7.08.2015 – KUMM – În deschidere Simona Radu
Sâmbătă, 8.08.2015 – Concert Nick Oliveri Acoustic & Roadkillsoda Acoustic
Duminică, 9.08.2015 - „Comedia Dell’ Arte”
DISTRIBUȚIE:
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Daniela Teocari, Aron Alexandru, Grațiela Bădescu, Anca Dinicu, Vladimir Purdel, Ana Udroiu
Regia – Mihai Sandu Gruia
Duminică, 9.08.2015 – „Black Swan” (cu: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel)

Zilesinopti.ro
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/5668/costel-teo-si-maria-popovici
Radioromaniacultural.ro
http://www.radioromaniacultural.ro/pages/view/35524
Calendarevenimente.ro
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=146259
Zilesinopti.ro
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/5670/nick-oliveri-acoustic-roadkillsoda-acoustic
creart.ro
http://www.creart.ro/eveniment/concert-kumm-la-gradina-cu-filme-in-deschidere-simona-radu/
getlokal.ro
https://www.getlokal.ro/ro/d/event/show/id/118856
evz.ro
http://www.evz.ro/filme-stand-up-comedy-concerte-acustice-si-teatru-la-gradina-cu-filme-cinemamore.html
Noua trupa a lui Afo - Cred Ca Sunt Extraterestru – isi lanseaza prima piesa si primul
videoclip, miercuri, in Gradina cu filme. Primul concert : sambata – la Arenele Romane
Primul videoclip al trupei Cred Ca Sunt Extraterestru (noul proiect al lui AFO) - "Start Rec", in regia
lui Hypno, va fi lansat pe miercuri, 27 mai, la Gradina cu Filme din Bucuresti, incepand cu ora 19:00.
Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.
"Piesa Start Rec, care este de fapt prima piesa a trupei Cred Ca Sunt Extraterestru, este o metafora ce
se refera la fuga de a te lupta cu tine, la faptul ca prea multi ne lasam sedusi de ego si de isipite si
ajungem sa cadem in propria capcana. Si eu m-am luptat ani de zile cu ego-ul meu, dusmanul meu
imaginar, care ma mai incearca si acum” - AFO (Cred Ca sunt Extraterestru)
„Conceptul videoclipului Start Rec are legatura cu senzatia ca toti ne credem in felul nostru
extraterestri si ca speram ca, intr-o zi, sa vina cineva de undeva de sus si sa ne confirme. Unii dintre
noi sunt mai pregatiti pentru acel moment si cu cat esti mai convins ca acel moment va veni, cu atat
devii mai observator si mai putin implicat in ceea ce se intampla in jurul tau si incerci sa te izolezi
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intr-un observator (undeva la inaltime). Idealul apare cand acolo, in observator, nu esti singur. ci cu
cativa care cred in acelasi sentiment ca si tine. Cred ca sunt extraterestru si eu … de multe ori” Hypno, regizorul clipului
Cred Ca Sunt Extraterestru este “o trupa de muzica inteligenta romaneasca”, dupa cum o descrie Afo,
initiatorul acesteia, ce s-a format in Bucuresti in 2015. Grupul este alcatuit din vocalul AFO (Emil
Teleaga), chitaristul Cristi Anca (Americanu), synthuri - Power pe Vinil si tobarul Dan Alexandru
(Cretu). Stilul muzical variat este o fuziune intre rap traditional cu diverse elemente de rock alternativ,
electro, funk si rock psihedelic. Proiectul a pornit din studio-ul Baba Novac, unde inregistreaza
Subcarpati, Argatu', Fratii Grime si Fantome.
Primul concert oficial al trupei va fi sustinut pe 30 mai, la Arenele Romane, in cadrul primei editii a
Soundcheck Fest 021, unde vor urca, de asemenea, pe scena Subcarpati, Argatu', care isi lanseaza
volumul III si trupa Fantome, ce apare pentru prima data in public. Primul album al trupei Cred Ca
Sunt Extraterestru este in lucru si urmeaza sa fie lansat in toamna lui 2015.
"Nu m-am apucat sa vorbesc despre creaturi mici si verzi cum multi probabil se asteapta sa auda.
Extraterestru este cel care nu este inteles pe deplin, dar are capacitatea de a receptiona mesajele
primite din Univers. In general, vorbim despre lupta pentru Adevar, adevarul adevarat care este tinut
ascuns de oameni inca de la formarea lumii, folosirea Cunoasterii cu intelepciune, explorarea si
conservarea cunoasterii si practicile spirituale ale stramosilor nostri. As zice ca este o muzica de stare.
Stari cu care se poate identifica oricine e constient de propria perceptie. Albumul este dedicat in
totalitate tuturor celor care au plecat dintre noi, celor care sunt prezenti printre noi si celor care
urmeaza sa se nasca" - AFO
Creart.ro
http://www.creart.ro/
Culese din cartier
https://www.youtube.com/watch?v=RuqE1KlCg_c
IQool
https://www.iqool.ro/27188/
Calendarevenimente.ro
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=143864
Anagaty.net
http://anaqaty.net/Cred-Ca-Sunt-Extraterestru-Start-Rec-Official-Video-.htm
http://mp3angry.xyz/mp3/download-emil-teleagaalbum.htmlhttp://oujdaportail.net/mp3/search/video/10/recTeaser.htmlhttp://www.hereu.xyz/movies/se-mai-poate-rec-s-tori-o-so-ie-p-r.html

Alexandra Ușurelu și Muse Quartet – La capătul lumii
Unul dintre cele mai spectaculoase show-uri multimedia din România, “Alexandra Ușurelu și Muse
Quartet – La capătul lumii” vine în Grădina cu Filme joi, 23 iulie.
După turneul “Înconjurul Lumii” împreună cu Trupa Vunk, desfășurat în 23 de orașe din România și
la Chișinău, Alexandra Ușurelu continuă seria concertelor împreună cu Muse Quartet, un format ce s-
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a bucurat de mare succes în cursul anului 2015, în cadrul unor concerte eveniment cu videoproiecții
foarte apreciate de public.
Capătul lumii se va muta pentru 80 de minute la “Grădina cu Filme – Cinema & More” din București,
Piața Alexandru Lahovari nr. 7, unde Alexandra Ușurelu va cânta toate cântecele incluse pe albumul
său de debut “La capătul lumii”, album nominalizat la categoria “Cel mai bun album” al anului 2014
de către Societatea Română de Radiodifuziune.
Aranjamente pentru band acustic și cvartet de corzi, scrise special de Bobby Stoica, dar și câteva
cântece noi care se vor regăsi pe următorul album al artistei, vor crea o atmosfera boema și nepoluată,
într-unul dintre locurile de marcă ale Bucureștiului, ce promovează filmul, teatrul și muzica.
Alături de Alexandra vor urca pe scenă Muse Quartet (Alina Horez – vioara I, Nicoleta Petre vioara a
II-a, Maria Coltatu – violă și Corina Ciuplea – violoncel), compozitorul și producătorul Bobby Stoica
la pian, Mariano Castro la chitara și percuționistul Florin Romașcu. Cele patru “muze” din Muse
Quartet au mai colaborat cu Alexandra Ușurelu la imprimarea aranjamentului de corzi pentru cântecul
“Mai bine în doi”, lansat la începutul lunii mai (https://youtu.be/Ezqc4zuuTzs).
Biletele se pot achiziționa în rețeaua Eventim sau de la sediul creart din Piața Alexandru Lahovari nr.
7
-Alexandra Usurelu
https://www.youtube.com/watch?v=oSt37I1uzEE
Grădina cu Filme
http://gradinacufilme.ro/concert/alexandra-usurelu-si-muse-quartet-la-capatul-lumii/
Creart.ro
http://www.creart.ro/program-gradina-cu-filme-luna-iulie-2015/
Zilesinopti.ro
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/5226/la-capatul-lumii

Concert byron, proiecții, stand-up și teatru la
Grădina cu Filme – Cinema & More
Săptămână nouă, activități noi la Grădina cu Filme!
Marți, 11 august, începem în forță vizionând „Forrest Gump” (cu: Tom Hanks, Robin Wright, Gary
Sinise), un film cu șase premii Oscar în care Tom Hanks reușește să ne înspire cu o poveste de viață a
unui om simplu, lăsându-și amprenta de-a lungul generațiilor cu un scenariu original din perioada
anilor `50. Un film inspirațional pe care nu trebuie să îl ratați!
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Ziua de miercuri, 12 august, pune în acțiune „25th Hour”, un film în regia lui Spike Lee, ce se axează
pe surprinderea ultimelor 24 de ore petrecute în libertate de către un condamnat la închisoare. Drama
unei vieți conturate de petreceri și aventuri se încheie cu o ultimă zi în care personajul principal
trăiește la maximum fiecare moment, perioadă pe care chiar el o numește The best time of my life!
Înaintea filmului sunteți invitați la o discuție cu actrița Ioana Flora, moderată de criticul de film Ileana
Bîrsan, la care vă așteptăm să participați cu întrebări legate de curiozitățile din lumea cinematografică.
Joi, 13 august, grăbim weekend-ul să se apropie printr-un show de stand up comedy ce vă va ține cu
zâmbetul pe buze toată seara! „Vinovații” pentru distracție sunt Costel, Vio și Maria Popovici, iar cei
păgubiți cu glume și bună dispoziție își vor dori să revină!
Următorul album de studio byron, înregistrat în această vară la studiourile Windmill Lane din Dublin,
Irlanda, se apropie cu pași repezi de data lansării. Vineri, pe 14 august, va fi prezentat primul single,
piesa „The Sea”, printr-un concert special și o proiecție de videoclip la Grădina cu Filme din
București (Piața Lahovari, nr. 7), în cadrul proiectului ELECTRO Acoustic GARDEN.
„Pe noul album sunt 12 piese compuse de-a lungul unui an, fiecare piesă corespunzând unei luni și
vorbind într-un fel despre luna respectivă – extrapolând pe baza legendelor și poveștilor asociate cu
fiecare dintre ele. La un alt nivel, albumul spune de asemenea povestea relației dintre doi oameni, cu
suișurile și coborâșurile ei. În calendarul albumului, „The Sea” corespunde lunii iunie”, spune solistul
Dan Byron despre noul single și viitorul album.
Concertul va începe de la ora 20:30 iar biletele sunt disponibile în avans în rețeaua www.eventim.ro și
la casa de bilete creart.
Seara de sâmbătă trebuie petrecută într-o atmosferă cât mai destinsă, astfel că în data de 15 august vam pregătit trei runde de spectacol încărcate cu amuzament, în care Vio, Teo și Alex Mocanu se vor
întrece în ironiile intrigante specifice show-ului de stand-up comedy.
Ultima zi a săptămânii este destinată, așa cum v-am obișnuit, pasionaților de teatru. Așadar, duminică,
16 august, va fi pusă în scenă piesa de teatru „Sounds Blind”, în regia Krista Sandu. Seara nu se
termină așa ușor, ci cu proiecția unui film cu 12 nominalizări la premiile Oscar – „The King‘s
Speech”! Declarat cel mai bun actor la Globurile de Aur din 2011, Colin Firth redă povestea unui
viitor rege care va reuși să-și depășească defectul de vorbire, atât de important de corectat pentru viața
și activitățile regale. O ecranizare ce urmărește firul unei povești reale de la sfârșitul anilor ’30 vă va
captiva de la început până la sfârșit!
Grădina cu Filme – Cinema & More este un spațiu-concept dedicat tututor celor care nu au stare,
celor care ies în gașcă și vor să își petreacă timpul în aer liber, celor care s-au săturat de ieșiri
obișnuite și simt nevoia de energie pozitivă.
Intrarea este liberă la proiecțiile de film și la piesele de teatru, iar biletele pentru concertul byron și
show-rile de stand-up comedy pot fi achiziționate de pe www.eventim.ro sau de la sediul creart din
piața Alexandru Lahovari, nr.7.
Detalii pe:
FB Grădina cu Filme: https://www.facebook.com/gradinacufilme?fref=ts
FB: ELECTRO Acoustic GARDEN: https://www.facebook.com/electroacousticgarden?fref=ts
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Event concert byron: https://www.facebook.com/events/1647723012114032/
www.gradinacufilme.ro
Program 11-16 august:
Marți, 11.08 – 21:00 Film: „Forrest Gump”
Miercuri, 12.08 – 21:00 Dezbatere și film: „25th Hour”
Joi, 13.08 –21:00 Stand-up Comedy: Costel, Vio și Maria Popovici
Vineri, 14.08 – 20:30 Concert: byron – Lansare single „The Sea”
Sâmbătă, 15.08 – 21:00 Stand-up Comedy: Vio, Teo și Alex Mocanu
Duminică 16.08 – 20:00 Piesă de teatru: „Sounds Blind” în regia Krista Sandu
Duminică, 16.08 – 21:30 Film: „The King’s Speech”
Parteneri media: Radio România Cultural, București FM, Radio România Muzical, Radio România
Internațional, 24FUN, Orașul Meu, IQool, Zile și Nopți, Calendar Evenimente, România Pozitivă,
Bigcitylife.ro, PR Wave, Dor de Ducă, Gratuitor, Feeder, Eragon Vibes, TV City.
Palo.ro
http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-centrul-de-crea%C8%9Bie-art%C4%83%C8%99i-tradi%C8%9Bie-al-municipiului-bucure%C8%99ti-39238
PRWave.ro
http://www.prwave.ro/index.php?option=com_search&Itemid=99999999&searchword=proiec%C5%
A3iile&searchphrase=any&ordering=newest&limit=25&limitstart=0
IQool.ro
https://www.iqool.ro/concert-byron-proiectii-stand-up-si-teatru-la-gradina-cu-filme-cinema-more/
MihaiMolodoi
https://mihaimolodoi.wordpress.com/2015/08/16/am-fost-la-concert-byron-si-mi-a-placut/
Vinsieu.ro
http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/muzica-si-concerte/concert-byron-gradina-cufilme-bucuresti/104484/e.html
Zilesinopti.ro
http://issuu.com/zilesinopti/docs/zn_bucuresti_290_-_14_august_tipar
Agerpres.ro
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/08/11/comunicat-de-presa-centrul-de-creatie-arta-si-traditieal-municipiului-bucuresti-20-18-58
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Simona Constantinescu
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2015/08/gradina-cu-filme-programul.html
Creart.ro
http://www.creart.ro/saptamana-acesta-la-gradina-cu-filme-i-10-16-august-2015/

Duminică ne vedem sub „CLAR DE LUNĂ” la Grădina cu Filme
Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, vă invită
duminică, 27 septembrie 2015, la ora 20:30, la concertul de harpă „Clar de lună” al Mariei Bildea ce
va avea loc în Grădina cu Filme – Cinema & More din Piața Alexandru Lahovari nr. 7.
Muzica dinamică a preludiilor va înveseli atmosfera unei grădini situate la doi pași de Piața Romană,
într-o seară de toamnă ce va aduce la un loc prieteni și care va garanta multă voie bună. Bilete pot fi
achiziționate online, în rețeaua Eventim.ro sau direct de la sediul creart.
Maria Bildea s-a născut în București și a început să studieze harpa la vârsta de 8 ani, la Liceul de
Muzică "George Enescu". La 12 ani susținea deja primul recital, iar la 18 ani a susținut primul concert
ca solistă la Ateneul Român.
După absolvirea Academiei de Muzică din București, în 1986, a obținut postul de prim harpist la
Orchestra Simfonică de Stat din Ploiești, iar în 1988 a fost invitată în Grecia de Orchestra de Stat
Thessaloniki. A fost membră a orchestrei din Salonic până în 1990, după care a plecat la Atena,
invitată de către Manos Hatzidakis, și angajată la Orchestra of Colours.
Din 1993 este și prim harpist la National Symphony Orchestra of the Hellenic Radio and Television.
Maria Bildea a înființat, în 1988, prima clasă de harpă la Thessaloniki State Odeion (Conservatorul
din Salonic), iar în 1992 la Athenaum Odeion (Conservatorul din Atena).
A concertat cu cele mai mari orchestre din România și din Grecia, a susținut recitaluri și master
classes în România, Serbia și Franța, recitaluri în Marea Britanie, Germania, Canada, SUA, Spania,
Cipru, Slovenia, Franța și în Grecia, la siturile arheologice din Atena. De-a lungul carierei a colaborat
cu Sir Neville Marriner, Michel Plasson, Vangelis, Horia Andreescu.
A interpretat muzica de Eleni Karaindrou pentru filmul „Dust in time”, împreună cu soțul său,
violonistul Sergiu Nastasa și „Alexander” (regizor Oliver Stone, muzica de Vangelis), fiind și
fondatoarea cvartetului „Aeolian Harps”.
Duminică ne dăm întâlnire la „Clar de lună” în Grădina cu Filme!
Event: https://www.facebook.com/events/838036862983203/
Facebook Grădina cu Filme: https://www.facebook.com/gradinacufilme?fref=ts
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IQool.ro
https://www.iqool.ro/duminica-ne-vedem-sub-clar-de-luna-la-gradina-cu-filme/
Romania Pozitiva
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/duminica-ne-vedem-sub-clar-de-luna-la-gradina-cu-filme/
IEsc – urban, contemporan, românesc
23-24 iunie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/1459862427660928/

We singing colors & Remesh
2 iulie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/419311974922303/

Yelllow
3 iulie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/896278043766965/

Luna Amară
10 iulie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/1096881743672941/

Proiecție „De ce eu?”
15 iulie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/1790254661200935/

Cuibul
17 iulie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/814339015350617/

Alexandra Ușurelu & Muse Quartet
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23 iulie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/803257666462022/

The Amsterdams
24 iulie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/990097161030107/

Piesa de teatru „Gunoierul”
30 iulie 2015 @Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/1470203896612727/

Robin and the Backstabbers
31 iulie 2015 @ Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/873484962720120/

Concert Kumm
7 august 2015 @ Grădina cu Filme
https://www.facebook.com/events/862441777173565/

Concert byron - lansare single și videoclip „Marea/The Sea” @ELECTRO Acoustic GARDEN I 14
august 2015
https://www.facebook.com/events/1647723012114032/

Spectacol de comedie "E ok și la 60!" @Grădina cu Filme – 27 august 2015
https://www.facebook.com/events/997806190259271/

Concert Dan Byron și Luiza Zan @ELECTRO Acoustic GARDEN – 28 august 2015
https://www.facebook.com/events/943656852366002/
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Subcarpați Electro Acoustic la Grădina cu Filme I 4 septembrie
https://www.facebook.com/events/573883856083017/

Concert FiRMA @ELECTRO Acoustic GARDEN – 11 septembrie 2015
https://www.facebook.com/events/431037260413376/

RAMONA... și ceilalți @Grădina cu Filme – 14 septembrie 2015
https://www.facebook.com/events/167695546900335/

Reflection (non-verbal) by Lightwave Theatre | Gradina cu Filme – 17 septembrie 2015
https://www.facebook.com/events/1052228564829357/

Concert Acustic Vița de Vie@ELECTRO Acoustic GARDEN – 25 septembrie 2015
https://www.facebook.com/events/1500833580229024/

Concert de harpă Maria Bildea – 27 septembrie 2015
https://www.facebook.com/events/838036862983203/

Toamna în bucate @Grădina cu Filme – 9-11 octombrie 2015
https://www.facebook.com/events/928533280546854/

Upcycling & Greet Meet Remesh + Concert We Singing Colors
Vino sa faci cunostinta cu geanta de bicicleta perfecta, confectionata din bannere publicitare dupa o
schita de produs castigatoare.
Te asteptam la Grădina cu filme - Cinema & More cu workshop-uri de Reciclare Creativa, concert
We Singing Colors si muulte surprize!
Intrarea este libera! :)
Iata si timeline-ul evenimentului:
19:00 - 21:00 - workshop-uri de reciclare creativa; refolosim componentele IT intr un stil inedit si
cream accesorii, bijuterii si brelocuri originale

167

21:00 - 21:30 - povestea noastra, prezentarea concursului si a castigatorului
21:30 - 22:45 - concert We Singing Colors
Scurta recapitulare: la inceputul lunii mai, Remesh a lansat un concurs de design pentru geanta de
bicicleta perfecta, iar dupa analizarea tuturor schitelor primite, juriul a desemnat castigatorul:
Ghennadii Tautul, student la arhitectura si ciclist fara frontiere.
Schita lui Ghennadii se va transforma in produs realizat din bannere publicitare in atelierul remesh.
remesh este brandul nascut din initiativa Ateliere Fara Frontiere de a crea noi oportunitati de angajare
pentru persoanele aflate in dificultate, prin reciclarea bannerelor publicitare.
Produsele remesh spun povestea unor oameni care, intr-un atelier de insertie socio-profesionala,
reusesc sa recicleze tone de materiale publicitare si sa le transforme intr-o gama de genti si accesorii
unice de moda etica: genti, portofele, sacose, mape de conferinta, pufuri, sorturi de gradinarit si altele.
Catalogul se poate ‘rasfoi’ online la @http://issuu.com/remesh.socialware/docs/catalog_remesh]]
Cine suntem, pe muzica prietenilor nostri de la We Singing Colors: https://youtu.be/Am99fK3qH88
www.remesh.ro
www.fb.com/remesh.socialware
www.youtube.com/atelierefarafrontier
------------------------------------We Singing Colors este trupa indie-pop cunoscuta si iubita pentru single-uri precum „Good Days,
Bad Days”, „Cantec de seara”, „Far, far, far” sau „Say you're mine”. Recunoscuti pentru prestatii
spontane in locuri neconventionale - parcuri, acoperisuri, strazi, taxi-uri, We Singing Colors au
pregatit pentru evenimentul remesh un experiment muzical ce imbina instrumentele acustice cu
vibratii electronice si povesti originale.
Facebook: https://www.facebook.com/wesingingcolors
Bandcamp: http://we-singing-colors.bandcamp.com/]]
Itunes: https://itunes.apple.com/us/album/made-wool-made-heavy-metal/id899732687
Twitter: https://twitter.com/WeSingingColors
Instagram: https://instagram.com/wesingingcolors

Concerte-azi.ro
http://www.concerte-azi.ro/upcycling-singing-colors-meet-greet-party
Allevents.in
http://allevents.in/bucharest/we-singing-colors-gradina-cu-filme-in-bucharestromania/1609435739315979
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Wherevent.com
http://www.wherevent.com/detail/Remesh-Upcycling-Singing-Colors
Studentie.ro
http://www.studentie.ro/articole/lahovari
http://www.mixtopia.ro/gadget/vino-la-gradina-cu-filme-sa-faci-cunostinta-cu-geanta-de-bicicletaperfecta-a7943.html
remesh.ro
http://www.remesh.ro/blog/big-image/
Bestmusic.ro
http://www.bestmusic.ro/we-singing-colors/stiri-we-singing-colors/upcycling-singing-colors146321.html

Urban.ro
http://www.urban.ro/evenimente/calendar/workshop-concert-upcycling---singing-colors
Pandoras
http://pandoras.realitatea.net/arte-popcult/bicicleste-genti-alaturi-de-remesh-si-we-singing-colors35081.html

NATURA Fest
5-6 iunie 2015
NATURA Fest invită bucureștenii să sărbătorească Ziua Mondială a Mediului Crosul Verde al
bicicletelor și concerte Grimus și Les Elephants Bizarres la prima ediție a festivalului.
Un traseu cu biciclete, ateliere de reciclare creativă și concerte se numără printre activităţile
organizate cu ocazia primei ediţii a NATURA Fest, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Mediului,
care se va desfăşura, între 5 şi 6 iunie, în Parcul Cişmigiu din Capitală.
NATURA Fest se va alinia astfel mișcării mondiale care se desfășoară sub egida Programului de
Mediu al Națiunilor Unite (UNEP). Sloganul acestei ediţii este "Reciclează, reutilizează, recreează".
Festivalul îşi propune ca prin atelierele creative ce au la bază materiale reciclabile, destinate atât
copiilor, cât și adulților, şi prin intermediul altor activităţi să atragă atenţia asupra importanţei
protejării mediului înconjurător. De asemenea, evenimentul urmăreşte responsabilizarea unui număr
cât mai mare de locuitori față de orașul în care trăiesc și, implicit, față de mediul natural.
Pentru a milita împotriva poluării excesive din Capitală, NATURA Fest le-a pregătit bucureştenilor
un traseu verde, mai exact Crosul Verde al bicicletelor (sâmbătă, 6 iunie, de la ora 10:00). Înscrierea
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se va face pe baza unui material reciclabil adus de fiecare participant, iar organizatorii propun startul
în Parcul Cișmigiu, continuând pe Bulevardul Regina Elisabeta, Piaţa M. Kogălniceanu, Strada Vasile
Pârvan, Strada Berzei, Bulevardul Uranus, Piaţa Victoriei - Calea Victoriei – Bulevardul Regina
Elisabeta, cu linia de finish tot în Parcul Cişmigiu.
Doritorii sunt invitați să vină cu bicicletele lor şi să aducă un material reciclabil, precum deşeuri
electrice şi electronice/ baterii şi acumulatori, urmând ca la finalul traseului fiecare “luptător pentru
natură” să primească un cadou din partea organizatorilor.
NATURA Fest propune persoanelor interesate o serie de activităţi destinate tuturor categoriilor
sociale, dar şi mobilizarea publicului bucureștean în scopul de a participa la evenimente care au la
bază protejarea mediului și educația ecologică.
Programul va fi completat de ateliere şi de o serie de concerte acustice, pe scena din Parcul Cişmigiu
urcând trupele Toulouse Lautrec, The Amsterdams, Grimus, Les Elephants Bizarres, Tony Baboon şi
Domino.
Ziua Mondială a Mediului este un vehicul eficient pentru creșterea gradului de responsabilitate în
raport cu mediul înconjurător la nivel mondial. Astfel, peste 100 de state aderă, anual, la manifestările
programate cu această ocazie.
Ziua Mondială a Mediului a fost instituită în 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU)
pentru celebrarea Conferinței "Ecologia Umană" de la Stockholm și reprezintă elementul cel mai
important al "Programului pentru Mediu" al Națiunilor Unite (UNEP). Sloganul din acest an este
"Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care".
Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe https://www.facebook.com/Natura.Fest
NATURA Fest este organizat de Primăria Municipiului București, prin creart - Centrul de Creație,
Artă și Tradiție, în parteneriat cu Asociația pentru Cultură Urbană și Mediu și cu sprijinul ALPAB Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București.
Susținut de: Domeniile Sâmburești
Parteneri media: Gold FM, Revista Zeppelin, Radio București, Zile și Nopți, Feeder.ro, Cooperativa
urbană, InfoMusic, Bestmusic, Cooperativa Tradițională, Orașul.meu, Suntmămică.ro, PR Wave,
Dietetik.ro, vinșieu.ro, România Pozitivă, IQool, 24FUN, Bicgcitylife.ro, Dor de ducă, TV City,
MOV, Calendar Evenimente.
--

PET-re, primul robot din România realizat din plastic, îi va întâmpina pe
bucureşteni la NATURA Fest
PET-re, un robot de 3,7 metri înălţime realizat din sticle de plastic şi al cărui scop este să atragă
atenţia oamenilor privind nepăsarea lor faţă de mediu, îi va întâmpina pe bucureşteni, vineri şi
sâmbătă, în Parcul Cişmigiu, la prima ediţie a NATURA Fest.
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Mediului, NATURA Fest, care propune ca slogan "Reciclează,
reutilizează, recreează", se va alinia anul acesta mişcării mondiale care se desfăşoară sub egida
Programului de Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP).
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“Am vrut să marcăm vizual evenimentul sub o formă memorabilă, care să atragă atenţia şi care să-i
facă pe oameni să se gândească la ce monştri se pot naşte din nepăsarea lor. Având ca temă de
reflecţie grija pentru mediul înconjurător şi sloganul UNEP care marchează, annul acesta, Ziua
Mondială a Mediului - "Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care" (“Șapte miliarde de
vise. O singură planetă. Consumați cu grijă”), am ales să construim un robot din PET-uri, un material
omniprezent în zilele noastre, dăunător în sine pentru natură, dar care, reciclat, se poate transforma
într-un lucru util”, a declarat Bogdan Costache, unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei pentru
Cultură Urbană și Mediu (ACUM).
Pentru realizarea lui PET-re, un robot de 3,7 metri înălţime şi 1,7 lăţime, au fost folosite peste 500 de
PET-uri de diverse dimensiuni, materiale destinate reciclării.
PET-re, care va fi expus vineri şi sâmbătă, la NATURA Fest, a fost construit în patru zile de o echipă
de voluntari care au depus un efort susținut. Vizitatorii festivalului vor avea posibilitatea să
interacționeze cu PET-re și să-l ilumineze pedalând pe douău biciclete speciale generatoare de energie
electrică.
“Dacă am fi avut un muzeu al reciclării, cu siguranţa PET-re şi-ar fi găsit locul printre exponate.
Chiar dacă robotul nostru este şi o formă de exprimare artistică, este puţin probabil că s-ar încadra în
peisajul vreunui muzeu. Totuşi, am fi încântaţi dacă vreo autoritate sau instituție publică ori private
ne-ar cere să expunem robotul sau s-ar oferi să-l găzduiască astfel încât mesajul pe care am vrut să-l
transmitem în timpul NATURA Fest să fie în continuare vizibil”, au mai precizat membrii ACUM.
De asemenea, copiii îşi vor putea exersa creativitatea la prima ediţie a NATURA Fest din Parcul
Cişmigiu din Capitală, aceştia fiind aşteptaţi cu ateliere de pictură pe sticlă şi pe borcane, dar şi cu
tehnici pentru realizarea de jucării din componente de calculator şi penare din PET-uri.
Totodată, pentru a milita împotriva poluării excesive din Capitală, NATURA Fest le-a pregătit
bucureştenilor un traseu verde, mai exact Crosul Verde al bicicletelor, care va începe pe 6 iunie, de la
ora 10.00.
NATURA Fest își propune să-i mobilizeze pe bucureșteni să participe la cât mai multe evenimente
care au la bază protejarea mediului și educația ecologică.
Programul va fi completat de o serie de concerte acustice, pe scena din Parcul Cişmigiu urmând să
vină trupe precum Toulouse Lautrec, The Amsterdams, Grimus, Les Elephants Bizarres, Tony
Baboon şi Domino.
Ziua Mondială a Mediului este un vehicul eficient pentru creșterea gradului de responsabilitate în
raport cu mediul înconjurător la nivel mondial. Astfel, peste 100 de state aderă, anual, la manifestările
programate cu această ocazie.
Ziua Mondială a Mediului - 5 iunie - a fost instituită în 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor
Unite (ONU) pentru celebrarea Conferinței "Ecologia Umană" de la Stockholm și reprezintă
elementul cel mai important al "Programului pentru Mediu" al Națiunilor Unite (UNEP).
Sloganul din acest an este "Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care".
Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe https://www.facebook.com/Natura.Fest
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NATURA Fest este organizat de Primăria Municipiului București, prin creart - Centrul de Creație,
Artă și Tradiția, in parteneriat cu Asociația pentru Cultură Urbană și Mediu (ACUM) si cu sprijinul
Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București.
Susținut de: Aqua Carpatica.
Parteneri media: Gold FM, Revista Zeppelin, Radio Bucuresti, Zile si Nopti, Feeder.ro,
Cooperativa urbana, InfoMusic, Bestmusic, Cooperativa Traditionala, Orasul.meu,
Suntmamica.ro, PR Wave, Dietetik.ro, vinsieu.ro, Romania Pozitiva, IQool, 24FUN,
Bicgcitylife.ro, Dor de duca, TV City, MOV, Calendar Evenimente.
Infomusic.ro
http://www.infomusic.ro/agenda/natura-fest-2015/
Gratuitor.ro
http://gratuitor.ro/natura-fest-2015/
Metropotam.ro
http://metropotam.ro/evenimente/Natura-Fest-event7556182916/
Mediafax.ro
http://www.mediafax.ro/life-inedit/natura-fest-invita-bucurestenii-la-un-cros-cu-biciclete-si-concertede-ziua-mondiala-a-mediului-14330931
Urbology.ro
http://urbology.ro/natura-fest-5-6-iunie-parcul-cismigiu/
Gandul.info
http://www.gandul.info/stiri/natura-fest-recomandare-pentru-final-de-saptamana-evenimentul-la-carecopiii-pot-invata-cum-sa-recicleze-14396997
Mahmur.info
http://mahmur.info/natura-fest-2015/
Minuni.ro
http://minuni.ro/natura-fest-cismigiu/
Europafm.ro
http://www.europafm.ro/natura-fest-5-6-iunie-in-parcul-cismigiu/
Calendarevenimente.ro
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=143869
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Cazarelapensiune.ro
http://www.cazarelapensiune.ro/bucuresti/evenimente-bucuresti/natura-fest-in-parcul-cismigiu-bucuresti--5-6-iunie-2015Romaniajournal.ro
http://www.romaniajournal.ro/first-edition-of-natura-fest-to-take-place-on-june-5-and-6/
Romania-insider.com
http://www.romania-insider.com/bucharest-celebrates-world-environment-day-at-natura-fest/150211/
Agerpres.ro
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/05/29/comunicat-de-presa-natura-fest-17-31-00
Reginele.ro
http://www.reginele.ro/natura-fest-in-bucuresti-21962
Obratila.ro
http://obratila.ro/2015/06/natura-fest/
Maximumrock.ro
http://www.maximumrock.ro/live/9528-natura-fest-the-amsterdams,-grimus,-les-elephants-bizarres,toulouse-lautrec,-domino,-tony-babbon-5-6-iunie-2015,-parc-ci%C8%99migiu,bucure%C8%99ti.html
9am.ro
http://www.9am.ro/stiri/Social/279517/natura-fest-ateliere-de-pictura-pe-sticla-si-jucarii-dincomponente-de-calculator.html
Caravanaecotic.ro
http://www.caravanaecotic.ro/caravana-ecotic-la-natura-fest-5-6-iunie/
Mariustuca.ro
http://www.mariustuca.ro/muzica/natura-fest-programul-concertelor-din-cismigiu-7886.html
Citycompass.ro
http://www.citycompass.ro/events/natura-fest-celebrates-world-environment-day-in-bucharest/
Businessmagazin.ro
http://www.businessmagazin.ro/actualitate/ateliere-de-pictura-pe-sticla-si-jucarii-din-componente-decalculator-la-natura-fest-din-capitala-14362381
Radioromaniacultural.ro
http://www.radioromaniacultural.ro/natura_fest_astazi_si_maine_in_parcul_cismigiu-33019
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Ziarulring.ro
http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/259213/2015/Ziua-Mediului-in-Parcul-CismigiuPuterea.ro
http://www.puterea.ro/social/pet-re-primul-robot-din-romania-realizat-din-pet-uri-va-asteapta-incismigiu-114635.html

Stopco2.ro
http://www.stopco2.ro/2015/06/04/robotul-pet-re-realizat-din-sticle-de-plastic-participa-la-naturafest/
Anatrandafir.wordpress.com
https://anatrandafir.wordpress.com/2015/06/02/natura-fest-si-ziua-mondiala-a-mediului-5-6-iunie-inparcul-cismigiu/
Stiriturism.com
http://www.stiriturism.com/natura-fest-2015-la-bucuresti/
Cik.ro
http://www.cik.ro/frumusetea-neplacuta-a-concertelor-gratuite/
Eva.ro
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/natura-fest-invita-bucurestenii-sa-sarbatoreasca-ziua-mondiala-amediului-articol-78549.html
Cristianchinabirta.ro
http://cristianchinabirta.ro/2015/06/04/prima-editie-festivalului-natura-fest-maine-cismigiu/
Orasulm.eu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Parcul_Cismigiu_2440/Natura_Fest_2015_59279
Dordeduca.ro
http://dordeduca.ro/evenimente/natura_fest/10164
Simonaconstantinescu.blogspot.ro
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2015/06/natura-fest-festivalul-dedicat-naturii.html
Bucurestifm.ro
http://bucurestifm.ro/2015/06/05/te-asteptam-in-cismigiu-la-naturafest/natura-fest/
Confindustriaromaniatv.ro
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http://www.confindustriaromaniatv.ro/natura-fest-bucarest-2015-celbra-la-girnata-mondialedellambiente/
Stiriflux.ro
http://www.stiriflux.ro/actualitate-mediafax/natura-fest-invita-bucurestenii-la-un-cros-cu-biciclete-siconcerte-de-ziua-mondiala-a-mediului/
Apropotv.ro
http://www.apropotv.ro/festivaluri/-pet-re-primul-robot-din-romania-realizat-din-pet-uri-la-naturafest--14398500-eveniment
Revistablogurilor.ro
http://revistablogurilor.ro/prima-editie-a-festivalului-natura-fest-de-maine-in-cismigiu/
Garbo.ro
http://www.garbo.ro/articol/Noutati/18658/natura-fest-invita-bucurestenii-sa-sarbatoreasca-ziuamondiala-a-mediului.html
Realitateabucuresti.ro
http://realitateabucuresti.ro/ziua-internationala-a-mediului-in-parcul-cismigiu-traseu-cu-bicicleteateliere-de-reciclare-creativa-si-concerte/
kidspots.ro
http://www.kidspots.ro/ziua-mediului-2015/
Radiocraiova.ro
http://www.radiocraiova.ro/calendarul-zilei-5-iunie/
Bindiribli10.rssing.com
http://bindiribli10.rssing.com/chan-29991793/all_p3.html
Bucurestitu.ro
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Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu”
19 – 21 iunie 2015
Începe cel mai mare festival internațional de folclor din România!
Peste 2.000 de artiști, o paradă impresionantă a costumelor populare cu aproape 600 de participanți,
orchestre, fanfare, ansambluri folclorice, târg de meșteșugari, artiști consacrați de muzică populară și
nu numai, toate acestea reunite în cadrul celei de-a IX-a ediții a Festivalul Internațional de Folclor
„Muzici și Tradiții în Cișmigiu”
Primăria Municipiului București, prin creart– Centrul de Creație, Artă și Tradiție, organizează, în
perioada 19 – 21 iunie 2015, Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu”.
Aflat la cea de-a IX-a ediție, festivalul va reuni nu mai puțin de 2.000 de artiști din toate zonele țării,
ansambluri folclorice, fanfare, minorități și comunități naționale, târg de meșteșugari și hand-made,
ateliere de creație și bucate tradiționale.
Timp de trei zile, între orele 10:00 – 22:00, Parcul Cișmigiu se va transforma într-o oază tradițională
în centrul Bucureștiului. Pe cele două scene vor urca artiști consacrați de muzică populară, ca Maria
Ciobanu, Nicoleta Voica, Nicolae Furdui Iancu sau Matilda Pascal Cojocărița și Nicolae Voiculeț,
dar și Nightlosers, Mihai Mărgineanu, Argatu’ sau Țapinarii, care vor susține spectacole de folclor
reinterpretat.
Parada costumelor populare
Festivalul se va deschide vineri, 19 iunie, la ora 15:00, cu o paradă a costumelor populare românești și
internaționale ce se va desfășura pe traseul Ateneul Român – Calea Victoriei – Cercul Militar
Național - Bulevardul Regina Elisabeta – Parcul Cișmigiu (intrarea Arhivele Statului). Ansambluri
naționale și internaționale, fanfare, comunități și minorități naționale vor participa la parada FIF 2015,
în total fiind prezenți 600 de artiști. Parada se încheie la intrarea în Cișmigiu, unde fanfarele din
Hudești, din Rupea, „Transilvania” și „Argeșul” vor invita trecătorii la marea sărbătoare FIF 2015.
Ansambluri din Scoția, Armenia, Serbia, Republica Moldova și India în Cișmigiu
Programul artistic se va desfășura pe cele două scene amplasate în parc: Scena Principală și scena Fân
Zone. La Scena Principală (situată pe peluza restaurantului Monte Carlo) vor concerta soliști îndrăgiți

177

de muzică populară, ansambluri folclorice profesioniste, minoritați și comunități naționale, orchestre,
în total peste 2.000 de artiști.
La ediția din anul acesta vor participa Ansamblul „Sheffield Pipe Band” din Scoția, Ansamblul
„Geghard Dance” din Armenia, Ansamblul „Dhoad Gypsies of Rajasthan” din India, Ansamblul
„Lada” din Serbia și Ansamblul „Fluieraș” din Republica Moldova, toate cu un palmares internațional
remarcabil. Acestea vor urca pe Scena Principală în toate cele trei zile, oferind reprezentații inedite de
muzică și dans, reprezentative culturii lor.
Vineri, 19 iunie 2015, pe Scena Principală vor urca reprezentanți ai minorităților și comunităților
(germană, italiană, greacă, aromână, rromă, maghiară), ansambluri profesioniste, invitați din
străinătate și orchestra „Lăutarii”, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Tot vineri, invitați precum
Nicoleta Voica, Gheorghe Turda, Marius Ciprian Pop și Marioara Man Gheorghe ne vor oferi un
spectacol inedit alături de copiii lor, care le împărtășesc pasiunea pentru muzică, moment ce se află în
ton cu tema ediției de anul acesta, FAMILIA.
Sâmbătă, 20 iunie 2015, vor urca pe scenă ansambluri din România și Orchestra Națională Valahia
dirijată de maestrul Marius Zorilă, împreună cu invitații săi. Andreea Chisăliță, Gelu Voicu, Silviu
Biriș și Dinu Iancu Sălăjanu sunt doar câteva dintre numele mari care vor concerta alături de
Orchestra Națională Valahia.
Evenimentul se va încheia la Scena Principală duminică, 21 iunie 2015, cu un program ce cuprinde
nume ale unor artiști recunoscuți, precum Maria Ciobanu, Floarea Calotă, Cornelia și Lupu Rednic,
Nicolae Furdui Iancu, Matilda Pascal Cojocărița, Nicolae Voiculeț, Lavinia Goste și Marius Zorilă.
Ansambluri profesioniste vor asigura o atmosferă de sărbătoare în ultima seară, iar Orchestra
Națională Valahia va completa ritmurile acest tablou muzical.
Folclor reinterpretat la Fân Zone
Nu vor lipsi nici evenimentele dedicate celor tineri, pentru care punctul de atracție va fi deja
consacratul „Fân Zone”, unde Nightlosers, Mihai Mărgineanu, Fantome, Argatu’, K-LU, Ad-Hoc,
Danaga, Steaua de Mare, Țapinarii, Mihai Toma, TRI, Domino Sibiu, Cobzality, Balako sau
Balkansambel vor susține spectacole de folclor reinterpretat.
Tot la „Fân Zone”, în prima parte a zilei, sunt așteptați și cei mici, cu tot felul de surprize, iar cei mari
își pot alege suveniruri hand-made sau se pot răcori la standul „Limonada lui Iulian” - cea mai fresh
limonadă socială, unde fiecare pahar cumpărat ajută un copil bolnav.
În „satul” din Cișmigiu vizitatorii pot descoperi și alte produse tradiționale originale, dantele lucrate
de mână, „Tricouri Faine”, „Colți Românești”, „Perne de decor”, „Cărți Poștale cu Povești” la
Mândra Chic și „Prăvălia cu iișoare” prin intermediul cărora se pot redescoperi motivele autentice
românești reinterpretate într-un mod creativ.
Târg de meșteșugari și zona gastronomică
Festivalul Internațional de Folclor aduce în atenția publicului meșteșuguri și tradiții ce impresionează
prin tehnicile folosite. La cele peste 60 de căsuțe amplasate pe aleile parcului, meșteșugari autentici
din toate zonele țării vor reconstitui tradițiile de artă țărănească, existând și demonstrații ale unor
meșteri și artiști plastici care vor împărtăși din tainele tehnicilor folosite: război de țesut, roata
olarului, atelier de sticlărie.

178

Vizitatorii pot alege dintr-o gamă diversificată de obiecte de artizanat (ceramică, sculpturi în lemn și
os, articole din piele, covoare, țesături, împletituri din fibre vegetale, icoane, instrumente muzicale,
ceramică, ii, costume, păpuși, măști) și de bucate variate (miere, prăjituri de casă, siropuri, dulcețuri,
turtă dulce, covrigei, brânzeturi, pâine de casă, plăcinte, cozonac, scovergi, baclava sau kurtos colacs).
Totodată, în cadrul festivalul, lângă Foișor, va fi amenajată și o zonă gastronomică, deschisă între
orele 11:00 – 22:00.
Ateliere de creație și plimbări cu trăsuri și ponei
Pe lângă spectacolele de muzică și dans de pe scenele din Parc, vizitatorii sunt așteptați cu ateliere
inedite de creație ce vor avea loc la Foișor, în intervalul orar 11:00 – 20:00. Unul din aceste ateliere
este susținut de Prof. Ovidiu Papană, un important culegător și teoretician al folclorului muzical
românesc, pasionat colecţionar de instrumente muzicale. Cei prezenți se vor putea întâlni la ateliere și
cu un producător de țambale din Slovacia, care le va împărtăși taine muzicale străvechi.
Plimbările prin parc cu trăsuri și ponei nu lipsesc nici în această ediție și întregesc atmosfera de
sărbătoare oferind doritorilor o promenadă la ceas de seară, prin cel mai vechi parc al Capitalei.
Intrarea la toate evenimentele din Parcul Cișmigiu este liberă.
Pentru mai multe informații accesați site-ul www.creart.ro și paginile de Facebook: Festivalul
International de Folclor și creart.
Coproducător: TVR
Sponsor: Domeniile Sâmburești
Parteneri media: Magic FM, Dilema Veche, Adevărul, Calendar Evenimente, Cooperativa
Tradițională, România Pozitivă, Bigcitylife.ro, Dor de ducă, 24Fun, Zile și Nopți, În Festival, Feeder,
PR Wave, Orașul meu, TV City, Online Gallery, IQool, Mișcarea Oamenilor Visători.
Spoturi:
FIF: https://www.youtube.com/watch?v=AkAjatK1KSU
Fân Zone: https://www.youtube.com/watch?v=vVXidsF2nO0
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Ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/muzici-si-traditii-in-cismigiu-bucurestiul-este-capitala-folcloruluiinternational.html
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1știri.ro
http://www.1stiri.ro/stire8Muzici_si_Traditii_in_Cismigiu_Bucurestiul_este_capitala_folclorului__8407.html
Versuri-muzică.info
http://versuri-muzica.info/video/iuliana-tudor-prezinta-muzici-si-traditii-in-cismigiu-editia-2015-latvr1_369507974.html
BlogdeBucurești.ro
http://blogdebucuresti.ro/2015/06/18/12-evenimente-pentru-weekendul-19-21-iunie-in-bucuresti/
Mihailovici.ro
http://www.mihailovici.ro/archives/10007

IEsc – urban, contemporan, românesc
Eveniment dedicat Zilei Internaționale a Iei
23 – 24 iunie 2015
creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Primăriei Municipilui București, sărbătorește Ziua
Internațională a Iei printr-un eveniment urban, contemporan, românesc numit simplu, IEsc. Așadar, în
perioada 23- 24 iunie 2015 vă invităm în Grădina cu Filme din Piața Alexandru Lahovari, nr. 7, la
ateliere de creație, concert în aer liber, sesiuni foto și multe alte surprize menite să celebreze IA.
Pe 24 iunie, de Sânziene, românii din țară și de pretutindeni sărbătoresc Ziua Internațională a Iei, la
inițiativa comunității „La Blouse Roumaine”. Astăzi IA este celebrată în 48 de țări și în sute de orașe
de către cei care ne îmbrățișează cultura.
IEsc este un eveniment pe care îl dedicăm acestei piese de port popular ce a devenit brand de țară.
Veți participa la un mix de manifestări urbane: ședințe foto neconvenționale, ateliere creative,
expoziție de accesorii, proiecție de film românesc – Aferim! și concert Maria Răducanu – la Grădina
cu Filme, precum și multe alte surprize pregătite pentru iubitorii de frumos, pentru cei care apreciază
valoarea acestui simbol național.
Dacă în trecut IA reprezenta un articol vestimentar purtat în zi de sărbătoare la sate, astăzi este un
simbol al valorilor autentice românești, cu care se identifică inclusiv omul modern. IEsc susține
revitalizarea iei tradiționale, care s-a bucurat în ultimii ani de o puternică promovare, devenind o sursă
de inspirație pentru mulți designeri și artiști contemporani.
Intrarea la toate activitățile din cadrul IEsc este gratuită.
Studiouri foto și Beauty corner
Păstrând legătura vechi-nou, vom reda prin decoruri un colț de odaie românească și unul cu motive
tradiționale reinterpretate. Ii vechi și ii noi sunt puse la dispoziția publicului pentru a se integra cât
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mai bine în poveste, iar bujorii în obrăjori și cosițele împletite sunt asigurate de Beauty District prin
ședințele gratuite de make-up și hair styling .
Ateliere creative
IEsc provoacă vizitatorii să-și dea frâu liber imaginației în cadrul celor trei ateliere creative susținute
de branduri 100% românești: Reciclare Creativă – cu platforma Wunderkraft, Karusello și Șezătoarea
Urbană. Două zile în care „oameni pasionați de a încerca artă pură și nebună, așa... ca un manifest al
propriei creativități” produc o „legătură vizibilă între cultura urbană contemporană și expresiile
culturale tradiționale”, „dând valoare și simț artistic lucrurilor simple” este promisiunea pe care
organizatorii și artiștii participanți la eveniment o fac publicului.
Proiecție de film românesc – „Aferim!”
Din dorința de a promova arta românească și creatorii săi, evenimentul propune publicului, în prima
seară, proiecția unuia dintre cele mai apreciate proiecte cinematografice românești, „Aferim!”, în
regia lui Radu Jude. Premiat la festivalul Internațional de la Berlin cu Ursul de Argint, pentru cea mai
bună regie, acest film istoric este un tablou al Ţării Românești de la începutul secolului al XIX-lea.
Concert Maria Răducanu
În ultima seară, pe 24 iunie, vă așteptăm la concert! Maria Răducanu ne va purta de la doina
românească, la etno-jazz, blues sau fado într-o călătorie muzicală neașteptată.
Maria iubește improvizația și invită publicul, cu fiecare concert, să intre într-un joc al sunetelor.
Detalii despre eveniment și programul complet pe www.facebook.com/creartIEsc .
-Agrepres.ro
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/06/23/comunicat-de-presa-pmb-14-24-57
B365.ro
http://www.b365.ro/ziua-internationala-a-iei-la-creart_232084.html
Kidspots.ro
http://www.kidspots.ro/ziua-universala-a-iei/
Wherevent.com
http://www.wherevent.com/detail/Gradina-cu-filme-IEsc-eveniment-dedicat-ZileiInterna%C8%9Bionale-a-Iei
Karusello.com
http://www.karusello.com/
Mariustuca.ro
http://www.mariustuca.ro/actualitate/24-iunie-cifre-oameni-fapte-intamplari-9772.html
Bucurestifm.ro
http://bucurestifm.ro/2015/06/24/cele-mai-interesante-evenimente-culturale-ale-zilei-2/
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Postmodern.ro
http://www.postmodern.ro/node
Antena3.ro
http://www.antena3.ro/actualitate/sanzienele-2015-ce-se-intampla-de-sanziene-in-bucuresti297894.html
Bindiribli.ro
http://bindiribli.ro/2015/06/17/iesc-urban-contemporan/
Orasulm.eu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Gradina_cu_Filme_35120/IEsc_%E2%80%93_urban,_contempor
an,_romanesc_59540
Stiriflux.ro
http://www.stiriflux.ro/unde-fugim-de-acasa/
Rador.ro
http://www.rador.ro/2015/06/23/calendarul-evenimentelor-23-iunie-selectiuni/
Redescoperaistoria.ro
http://www.redescoperaistoria.ro/2015/06/24/stirile-zilei-in-colimator-istoric-24-iunie/

Gazetarul.ro
http://gazetarul.ro/ziua-internationala-a-iei-sarbatorita-in-bucuresti-intrarea-la-eveniment-este-libera/
Ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/targul-de-sanziene-de-vineri-pana-duminica-la-muzeul-taranuluiroman.html
Pintilii.ro
http://pintilii.ro/iesc-urban-contemporan-romanesc/
Radioromaniacultural.ro
http://www.radioromaniacultural.ro/iesc_eveniment_dedicat_zilei_internationale_a_iei_acreart-33594
E-cultura.info
http://www.e-cultura.info/ziua-internationala-iei/
Diacaf.com
http://www.diacaf.com/stiri/lifestyle/cum-va-fi-sarbatorita-ziua-internationala-a-iei-in_27983865.html
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Gratuitor.ro
http://gratuitor.ro/iesc-eveniment-dedicat-zilei-internationale-a-iei-creart/
Dordeduca.ro
http://dordeduca.ro/evenimente/iesc_-_de_ziua_internationala_a_iei/10209/
Cariereonline
http://www.cariereonline.ro/articol/ziua-internationala-iei-sarbatorita-cu-fast-capitala
Bursa.ro
http://www.bursa.ro/ziua-universala-a-iei-iesc-urban-contemporan-romanesc-la-bucuresti272458&s=print&sr=articol&id_articol=272458.html
Rnews.ro
http://rnews.ro/de-sanziene-in-bucuresti_145113.html
Tarancutaurbana.ro
http://www.tarancutaurbana.ro/capitala-petrece-de-ziua-iei/
Ziaresireviste.ro
http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&id=126886#.Vb9j0fmqqko
Adevarul.ro
http://adevarul.ro/news/bucuresti/ziua-internationala-iei-sarbatorita-bucuresti-intrarea-evenimentlibera-1_5589633758992572a12c68ba/index.html
Ziare.com
http://www.ziare.com/bucuresti/festival/pag2
Blog.ecarpathian.com
http://blog.ecarpathian.com/

Sejur cultural în capitală
4 – 9 iulie 2015 Opera Grand Gala
6 – 19 iulie 2015 Simfonii pe asfalt
În luna iulie, Primăria Muncipiului București, prin creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție, aduce
un omagiu muzicii clasice, oferind publicului bucureștean două evenimente inedite și spectaculoase:
Opera Grand Gala și Simfonii pe asfalt.
În perioada 4 - 9 iulie 2015, în intervalul orar 20:15 – 23:00, la Grădina cu Filme – Cinema & More,
situată în curtea sediului creart din Piața Alexandru Lahovari nr. 7, are loc o nouă ediție a
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evenimentului Opera Grand Gala ce cuprinde proiecții ale concertelor unora dintre cele mai
proeminente nume ale muzicii clasice românești, precum și recitaluri de muzică clasică. Angela
Gheorghiu, Adina Nițescu, Cristina Damian, Alexandru Agache sunt doar câteva dintre talentele
autohtone care au încântat o lume întreagă și ale căror interpretări vor putea fi admirate în cadrul
proiecțiilor de la Opera Grand Gala.
De asemenea, publicul va putea viziona și proiecția concertului de adio al lui Ioan Holender, cel mai
longeviv director al Operei de Stat din Viena, care a condus instituţia timp de 18 ani, fiind,totodată,
un puternic suținător al talentelor românești. Ioan Holender este și directorul artistic al Festivalului
Internațional George Enescu.
Între 6 -19 iulie 2015, începând cu orele 20:00, Centrul Vechi devine gazda unor manifestări artistice
cu totul speciale. În cadrul evenimentului Simfonii pe asfalt, la intersecția străzilor Lipscani și
Smârdan, vor fi organizate scurte concerte de operă/muzică instrumentală clasică. Proiectul își
propune să fie o modalitate inedită și eficientă pentru promovarea muzicii clasice și a artiștilor români
din această arie în rândul publicului larg.
Trio Ludens (Iulian Ochescu – pian, Rafael Butaru – vioara, Gabriela Bokor – cello), 4 Cellos
(Gabriela Bokor, Mircea Marian, Octavian Lup, Adrian Precup), Duo Virtuosso (Rafael Butaru –
vioara, Bogdan Chiculita – vioara) sunt câteva dintre numele care vor delecta publicul bucureștean la
Simfonii pe asfalt.
Intrarea la proiecțiile din cadrul Opera Grand Gala, precum și la concertele Simfonii pe asfalt este
liberă.
Opera Grand Gala și Simfonii pe asfalt sunt organizate de Primăria Municipiului București, prin
creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție.
Sponsor – Simfonii pe asfalt: BCR
Parteneri media: TV City, Ring, Cooperativa Urbană, Radio România Cultural, Radio România
Muzical, Radio România Internațional, Radio România București FM, Zile Și Nopți, Iqool,
BigCityLife.ro, PR Wave, 24 Fun, Online Gallery, Calendar Evenimente, Urban.ro, Orașul meu,
Liternet.ro, Vinșieu, Dor de ducă, România Pozitivă, ÎnFEstival, Feeder.ro, Agenda Liternet.
-Opera Grand Gala
Orașul Meu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Gradina_cu_Filme_35120/Opera_Grand_Gala_59816
24 FUN
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/spectacole/opera-grand-gala/
Ce faci în weekend?
http://cefacinweekend.blogspot.ro/2015/07/program-gradina-cu-filme-luna-iulie-2015.html
Calendar Evenimente
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http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=145023
Zile si Nopti
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/4930/simfonii-pe-asfalt
Romania Muzical
http://www.romania-muzical.ro/articole/art.htm?c=49&g=5&arh=1&y=2014&a=1287941
Simfonii pe asfalt
Hotnews
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17628927-simfonii-asfalt-centrul-istoric-bucurestiului.htm
Modernism
http://www.modernism.ro/2014/07/02/muzica-instrumentala-clasica-in-strada-la-bucuresti-simfoniipe-asfalt/
Foto Ștefan
http://www.fotostefan.ro/simfonii-pe-asfalt-in-centrul-vechi-al-bucurestiului/
Simona Constantinescu
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2015/07/simfonii-pe-asfalt-concerte-stradale-de.html
24 Fun
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/spectacole/simfonii-pe-asfalt-editia-a-ii-a/
Orașul Meu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Centrul_Vechi_25226/Simfonii_pe_asfalt_59817
Blog de București
http://blogdebucuresti.ro/2015/07/16/evenimente-bucuresti-17-19-iulie-2015/
Merg.În
http://merg.in/bucuresti/de-povestit/cronici/simfonii-pe-asfalt-muzica-clasica-iese-in-strada3711.html
Vin și eu
http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/festivaluri-muzica-si-concerte-spectacole-sifilme/concerte-de-opera-in-centrul-vechi/94840/e.html
Madalina Iancu
http://www.madalinaiancu.ro/ce-poti-face-in-bucuresti-in-weekendul-10-12-iulie/
București FM

190

http://bucurestifm.ro/2014/07/07/bucurestifm-va-prezinta-agenda-evenimentelor-culturale-de-luni-7iulie/
Orașul Vechi
http://www.orasulvechi.ro/acum-in-centrul-vechi-2/simfonii-pe-asfalt/
Jurnal de București
http://www.jurnaldebucuresti.com/2015/07/18/recomandari-de-weekend-si-vacanta-pentru-bucuresti18-19-iulie-2015/
Metropotam
http://metropotam.ro/La-zi/muzica-clasica-ajunge-in-strada-in-centrul-vechi-in-perioada-7-13-iulieart2461200666/
Jurnalul
http://jurnalul.ro/timp-liber/spectacole/proiecte-de-vara-in-bucuresti-692058.html
România actualități
http://www.romania-actualitati.ro/muzica_clasica_iese_in_strada-64070
Herald
http://herald.ro/evenimente/muzica/muzica-clasica-iese-in-strada/
Bucureștiul Boem
https://www.facebook.com/bucurestiulboem
Art and Fun
http://artandfuntime.blogspot.ro/2014/07/simfonii-pe-asfalt-7-13-iulie.html
Gratuitor
http://gratuitor.ro/simfonii-pe-asfalt-muzica-clasica-iese-in-strada/
Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/evenimente/spectacol-in-strada-simfonii-pe-asfalt-in-centrul-istoricdin-bucuresti-2959520.html
Bucuresti FM
http://bucurestifm.ro/2015/07/17/recomandari-evenimente-3/
Cosmopolitan
http://www.cosmopolitan.ro/cosmo-fun/calendarul-evenimentelor-pentru-perioada-10-13-iulie2149533
Roportal
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https://www.roportal.ro/articole/despre/simfonii_pe_asfalt_in_centrul_istoric_al_bucurestiului/
News Pad
http://www.newspad.ro/PROIECTE-de-vara-in-Bucure-ti,684115.html
Newskeeper
https://newskeeper.ro/articol?id=053A9F605AF637F5893EA70826B55008&data=2014-07-07
Buletin de Ilfov
http://www.buletindeilfov.ro/628198-proiecte-de-vara-in-bucureti.html
Revista Presei
http://www.revistapresei.eu/stire/proiecte-de-vara-in-bucuresti.html

Absolvenții UNATC deschid stagiunea de vară a Festivalului de Teatru Dell' Arte
10 iulie – 6 septembrie 2015
Primăria Muncipiului București, prin creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție, în parteneriat cu
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, anunță deschiderea
stagiunii de vară a Festivalului de Teatru Dell' Arte, care va avea loc în perioada 10 iulie - 6
septembrie 2015 în Parcul Cișmigiu și în Grădina cu Filme - Cinema & More din Capitală.
Dell'Arte este un festival de teatru aflat anul acesta la prima ediție, organizat din dorința de a aduce pe
scenele neconvenționale în aer liber din Cișmigiu și Grădina cu Filme o serie de spectacole ale
absolvenților Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”.
Sălile de teatru sunt schimbate cu scene amplasate în aer liber, având în program titluri ce promit să
ofere o experiență inedită prin subiectele abordate și să transforme diminețile și serile de weekend
într-unele speciale.
Festivalul de teatru „Dell' Arte” vine în întâmpinarea publicului bucureștean și nu numai cu o ofertă
variată de spectacole atractive din dramaturgia clasică și contemporană, dar și cu producții ale
departamentelor de coregrafie și păpuși marionete.
În Parcul Cișmigiu, vinerea și sâmbăta, începând cu ora 19.20, trecătorii sunt invitați la spectacole
precum „Intrigantul”, „Câinele grădinarului” - după Lope de Vega, „Cine e fazanul?” - de Georges
Feydeau, „A douăsprezecea noapte” - de William Shakespeare, „Cele două orfeline” - de Adolphe
Phillipe D'Ennery. De asemenea, cei mici sunt așteptați în Cișmigiu în fiecare duminică, de la ora
11:30, cu piese de teatru pentru copii. „În așteptarea lui Ardeiuț”, „Croitorașul cel viteaz” și „Taraful”
sunt doar câteva dintre spectacolele pregătite special pentru aceștia.
Grădina cu Filme, situată în Piața Alexandru Lahovari nr. 7, își deschide porțile teatrului în fiecare
duminică, de la ora 20:00, cu spectacole precum „Norman” - de Alan Ayckbourn, „Sylvia” de A. R.
Gurney și „Comedia Dell' Arte”.
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Astfel, pe timp de vară, oamenii pasionați de teatru, precum și cei care vor să descopere aceasta artă,
au posibilitatea de a se bucura de spectacole de teatru de calitate, în două locații cheie ce îndeamnă la
relaxare și multă voie bună.
Mai multe informații pe website-ul www.creart.ro și pe pagina de Facebook a creart.
Organizatori: Primăria Municipiului București, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție
Partener: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”
Cu sprijinul: ALPAB
Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Internațional,
Radio România București FM, Bigcitylife.ro, Calendar Evenimente, Dor de Ducă, Orașul Meu, În
Festival, Online Gallery, România Pozitivă, Zile și Nopți, 24FUN, IQool, PR Wave, TV City,
Gratuitor.
-UNATC
http://unatc.ro/prezentare/
IQool
http://www.iqool.ro/absolventii-unatc-deschid-stagiunea-de-vara-a-festivalului-de-teatru-dell-arte/
Dor de duca
http://dordeduca.ro/evenimente/dellarte:_teatru_untc_in_aer_liber/10261/
Orasul meu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Parcul_Cismigiu_2440/Festivalul_de_Teatru_Dell%27_Arte_598
85
Zile si nopti
Stire: http://www.zilesinopti.ro/articole/9715/absolventii-unatc-deschid-stagiunea-de-vara-afestivalului-de-teatru-dell-arte
Eveniment: http://www.zilesinopti.ro/evenimente/5046/festivalul-de-teatru-dell-arte
Gratuitor
http://gratuitor.ro/festivalul-de-teatru-dell-arte/
Calendar evenimente
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=145115
Romaniatv.net
http://www.romaniatv.net/programul-festivalului-de-teatru-dell-arte-din-capitala_231704.html
B365.ro
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http://www.b365.ro/stagiunea-de-vara-a-festivalului-de-teatru-dell-arte-incepe-maine-absolventiiunatc-in-deschidere_233004.html
Agerpres
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/07/09/comunicat-de-presa-pmb-18-15-42
Blog de Bucuresti
http://blogdebucuresti.ro/2015/07/30/evenimente-bucuresti-iulie-august-2015/
Palo.ro
http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-pmb-23467
Revistateatrala
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=21626
Cosmopolitan.ro
http://www.cosmopolitan.ro/cosmo-fun/evenimente/evenimente-de-neratat-in-perioada-31-iulie-2august
Debarbati.ro
http://debarbati.ro/divertisment/news/untold-la-cluj-o-gramada-de-petreceri-in-bucuresti-dirt-on-fire2015-si-foarte-multe-filme-bune-ce-facem-in-weekend.html
Allevents
http://allevents.in/bucharest/a-dou%C4%83sprezecea-noapte-de-william-shakespeare-festivalul-deteatru-della/1618428428424105
Radio Romania Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/stagiunea_de_vara_a_festivalului_de_teatru_dellarte_incepe_vin
eri_in_capitala-34637
Hotnews.ro
http://m.hotnews.ro/stire/20289906
Postmodern.ro
http://www.postmodern.ro/articol/recomand%C4%83ri-pentru-weekend-ul-17-%E2%80%93-19iulie-2015
Kidsnews
http://www.kidspots.ro/category/teatru-2/
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Copacul cu Cărți la a doua ediție
1 iulie – 31 august 2015
Relaxare și recreere în natură pentru toate vârstele: lectură, concerte și ateliere creative
Bucureştenii sunt aşteptaţi la o nouă sesiune de relaxare în aer liber, în perioada 1 iulie - 31 august, în
Parcul Cişmigiu, unde va avea loc cea de-a doua ediţie a evenimentului Copacul cu Cărţi, organizat
de Primăria Municipiului Bucureşti, prin creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie, în parteneriat cu
Asociaţia pentru Cultură Urbană şi Mediu (A.C.U.M).
„Succesul de care s-a bucurat Copacul cu Cărţi la prima ediţie ne-a determinat să extindem
evenimentul pe parcursul a două luni. Prin această inițiativă sperăm să (re)aducem farmecul cărţilor
tipărite în atenţia bucureştenilor de toate vârstele, oferindu-le o alternativă culturală de relaxare şi
de petrecere a timpului liber.”, a declarat Florentina Oancea, coordonator proiect cultural Copacul cu
Cărți.
Peste 150 de romane şi publicaţii sunt puse în mod gratuit la dispoziţia vizitatorilor. Pe lângă lectura
în aer liber, programul evenimentului Copacul cu Cărţi cuprinde şi o serie de ateliere pentru copii,
prin care aceștia vor explora lumea origami şi vor păși în universul personajelor preferate prin pictura
pe faţă.
Adulţii sunt invitaţi la o serie de workshop-uri practice şi creative, precum cel de Fashion – „Dress for
success”, unde vom afla despre cum putem folosi hainele ca pe un instrument al exprimării
personalității, cel de tehnici de automasaj sau atelierul Idei Cusute. Cei dornici de mişcare sunt
așteptați la cursuri de auto-apărare Krav Maga - sistem de luptă derivat din metoda militară folosită de
forţele speciale israeliene sau cele de Tai Chi.
Muzica contribuie la starea de relaxare a fiecăruia dintre noi, motiv pentru care serile sunt dedicate
sesiunilor Live de DJ şi saxofon cu ArtHitEctronic & Friends, show-urilor de improvizaţie şi
concertelor de pian cu Flavian Chitic şi Denisa Bozoancă.
Intrarea la toate activitățile din cadrul evenimentului Copacul cu Cărţi este liberă.
Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina oficială de facebook:
https://www.facebook.com/CopaculcuCarti.
Organizatori: Primăria Municipiului Bucureşti, creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al
Municipiului Bucureşti
Parteneri: Asociația Pentru Cultură Urbană și Mediu (A.C.U.M), Administrația Lacuri, Parcuri și
Agrement București
Susținut de: BCR
Cu sprijinul: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Librăriile Humanitas
Parteneri media: TV City, Zile și Nopți, Radio România București FM, Radio România Cultural,
Radio România Internațional, Radio România Muzical, 24 Fun, Nicecream FM, Zeppelin, PR Wave,
Iqool, Bigcitylife.ro, Orașul Meu, Feeder.ro, Înfestival, România Pozitivă, Dor de Ducă, Calendar
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Evenimente, Online Gallery, Urban.ro, Cooperativa Urbană, Suntmămica.ro, Vinșieu, Dietetik,
Mișcarea Oamenilor Visători.

Copacul cu Cărţi la final
Peste 25.000 de vizitatori s-au bucurat de lectură și relaxare în aer liber
Cea de-a doua ediţie a evenimentului Copacul cu Cărţi a ajuns la final. În perioada 1 iulie - 31 august
2015, peste 25.000 de bucureşteni s-au recreat în spaţiul special amenajat din Parcul Cişmigiu, având
la dispoziţie o bibliotecă în aer liber cu peste 150 de titluri, ascultând un concert sau participând la
unul dintre atelierele pregătite de organizatori.
“Copacul cu Cărţi creşte şi, odată cu el, şi interesul bucureştenilor pentru o astfel de iniţiativă. Am
încercat să oferim vizitatorilor, pe lângă o colecţie de titluri reprezentative pentru literatura
românească şi cea internaţională, un program cât mai variat, adaptat tuturor categoriilor de vârstă.
Pentru ediţiile următoare ne propunem să aducem publicul mai aproape de scriitori, prin intermediul
unor întâlniri speciale”, a declarat Claudia Popa, Director creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie
al Municipiului Bucureşti.
Piese de teatru, consiliere parentală, lecţii de dans, ateliere de creație pentru copii, board games,
sesiuni de sport și multe alte activități au completat programul evenimentului, transformând Copacul
cu Cărţi într-un veritabil spaţiu de relaxare şi cultură, îndrăgit de bucureşteni de toate vârstele.
În fiecare weekend, serile de la Copacul cu Cărţi au fost întreţinute de o serie de trupe autohtone de
succes. Coma, Firma, Omul cu Şobolani, ZOB, The Amsterdams, Nişte Băieţi sunt câteva dintre
trupele primite cu entuziasm şi multe aplauze de mii de bucureşteni.
O componentă importantă a evenimentului a fost reprezentată de inaugurarea, în cadrul acestei ediţii,
a unui punct de donaţii de cărţi, ce a adunat la final peste 100 de titluri pentru dotarea bibliotecii şcolii
din Comuna Catanele.
Bucureștenii sunt așteptați și în anul viitor la Copacul cu Cărți cu povești pentru toate vârstele și o
mulțime de spectacole și activități ce vor colora peisajul urban al capitalei. Pe 2016!
--Copacul cu Cărţi este un proiect cultural organizat de către Primăria Municipiului Bucureşti prin
creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Asociația
Pentru Cultură Urbană și Mediu (A.C.U.M) și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București
(Alpab).
Proiect susținut de: BCR, Pepsi, Discovery România, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,
Librăriile Humanitas.
Parteneri media: TV City, Zile și Nopți, Radio România București FM, Radio România Cultural,
Radio România Internațional, Radio România Muzical, 24 Fun, Nicecream FM, Zeppelin, PR Wave,
Iqool, Bigcitylife.ro, Orașul Meu, Feeder.ro, Înfestival, România Pozitivă, Dor de Ducă, Calendar
Evenimente, Online Gallery, Urban.ro, Cooperativa Urbană, Suntmămica.ro, Vinșieu, Dietetik,
Mișcarea Oamenilor Visători.
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Metropotam
http://metropotam.ro/La-zi/copacul-cu-carti-doua-luni-de-carti-gratuite-in-gradina-cismigiuart0510084252/
Mediafax
http://www.mediafax.ro/life-inedit/bucurestenii-invitati-la-lectura-in-cismigiu-prin-proiectul-copaculcu-carti-12945682
http://www.mediafax.ro/cultura-media/peste-150-de-romane-si-publicatii-puse-la-dispozitiavizitatorilor-in-parcul-cismigiu-14524702
Cotidianul
http://www.cotidianul.ro/copacul-cu-carti-in-parcul-cismigiu-264082/
Descopera
http://www.descopera.ro/dnews/12947911-copacul-cu-carti-din-cismigiu-cel-mai-nou-loc-in-carebucurestenii-sunt-invitati-la-lectura-si-recreere
Infomusic
http://www.infomusic.ro/agenda/copacul-cu-carti-festival-parcul-cismigiu-2015/
Gratuitor
http://gratuitor.ro/copacul-cu-carti-in-parcul-cismigiu-redescopera-lectura-relaxandu-te-in-mijloculnaturii/
Antena 3
http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/copacul-cu-carti-zona-de-relaxare-si-lectura-in-parculcismigiu-261048.html
Europa FM
http://www.europafm.ro/copacul-cu-carti-in-parcul-cismigiu/
http://www.europafm.ro/stirea-bravo-carti-gratis-in-cismigiu-la-copacul-cu-carti/
Bucuresti FM
http://bucurestifm.ro/2015/07/06/in-parcul-cismigiu-cartile-cresc-in-copac/
http://bucurestifm.ro/2015/07/06/in-parcul-cismigiu-cartile-cresc-in-copac/program-copacul-cu-carti1-12-iulie/
Garbo
http://www.garbo.ro/articol/Cultura/18830/mergi-la-copacul-cu-carti-in-parcul-cismigiu.html
Marius Tuca
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http://www.mariustuca.ro/carte/copacul-cu-carti-cismigiu-10355.html
Adevarul
http://adevarul.ro/news/bucuresti/copacul-carti-invita-bucuresteni-lectura-cismigiu1_53d217720d133766a8b9c236/index.html
Blog: Simona Constantinescu
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2015/07/copacul-cu-carti-in-parcul-cismigiu.html
Ziarul Metropolis
http://www.ziarulmetropolis.ro/copacul-cu-carti-in-parcul-cismigiu/
Scoala Butterfly
http://www.scoalabutterfly.ro/noutate.php?id=94
Zambete și Sănătate
http://zambetsisanatate.ro/2015/07/27/lectura-la-iarba-verde-copacul-cu-carti/
Rnews
http://rnews.ro/copacul-cu-carti-din-cismigiu_145227.html
Bookaholic
http://www.bookaholic.ro/copacul-cu-carti-un-spatiu-fain-pentru-cititori-in-cismigiu.html
Revista Blogurilor
http://revistablogurilor.ro/copacul-cu-carti-se-intoarce-in-cismigiu/
Serial Readers
http://blog.serialreaders.com/2015/07/copacul-cu-carti-se-intoarce-in-cismigiu/
Bucureștii vechi și noi
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2015/07/parcul-cismigiu-s-a-umplut-de-carti-le-poti-citi-gratuitin-urmatoarele-doua-luni/
Rangali
http://www.rangali.ro/blogul-despre/am-fost-acolo-si-ne-a-placut-copacul-cu-carti-relaxare-si-lecturain-parcul-cismigiu-bd89
Romania Journal
http://www.romaniajournal.ro/150-books-available-for-reading-in-cismigiu-park/
B365
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http://www.b365.ro/parcul-cismigiu-s-a-umplut-de-carti-le-poti-citi-gratuit-in-urmatoarele-doua-lunifoto_232582.html
Coiotul Relaxat
http://coiotulrelaxat.ro/copacul-cu-carti-din-cismigiu-locul-perfect-pentru-citit-in-aer-liber/
Ziarul Tineretului
http://ziarultineretului.ro/relaxare-si-recreere-in-natura-pentru-toate-varstele-lectura-concerte-siateliere-creative-langa-copacul-cu-carti/

Zmeu București
http://zmeubucuresti.com/2015/07/02/copacul-cu-carti/
9am
http://www.9am.ro/stiri/Social/280623/parcul-cismigiu-sute-de-carti-puse-gratuit-la-dispozitiavizitatorilor.html
Romantic FM
http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/copacul-cu-carti-este-in-cismigiu-6169
EVZ
http://www.evz.ro/copacul-cu-carti-ne-invita-sa-ne-cataram-in-el.html
Apropo TV
http://www.apropotv.ro/expozitii-si-targuri/-copacul-cu-carti-program-in-luna-august-14659221eveniment
4 Arte
http://www.4arte.ro/2015/07/12/copacul-cu-carti-la-a-doua-editie/
Avocat Net
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40944/Romania-optimista-Peste-150-de-romane-sipublicatii-puse-la-dispozitia-bucurestenilor-timp-de-doua-luni.html
Foto Stefan
http://www.fotostefan.ro/gradina-de-citit-si-copacul-cu-carti/
Art Line
http://www.artline.ro/Lectura-in-aer-liber--in-Parcul-Cismigiu-34849-1-n.html
Ziare
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http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/copacul-cu-carti-ne-invita-sa-ne-cataram-in-el5610443
Agenda Copiilor
https://agendacopiilor.wordpress.com/calendar-google/
Ziare și Reviste
http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&id=128864#.Vb9JZvntky4
Kidspots
http://www.kidspots.ro/vacanta-in-oras-program-cultural-28-iulie-2-august-2015/
Festivaluri - românești
http://festivaluri-romanesti.ro/festivaluri/copacul-cu-carti-editia-a-ii-a
Suflet de Mămică
http://sufletdemamica.blogspot.ro/2015/07/evenimente-18-19-iulie.html
Elle
http://www.elle.ro/lifestyle/agenda-cele-mai-interesante-evenimente-din-weekend-ul-3-5-iulie423371/
The Cool Hunter
http://thecoolhunter.ro/copacul-cu-carti-din-cismigiu-pomul-laudat-la-care-poti-merge-cu-sacul/
Hotnews
http://m.hotnews.ro/stire/20274696
Realitatea București
http://realitateabucuresti.ro/lectura-in-aer-liber-muzica-si-concerte-in-parcul-cismigiu-incepand-cu-1iulie/
Traduceri
http://traduceri-spaniola.blogspot.ro/2015/07/copacul-cu-carti-gradina-cismigiu.html
Foto Anghel
http://fotoanghel.ro/2015/07/26/copacul-cu-carti-2015/
Ziare live
http://www.ziarelive.ro/stiri/copacul-cu-carti-ne-invita-sa-ne-cataram-in-el.html
Stiri.com
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http://www.stiri.com.ro/stire-93024/copacul-cu-cri-program-intens-n-august-ateliere-pentru-copii-iprini-concerte-i-piese-de-teatru-.html#.Vb9N7_ntky4
Clasa3C
http://clasa-3c.blogspot.ro/2015/07/copacul-cu-carti.html
Blog de București
http://blogdebucuresti.ro/2015/07/23/evenimente-bucuresti-pentru-perioada-24-26-iulie/
Maximum Rock
http://www.maximumrock.ro/stiri/9753-evenimentul-%E2%80%9Ecopacul-cuc%C4%83r%C8%9Bi%E2%80%9D-din-ci%C8%99migiu-prezint%C4%83-concerte-aleforma%C8%9Biilor-rom%C3%A2ne%C8%99ti.html

Pe 3 iulie se redeschide cinematograful în aer liber
CineParK din Herăstrău!
3 iulie – 9 august 2015
Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, redeschide în
perioada 3 iulie – 9 august 2015, în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, cinematograful în
aer liber – CineParK.
Aflat la a patra ediție, CineParK este un spațiu dedicat oamenilor care caută neconvenționalul și care
preferă să își petreacă timpul sub cerul liber, fiind o alternativă gratuită și accesibilă la cinematograful
clasic.
Conceptul evenimentului de ,,cinema în aer liber” oferă publicului o altfel de experiență
cinematografică care conturează atmosfera grădinilor de vară, unde plăcerea vizionării se împletește
cu bucuria de a petrece o seară în mijlocul naturii, departe de aglomerația orașului, alături de prieteni.
Evenimentul este susținut de Digi Film și Digi Play, timp de 6 weekenduri, bucureștenii având la
dispoziție un program ce include aproximativ 30 de filme de referință, ce aparțin tuturor genurilor
cinematografice. Nici cei mici nu au fost uitați, sunt așteptați cu seriale de animație în fiecare sâmbătă
și duminică de la orele 18:00.
„The November Man”, cu Pierce Brosnan în rolul principal, difuzat vineri, 24 iulie, de la 19.30, „O
săptămână de pomină” (The Longest Week) sau „Fury”, ultimul film al lui Brad Pitt, difuzat sâmbătă,
4 iulie, de la 19.30, sunt doar câteva dintre blockbusterele oferite de Digi Film, ce pot fi urmărite la
CineParK. Digi Play pune la dispoziție, gratuit, cinefililor peliculele „Luptătorul” (The Wrestler),
„Fata care s-a jucat cu focul” (The girl who played with fire) sau „Concertul” (The Concert). Și
pentru cei mici oferta Digi Play este una bogată. Ei sunt invitaţi să intre în Dulapul lui Chloe, să se
scufunde alături de Olly şi să ia parte la aventurile fraţilor Staines.
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Anul acesta CineParK oferă publicului noi atracții și o înfățișare diferită, fresh și modernă. Vor fi
proiectate, ca în fiecare an, pe un ecran în aer liber, filme artistice de acțiune, dramă, mister, comedie,
thriller și aventuri în fiecare vineri, sâmbătă și duminică de la orele 19:30.
În Parcul Herăstrău – intrarea Charles de Gaulle, va fi amenajată o zonă specială, în care spectatorii
vor putea sta pe iarbă sau pe scaune, alături de familie şi prieteni. Noutatea din acest an constă în zona
lounge unde publicul se poate relaxa la sfârșit de săptămână.
Accesul publicului în cadrul evenimentului CineParK este gratuit.
Vă invităm să urmăriți:
Pagina de Facebook www.facebook.com/CineParK.cinematografinaerliber și site-ul nostru oficial,
www.creart.ro, pentru a fi la curent cu programul actualizat al filmelor pe care le puteți viziona în
fiecare weekend, precum și cu eventualele modificări survenite pe parcursul evenimentului.
Digi Film este canalul de filme ce reuneste toate genurile de film: aventura, comedie, actiune, drama,
thriller, romantic, since-fiction, istoric, horror, animatie, muzical etc. Totodata este cel mai accesibil
canal de filme Pay - TV din Romania, regasindu-se in grilele serviciului de televiziune digitala prin
cablu si prin satelit Digi TV a RCS & RDS.
Digi Play este un serviciu video la cerere (SVOD), disponibil prin platforma Digi Online, unde
utilizatorii au acces la o biblioteca video variata de filme, seriale, emisiuni, documentare si
telenovele, care este imbogatita in fiecare luna cu noi productii cinematografice. Acest serviciu le
permite utilizatorilor sa isi aleaga continutul preferat dintr-o baza variata de filme, oriunde si
oricand, pe teritoriul Romaniei.
Organizatori: Primăria Municipiului Bucureşti, creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al
Municipiului Bucureşti
Parteneri: ALPAB - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București
Sponsor: Aqua Carpatica
Eveniment susținut de: Digi Film și Digi Play
Parteneri media: Digi 24, ProFM, TV City, Zile și Nopți, 24 Fun, PR Wave, IQool, Bigcitylife.ro,
Orașul Meu, Feeder.ro, ÎnFestival, România Pozitivă, Dor de Ducă, Calendar Evenimente, Online
Galler, Vinșieu, Mișcarea Oamenilor Visători.
-Adevarul.ro
http://adevarul.ro/news/bucuresti/cinematograful-aer-liber-parcul-herastrau-si-a-deschis-portileintrarea-libera-1_559777b1f5eaafab2c390df0/index.html
Stiri.acasa.ro
http://stiri.acasa.ro/social-125/filme-gratis-in-parcul-herastrau-iata-programul-201976.html
Digi World

202

http://www.digi-world.tv/comunicate-digi?comunicat=418&show=true
Sursadestiri.net
http://www.sursadestiri.net/in-acest-weekend-se-redeschide-cinematograful-in-aer-liber-cinepark-dinparcul-herastrau-s2804596265.html
Gratuitor.ro
http://gratuitor.ro/cinepark-cinematograf-gratuit-in-aer-liber-in-parcul-herastrau/
Digi24 – stire la fata locului
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Timp+liber/Stiri/Filme+gratuite+in+Parcul+Herastrau
Romania Pozitiva
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/pe-3-iulie-se-redeschide-cinematograful-in-aer-libercinepark-din-herastrau/
Bigcitylife.ro
http://www.bigcitylife.ro/cinepark-in-herastrau/
Feeder.ro
http://www.feeder.ro/2015/07/03/cinepark-parcul-herastrau/
Calendar evenimente
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=144829
Dor de duca
http://dordeduca.ro/evenimente/cinepark/10238
Orasul meu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Parcul_Herastrau_2465/CinePark_2015_59741
24 FUN
http://bucuresti.24fun.ro/de_citit/stiri/pe-3-iulie-se-redeschide-cinematograful-in-aer-liber-cineparkdin-herastrau/
B365.ro
http://www.b365.ro/12-evenimente-cu-intrarea-libera-care-au-loc-in-weekendul-18-19-iulie-2015-inbucuresti_233391.html
SimonaConstantinescu
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2015/07/ce-poti-sa-faci-in-weekendul-3-5-iulie.html
Digi Film

203

http://www.digi-film.ro/utile/comunicate-digi?comunicat=418&show=true
Radar de media
http://www.radardemedia.ro/cine-park-proiectii-de-film-in-parcul-herastrau-oferite-de-digi-film/
Palarisme.ro
http://palarisme.ro/evenimente/now-what/467-cinepark-cinematograf-in-aer-liber-2015MOV
http://bindiribli.ro/2015/07/01/cinematograful/
Kidsnews.ro
http://www.kidsnews.ro/2015/07/03/se-redeschide-cinematograful-in-aer-liber-cinepark-dinherastrau/
Metropotam.ro
http://filme.metropotam.ro/articole-despre-filme/se-redeschide-cinepark-cinematograful-in-aer-liberdin-parcul-herastrau-art6578449573/
Jurnalul de afaceri.ro
http://www.jurnaluldeafaceri.ro/se-redeschide-cinematograful-in-aer-liber-cinepark-din-herastrau/
Bucurestistudpass.ro
http://bucuresti.studpass.ro/evenimente-bucuresti/cinepark-2015/
Mariustuca.ro
http://www.mariustuca.ro/actualitate/cinematograf-cinematograf-aer-liber-bucuresti-10499.html
Agerpres
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/07/02/comunicat-de-presa-pmb-19-36-39
Realitateabucuresti.ro
http://realitateabucuresti.ro/cinepark-cinematograf-in-aer-liber-in-parcul-herastrau-cu-intrare-gratuita/
Hotnews.ro
http://life.hotnews.ro/stiri-prin_oras-20272469-acest-weekend-redeschide-cinematograful-aer-libercinepark-din-parcul-herastrau.htm
Rnews.ro
http://rnews.ro/se-redeschide-cinematograful-in-aer-liber-cinepark-din-herastrau_145258.html
Cinemap.ro
http://cinemap.ro/cinepark-deschis-in-herastrau-in-perioada-3-iulie-9-august/
tai-tai.net
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http://www.tai-tai.net/stiri/Cinematograful-in-aer-liber-din-Parcul-Herastrau-va-fi-redeschis.html
Romanialibera.ro
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/veste-buna-pentru-cinefili--se-redeschidecinematograful-in-aer-liber-din-herastrau-384271
Cefacinweekend
http://cefacinweekend.blogspot.ro/2015/07/cinepark-cinematograf-in-aer-liber.html
blogunteer.ro
http://blogunteer.ro/2015/07/luna-lui-cuptor-aduce-noi-oportunitati/
Ziua Cargo
http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/cinepark-din-herastrau
Antena3.ro
http://www.antena3.ro/timp-liber/film/cinematograful-in-aer-liber-din-herastrau-se-redeschide-vineri299743.html
Presalibera.net
http://www.presalibera.net/cinematograf-in-aer-liber-in-parcul-herastrau_1830772.html
Rcs-rds.ro
http://www.rcs-rds.ro/comunicat?id=418
Romaniatv.net
http://www.romaniatv.net/cinematograful-in-aer-liber-din-herastrau-se-redeschidevineri_230244.html
Herastrauparc.ro
http://www.herastrauparc.ro/evenimente_herastrau.php
Mondonews.ro
http://www.mondonews.ro/cinematograful-in-aer-liber-din-herastrau-se-redeschide-in-acest-weekend/
Radio Romania Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/cinematograful_in_aer_liber_din_herastrau_se_redeschide_vineri
-34364
Erd.ro
http://www.erd.ro/weekendul-acesta-%C3%AEn-capital%C4%83
Bucurestifm.ro
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http://bucurestifm.ro/2015/07/02/se-redeschide-cinematograful-in-aer-liber-din-herastrau/
Centruldepresa.ro
http://www.centruldepresa.ro/node/1637620
Cyd.ro
http://cyd.ro/cinematograf-in-aer-liber-in-herastrau/
Digi Life
http://www.digi-life.tv/comunicate-digi
Ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/cinepark-cinematograful-in-aer-liber-din-parcul-herastrau-proiecteaza30-de-filme-in-6-weekenduri.html
Culturalbzi.ro
http://cultural.bzi.ro/cinematograful-in-aer-liber-din-herastrau-se-redeschide-astazi-31688
Realitatea.net
http://www.realitatea.net/ce-facem-in-weekend-de-la-muzica-rock-si-teatru-la-filme-in-aer-liberstand-up-comedy-si-concerte_1736756.html
Fanatik.ro
http://www.fanatik.ro/cinematograful-aer-liber-din-herastrau-se-redeschide-vineri-503157
Ziare.com
http://www.ziare.com/articole/cinema+in+parc
50deziledevara blog
http://50deziledevara.blogspot.ro/2015/07/locuri-de-vazut-filme-in-aer-liber-in.html
e-politic.ro
http://e-politic.ziuanews.ro/revista-presei/cinematograful-in-aer-liber-din-herastrau-se-redeschidevineri-243234
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Bucharest GreenSounds revine și anunță line-up-ul primei zile de festival!

21 – 23 august 2015
Asian Dub Foundation, Subcarpați & Orchestra, The Interrupters, Niște Băieți, Les Elephants
Bizarres, Blue Nipple Boy și Danaga ne vor încânta la a doua ediție BUCHAREST GreenSounds
FESTIVAL, cel mai revigorant festival de muzică eclectică din Capitală!
Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, vă invită la cea dea doua ediție a festivalului internațional BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL, care va avea loc în
perioada 21 – 23 august 2015, în Parcul Herăstrău.
Peste 25 de trupe și soliști importanți ai momentului, din țară și din străinătate, vor urca pe scenele
GreenSounds, în trei zile de festival, oferind publicului bucureștean și nu numai, muzică bună și
energie.
Dacă anul trecut evenimentul a găzduit aproximativ 19.000 de persoane, pentru ediția din acest an, la
cererea publicului, festivalul își mărește capacitatea oferind un spațiu mai încăpător iubitorilor de
muzică bună și distracție. Astfel, schimbăm locul de întâlnire de la Roaba de Cultură, pentru spațiul
ofertant de la intrarea Charles de Gaulle, Aleea cu Trandafiri.
BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL este un festival produs de NOA Event, cu intrare liberă, care
nu se limitează doar la muzica eclectică live, transformând spațiul reconfortant al parcului într-un
cadru alternativ de relaxare și interactivitate, cu activități recreative, creatori de produse autohtone și
delicii culinare diversificate. În afară de Bazarul cu branduri 100 % românești, o zonă lounge și un
spațiu de gastronomie internațională, avem pregătite o mulțime de suprize și atracții care reprezintă o
experiență totală de festival.
La ediția 2015 avem o nouă scenă, Second Stage, unde artiști și trupe autohtone de top vor performa
în fiecare seară, între concertele de la scena principală, Main Stage. Cele două scene sunt ocupate
consecutiv, fără ca fanii să rateze două trupe favorite.
În prima zi a festivalului vor concerta la Main Stage: – trupa britanico-bengaleză de hip-hop
fusion Asian Dub Foundation, infuzia de hip-hop folcloric Subcarpați & Orchestra, ska-punkerii
americani autentici The Interrupters,punk-rockerii Niște Băieți, singura trupă care abordează stilul
„Muzică de petrecere cu distors și final glorios”. La Second Stage – electro-pop-funkerii antemici Les
Elephants Bizarres, sextetul de reggae-world music Blue Nipple Boy și proiectul de etnoelectro Danaga.
La prima ediție BUCHAREST Greensounds FESTIVAL au urcat pe scena din Herăstrău 24 de trupe
și artiști, printre care amintim : Jaya The Cat, Subcarpați, Alexandrina, Coma, Urma, The Moorings,
DJ Ravin & Theodosii Spassov, E.M.I.L, Boogie Belgique, SHAZALAKAZOO, BaBa ZuLa și Maria
Răducanu.
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Mai multe informații privind cea de-a doua ediție a evenimentului puteți găsi pe pagina de Facebook
www.fb.com/bucharestgreensoundsfestival sau pe site-ul
www.bucharestgreensoundsfestival.ro.
Organizatori: Primăria Municipiului București, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție
Concept și producție: NOA Event
Sponsori: Automobile Bavaria Group, Coca Cola, Strongbow
Partener: ALPAB
Parteneri media: Mixtopia, iNFOMUSIC, Urban.ro, iConcert, SUB 25, România Pozitivă, 24FUN,
Feeder.ro, Orașul meu, Zile și Nopți, Dor de Ducă, Eragon Vibes, Bigcitylife.ro, Calendar
Evenimente, Suburban Magazine, IQool.
-BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL anunță line-up-ul celei de-a doua zile de festival
Fun Lovin’ Criminals, Guano Apes, Dubioza Kolektiv, Roa, Coma, Domino, Toulouse Lautrec, Pistol
cu capse, ZOB și Danaga completează line-up-ul celei de-a doua ediții a BUCHAREST GreenSounds
FESTIVAL!
Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, vă invită la ediția
cu numărul II a festivalului internațional BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL, care va avea loc în
perioada 21 – 23 august 2015, în Parcul Herăstrău – intrarea Charles de Gaulle, Aleea cu trandafiri.
Sâmbătă, pe 22 august, la Main Stage vă așteaptă cvartetul de rock alternativ din Germania – Guano
Apes, cel mai în vogă și mai exploziv live-act balcanic al momentului – Dubioza Kolektiv, trupa de
rock alternativ din New York –Fun Lovin’ Criminals, una dintre cele mai iubite trupe din muzica
alternativă românească Coma, Roa – Rise of Artificial și prima formație de rock-țambal din România
– Domino.
Tot pe 22 august, în cea de-a doua zi de festival, la Second Stage ne vom întâlni cu entoelectronicul Danaga, punk-rockerii ZOB, băieții de la Pistol cu capse – cu un sound punk rock și
influențe de ska și reggae și cu „capetele blănoase” sau „aristrocrații în mizerie” de la Toulouse
Lautrec.
BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL este un festival internațional efervescent, produs de NOA
Event, care transformă parcul Herăstrău într-un spațiu interactiv de distracție și relaxare, propunând
publicului concerte de muzică eclectică live, activități recreative, un bazar cu branduri românești, o
zonă lounge, un spațiu gastronomic internațional și multe alte atracții care se potrivesc culturii urbane.
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Ediția din acest an a festivalului va aduce la București și nume precum: Asian Dub
Foundation, Subcarpați & Orchestra, The Interrupters, Niște Băieți, Les Elephants Bizarres, Blue
Nipple Boy și Danaga, aceștia urmând să concerteze pe scenele BUCHAREST GreenSounds
FESTIVAL în prima zi, 21 august.
Mai multe informații privind cea de-a doua ediție a festivalului puteți găsi pe pagina de
Facebookwww.fb.com/bucharestgreensoundsfestival sau
pe
siteul www.bucharestgreensoundsfestival.ro .
Event: https://www.facebook.com/events/1601425273446324/
-BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL anunță line-up-ul ultimei zile de festival!
De Phazz, Nouvelle Vague, Moonlight Breakfast, Narcotango, Kathrin DeBoer, We Singing Colors,
Fantome, Dj K-LU, Jazu și Fanas se anunță în cea de-a treia zi la BUCHAREST GeenSounds
FESTIVAL, completând line-up-ul mult așteptat!
Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, organizează a II-a
ediție a festivalului internațional BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL, care va avea loc în
perioada 21 – 23 august 2015, în Parcul Herăstrău – intrarea Charles de Gaulle, Aleea cu trandafiri.
Duminică, 23 august, la Main Stage concertează trupa indie-pop We Singing Colors, artista Kathrin
DeBoer din Sydney ce amestecă sound-ul jazz/soul cu o gamă eclectică de influențe, trupa
argentiniană de electric tangoNarcotango, formația retro-electro Moonlight Breakfast, artiștii
francezi Nouvelle Vague cu ritmuri elegante de bossa nova și trupa de jazz De Phazz din Germania.
La Second Stage se vor auzi ritmurile contagioase de hip-hop, jazz și funk ale lui Fanas, sunetele de
neo soul piperate cu influențe pop, funk, jazz și bossa nova ale celor de la Jazú, K-LU va readuce la
viață sample-uri din filme românești prin ritmuri de hip-hop instrumental și funk, iar
trupa Fantome va cânta „culese din cartier” – un concept inițiat de Subcarpați, amestecând hip-hop-ul
cu folclorul românesc.
BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL este un festival internațional efervescent, produs de NOA
Event, care nu se rezumă doar la concertele de muzică eclectică live de la cele două scene, oferind
publicului o alternativă inedită de petrecere a timpului liber: bazar cu branduri 100% românești, zonă
de gastronimie internațională și zonă lounge.
Ediția din acest an aduce pe scenă nume precum: Asian Dub Foundation, Guano Apes, Fun Lovin’
Criminals, Dubioza Kolektiv, Subcarpați & Orchestra, The Interrupters, Niște Băieți, Les Elephants
Bizarres, Blue Nipple Boy, Danaga, ROA, Coma, Domino, Toulouse Lautrec, Pistol cu capse și ZOB,
aceștia urmând să concerteze pe scenele BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL în primele două
zile, 21 și 22 august.
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Mai multe informații privind cea de-a doua ediție a festivalului puteți găsi pe pagina de
Facebookwww.fb.com/bucharestgreensoundsfestival sau pe site-ul
www.bucharestgreensoundsfestival.ro .
Event: https://www.facebook.com/events/1601425273446324/
-Mai sunt trei săptămâni până la începerea celui mai efervescent festival internațional de muzică
din capitală!
A rămas mai puțin de o lună până când cea de-a doua ediție BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL
își va deschide porțile în perioada 21- 23 august 2015, în Parcul Herăstrău – intrarea Charles de
Gaulle, Aleea cu trandafiri.
GreenSounds este un eveniment cu intrare liberă, organizat de Primăria Municipiului București prin
creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție și produs de NOA Event. Succesul primei ediții a fost
confirmat de prezența unor nume mari din industria muzicală, adunând un public de aproximativ
19.000 de persoane.
Festivalul conturează un oraș dinamic, colorat și plin de viață, propunând publicului o altfel de
modalitate de petrecere a timpului liber în sezonul estival, cu un line-up format din peste 25 de trupe
și soliști importanți ai momentului, din țară și din străinătate.
Într-un București al contrastelor, GreenSounds reprezintă un limbaj comun al tuturor iubitorilor de
muzică, dans și distracție, creionând o comunitate și un cadru alternativ de relaxare și interactivitate.
Tinerii și familiile sunt invitați să se distreze la concerte, să se relaxeze în zona lounge și să ia pulsul
festivalului prin activitățile ce întregesc acest eveniment de anvergură. În zona culinară, vizitatorii se
pot delecta cu preparate diverse ale unor restaurante cu specific internațional, iar cei interesați de
achiziționarea unor suveniruri neconvenționale pot alege dintr-o gamă variată de produse ale unor
branduri 100% românești, adunate în zona bazar. GreenSounds își deschide porțile vineri, 21 august la
ora 15:00, iar sâmbătă și duminică de la ora 10:00.
Evenimentul își propune să aducă în viața bucureștenilor bucuria descoperirii diferitelor genuri
muzicale locale și internaționale și să contribuie la dezvoltarea turismului de festival în România,
punând capitala pe harta orașelor europene cu cele mai importante festivaluri internaționale de
muzică.

Pentru că festivalul și-a mărit capacitatea, la ediția din acest an va exista o nouă scenă, Second Stage,
unde vor urca în fiecare seară exclusiv artiști autohtoni, între concertele de la scena principală, Main
Stage, astfel încât fanii să nu rateze nicio trupă favorită.
De pe scenele GreenSounds se vor auzi ritmuri de hip-hop fusion, hip-hop folcloric, ska-punk, rock
alternativ, punk-rock, electro-pop, funk, reggae, etno-electro, indie-pop, jazz, soul, electric tango,
bossa nova, retro-electro și neo funk, în cadrul celui mai revigorant festival internațional de muzică
eclectică din capitală.
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Vineri, 21 august 2015, în intervalul orar 16:00 – 23:00, la Main Stage vor concerta Niște Băieți, The
Interrupters, Subcarpați & Orchestra, Asian Dub Foundation, iar la Second Stage ne vor încânta
Danaga, Blue Nipple Boy și Les Elephants Bizarres.
Sâmbătă, 22 august 2015, între 14:00 – 23:00, la Main Stage vor performa Domino, Coma, ROA,
Dubioza Kolektiv, Guano Apes, Fun Lovin' Criminals, iar la Second Stage Danaga, Pistol cu Capse,
Toulouse Lautrec și ZOB.
Duminică, 23 august 2015, de la 14:00 – 23:00, vor urca pe Main Stage We Singing Colors, Kathrin
DeBoer, Narcotango, Moonlight Breakfast, Nouvelle Vague, De Phazz, urmând ca la Second Stage să
se audă ritmurile Fanas, Jazú, K-LU și Fantome.
Te așteptăm în perioada 21 – 23 august 2015 să ne bucurăm în parcul Herăstrău, departe de agitația
orașului, de trei zile încărcate cu energie și voie bună și să spunem fiecare Bucureștiul meu sună mai
bine cu GreenSounds!
Mai multe informații privind cea de-a doua ediție a festivalului puteți găsi pe pagina de Facebook
www.fb.com/bucharestgreensoundsfestival sau pe site-ul
www.bucharestgreensoundsfestival.ro.
Event: https://www.facebook.com/events/1601425273446324/
Video:
https://www.facebook.com/bucharestgreensoundsfestival/videos/vb.624858734276267/82861610390
0528/?type=2&theater
--

În perioada 21 – 23 august
Bucureștiul meu sună mai bine cu GreenSounds!
BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL, cel mai revigorant festival internațional de muzică eclectică
din capitală, revine cu ediția a doua și îți dă întâlnire în acest weekend (21-23 august), în Parcul
Herăstrău – Aleea cu Trandafiri, intrarea Charles de Gaulle, pentru trei zile de distracție, relaxare,
voie bună și muzică pe toate gusturile. Festivalul își deschide porțile vineri, 21 august la ora 15:00, iar
sâmbătă și duminică de la ora 10:00.

Fun Lovin’ Criminals, Guano Apes, Asian Dub Foundation, The Interrupters, De-Phazz, Nouvelle
Vague, Narcotango, Subcarpați, Moonlight Breakfast, Coma, Les Elephants Bizarres, Toulouse
Lautrec și mulți alții te așteaptă la GreenSounds, pe cele două scene, cu ritmuri de hip-hop fusion,
hip-hop folcloric, ska-punk, rock alternativ, punk-rock, electro-pop, funk, reggae, etno-electro, indiepop, jazz, soul, electric tango, bossa nova, retro-electro și neo funk.
GreenSounds este un festival complex, ce dezvoltă în același spațiu diverse zone dedicate publicului,
precum: bazar, lounge și gastronomie internațională. Bazarul reunește branduri autohtone variate:
îmbrăcăminte și accesorii care se încadrează în stiluri diferite, pornind de la tradițional românesc,
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până la viziunea de underground și curentul hippie, astfel că fiecare poate pleca acasă cu propriul
suvenir neconvențional de la festival.
Și zona de gastronomie se pliază pe ideea de diversitate, cu bucătării internaționale cu specific indian,
chinezesc, nemțesc și românesc, iar barurile și cafenelele vă vor răcori între concerte cu smoothie-uri,
long drink-uri, limonade, cold-brewed coffee și multe alte treat-uri.
BUCHAREST GreenSounds FESTIVAL este un eveniment cu intrare liberă, organizat de Primăria
Municipiului București prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție și produs de NOA Event.
Succesul primei ediții a fost confirmat de prezența unor nume mari din industria muzicală, adunând
un public de aproximativ 19.000 de persoane.
Mai multe informații privind cea de-a doua ediție a festivalului poți găsi pe pagina de Facebook
www.fb.com/bucharestgreensoundsfestival sau pe site-ul
www.bucharestgreensoundsfestival.ro.
Event: https://www.facebook.com/events/1601425273446324/
Video:
https://www.facebook.com/bucharestgreensoundsfestival/videos/vb.624858734276267/82861610390
0528/?type=2&theater
PROGRAM GreenSounds 2015:
Vineri, 21 august 2015
Main Stage:
17:00-17:45 Niște Băieți
18:00-19:00 The Interrupters
19:30-21:00 Subcarpați & Orchestra
21:30-23:00 Asian Dub Foundation
Second Stage:
16:00-17:00 Danaga
17:45-18:00 Danaga
19:00-19:30 Blue Nipple Boy
21:00-21:30 Les Elephants Bizarres

Sâmbătă, 22 august 2015
Main Stage:
15:00-15:45 Domino
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16:00-16:45 Coma
17:00-17:45 ROA
18:00-19:00 Dubioza Kolektiv
19:30-21:00 Guano Apes
21:30-23:00 Fun Lovin' Criminals
Second Stage:
14:30-15:00 Danaga
15:45-16:00 Danaga
16:45-17:00 Danaga
17:45-18:00 Pistol cu Capse
19:00-19:30 ZOB
21:00-21:30 Toulouse Lautrec
Duminică, 23 august 2015
Main Stage:
15:00-15:45 We Singing Colors
16:00-16:45 Kathrin DeBoer
17:00-17:45 Narcotango
18:00-19:00 Moonlight Breakfast
19:30-21:00 Nouvelle Vague
21:30-23:00 De-Phazz
Second Stage:
14:30-15:00 Fanas
15:45-16:00 Fanas
16:45-17:00 Fanas
17:45-18:00 Jazú
19:00-19:30 K-LU
21:00-21:30 Fantome
_______
Organizatori: Primăria Municipiului București, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție
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Concept și producție: NOA Event
Sponsori: Automobile Bavaria Group, Coca Cola, Strongbow, Betty Ice, Telus International
Partener: ALPAB
Parteneri media: Radio Tananana, Music Channel, Colectiv, Adevărul, Mixtopia, iNFOMUSIC,
Urban.ro, iConcert, SUB 25, România Pozitivă, 24FUN, Feeder.ro, Orașul meu, Zile și Nopți, Dor de
Ducă, Eragon Vibes, Bigcitylife.ro, Calendar Evenimente, Suburban Magazine, IQool, Gratuitor.
-Știrile PRO TV
http://stirileprotv.ro/show-buzz/entertainment/nouvelle-vague-si-de-phazz-au-facut-spectacol-inherastrau-la-bucharest-greensounds-ce-au-vazut-spectatorii-pe-scena.html
Realitatea.net
http://www.realitatea.net/incepe-bucharest-greensounds-festival-ce-trupe-concerteaza-in-parculherastrau-din-capitala_1774691.html
B365.ro
http://www.b365.ro/40-000-de-bucuresteni-la-cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-bucharestgreensounds-video_235716.html
Agerpres
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/07/13/comunicat-de-presa-pmb-19-04-21
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/08/25/comunicat-de-presa-pmb-13-10-34
1Music.ro
http://1music.ro/news/muzica/bucurestiul-a-sunat-mai-bine-cu-greensounds-intre-21-23-august-40000-de-oameni-prezenti-la-cea-de-a-doua-editie-a-festivalului/
Elle.ro
http://www.elle.ro/lifestyle/agenda-cele-mai-interesante-evenimente-din-weekend-ul-21-23-august430611/
Dor de Ducă
http://dordeduca.ro/impresii/bucharest_greensounds_festival/10333
Mediafax
http://www.mediafax.ro/life-inedit/grupul-argentinian-narcotango-intreprinde-un-turneu-in-patruorase-din-romania-14665332
http://www.mediafax.ro/life-inedit/concertele-lunii-august-in-bucuresti-korn-jan-akkerman-sifestivaluri-in-aer-liber-14660959
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http://www.mediafax.ro/life-inedit/fun-lovin-criminals-guano-apes-nouvelle-vague-la-bucharestgreensounds-festival-14626440
Sereniti.ro
http://www.sereniti.ro/uite-poate-greensounds/
Pandutzu.com
http://pandutzu.com/2015/08/cum-a-fost-la-bucharest-greensounds-festival-2015-foto/
Adevarul.ro
http://adevarul.ro/news/bucuresti/Incepe-doua-editie-festivalului-bucharest-greensounds-loceveniementul-an-1_55a4b632f5eaafab2c8e1930/index.html
http://adevarul.ro/entertainment/muzica/bucharest-greensounds-festival-editia-doua-trupe-urca-scenaparcul-herastrau-1_55c4d4dbf5eaafab2c579e95/index.html
Bucuresti FM
http://bucurestifm.ro/2015/07/31/nouvelle-vague-fun-lovin-criminals-moonlight-breakfast-labucharest-greensounds-festival/bucharest-greensounds-festival-2/
http://bucurestifm.ro/2015/07/31/nouvelle-vague-fun-lovin-criminals-moonlight-breakfast-labucharest-greensounds-festival/
Urban.ro
http://www.urban.ro/evenimente/calendar/festival-bucharest-greensounds-festival
Feeder.ro
http://www.feeder.ro/2015/08/21/greensounds/
24FUN
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/concerte/bucharest-greensounds/
Zilesinopti.ro
http://www.zilesinopti.ro/articole/9725/bucharest-greensounds-revine-si-anunta-line-up-ul-primeizile-de-festival
http://www.zilesinopti.ro/articole/9778/bucharest-greensounds-festival-anunta-line-up-ul-celei-de-adoua-zile-de-festival
http://www.zilesinopti.ro/articole/9780/bucharest-greensounds-festival-anunta-line-up-ul-ultimei-zilede-festival
http://www.zilesinopti.ro/articole/9904/mai-sunt-trei-saptamani-pana-la-inceperea-celui-maiefervescent-festival-international-de-muzica-din-capitala
http://www.zilesinopti.ro/cauta?cauta=greensounds&unde=bucuresti&cand=
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Mixtopia.ro
http://www.mixtopia.ro/muzica/bucharest-greensounds-line-up-ul-primei-zile-de-festival-a8004.html
http://www.mixtopia.ro/muzica/bucharest-greensounds-festival-line-up-ul-celei-de-a-doua-zilea8057.html
http://mixtopia.mixtopia.ro/muzica/cine-va-canta-in-cea-de-a-treia-zi-la-bucharest-greensoundsfestival-a8058.html
Urbology.ro
http://urbology.ro/azi-incepe-bucharest-greensounds-festival-recomandarea-noastra-e-sa-mancati-laoana-radu-si-marius/
Plimbare.ro
http://www.plimbare.ro/bucharest-greensounds-festival-program-si-detalii/
Merg.in
http://merg.in/bucuresti/de-facut/concerte/bucharest-greensounds-festival-2015-4209.html
Jurnallifestyle.ro
http://www.jurnallifestyle.ro/bucharest-greensounds-festival-editia-a-doua/
Newsup.ro
http://www.newsup.ro/bucharest-greensounds-festival-in-parcul-herastrau/
Bucuresti2021.ro
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Nopți de vară cu filme premiate la Bucharest CineNight
28 – 30 august 2015 în Parcul Herăstrău
Primăria Municipiului București, prin creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție, le propune
bucureștenilor cinefili un weekend plin de filme în aer liber la o nouă ediție a evenimentului cultural
Bucharest CineNight.
În ultimele zile ale verii, în perioada 28-30 august 2015, începând cu ora 21:00, în Parcul Herăstrău
(Intrarea Charles de Gaulle – poaiana statuii Baba Dochia), vor putea fi urmărite filmele „Aferim!” (r.
Radu Jude), „De ce eu?” (r. Tudor Giurgiu) și „Gunoi /Trash” (r. Stephen Daldry).
Din dorința de a promova arta românească și creatorii săi, evenimentul propune publicului, în primele
două seri, proiecția unora dintre cele mai apreciate filme românești ale acestui an, „Aferim!” și „De ce
eu?”.
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Vineri, 28 august, de la ora 21:00 se va proiecta filmul istoric „Aferim!”. Premiat la festivalul
Internațional de la Berlin cu Ursul de Argint, pentru cea mai bună regie, „Aferim” conturează un
tablou al Ţării Românești de la începutul secolului al XIX-lea, fiind considerat unul dintre cele mai de
amploare proiecte cinematografice românești din ultimii ani – propunerea României la Oscar.
Acțiunea este centrată în jurul personajului principal, un zapciu, interpretat de actorul Teodor Corban,
care - însoțit de fiul său (Mihai Comănoiu), caută un rob fugar (Cuzin Toma). Din distribuție mai fac
parte actori precum Alexandru Dabija, Luminița Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Alberto Dinache,
Alexandru Bindea, Mihaela Sârbu, Adina Cristescu, Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu și Dan Nicolaescu.
Inspirat din cazul procurorului Cristian Panait, filmul „De ce eu?”, în regia lui Tudor Giurgiu, este un
alt titlu care poate fi urmărit în cadrul Bucharest CineNight, sâmbătă, 29 august, de la ora 21:00.
Cristian este un tânăr procuror idealist care încearcă să rezolve un complicat caz de corupție în
tumultuosul context social-politic din România anilor 2000. El investighează cazul unui coleg
procuror suspectat de luare de mită, fals şi uz de fals, sustragere de documente. Încercînd să descopere
adevărul, Cristian intră într-o zonă periculoasă și se expune unor revelații dureroase și neașteptate.
Personajul principal este interpretat de Emilian Oprea, distribuția fiind întregită de actorii Mihai
Constantin, Andreea Vasile, Dan Condurache, Liviu Pintileasa. Filmul a avut premiera mondială în
selecția oficială a celei de-a 65-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Berlin.
Publicul va fi captivat și de filmul Gunoi / Trash, în regia lui Stephen Daldry, o versiune sudamericană a celebrei pelicule „Vagabondul milionar” ce va fi proiectat duminică, 30 august, de la ora
21:00. Când doi băieţi care trăiesc printre gropile de gunoi din mahalalele oraşului Rio găsesc un
portofel, nu au nici cea mai mică idee că viaţa li se va schimba pentru totdeauna. Cei doi îşi dau
seama că au găsit ceva cu adevărat preţios după ce îşi face apariţia poliţia şi află că se oferă o
recompensă generoasă pentru returnarea acelui portmoneu. Pelicula a fost nominalizată la Premiile
Bafta pentru cel mai bun film străin.
Intrarea la toate proiecțiile de film este liberă.
--Bucharest CineNight este un eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin creart Centrul de Creație, Artă și Tradiție, în parteneriat cu Asociația pentru Film și Cultură Urbană
(AFCU).
Partener: ALPAB
Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio București FM, Radio
România Internațional, Zile și Nopți, Cinemagia, Cinefan, 24Fun, Iqool, PR Wave, Festivaluri
Românești, Film Reporter, CinemaRx, Liternet.ro, Orașul meu, Urban.ro, Big citylife.ro, Calendar
Evenimente, România Pozitivă, Dor de Ducă, Gratuitor.
-Cinemarx.ro
http://www.cinemarx.ro/stiri-cinema/nopti-de-vara-cu-filme-premiate-la-bucharest-cinenight/
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Infozap.ro
http://infozap.ro/nopti-de-vara-cu-filme-premiate-la-bucharest-cinenight.html
creart.ro
http://www.creart.ro/nopti-de-vara-cu-filme-premiate-la-bucharest-cinenight-28-30-august-2015-inparcul-herastrau/
orasulm.ro
http://www.orasulm.eu/evenimente/Parcul_Herastrau_2465/Bucharest_CineNight_2015_60455
cefacinweekend
http://cefacinweekend.blogspot.ro/2015/08/bucharest-cinenight.html
De ce eu film
https://www.facebook.com/deceeufilmul/photos/a.294668537323945.1073741828.286630571461075
/337459919711473/?type=1&theater
cinefan.ro
http://cinefan.ro/tags/tag/877-aferim

Creative Fest se pregăteşte de START
Breakdance, Poi Fire Spinning și alte momente pline de adrenalină
5 – 6 septembrie 2015
Pe 5 şi 6 septembrie, Parcul Izvor devine gazda unuia dintre cele mai creative evenimente din
capitală, Creative Fest! Cea de-a doua ediţie promite un festin al culturii şi artei urbane, oferind
spectatorilor două zile intense din care nu lipsesc momentele spectaculoase de street dance, poi fire
spinning, space painting sau graffiti.
O experienţă vizuală inedită promite Sweet Damage Crew, una dintre cele mai creative şi active
echipe din lumea graffiti-ului din România. Artiștii au pregătit vizitatorilor un București aparte, o
serie de creații care prezintă capitala într-o manieră originală.
După ce a cucerit vestul, fiind prezent la Mondialele de BMX de la Köln, biker-ul Alin Moldovan va
da peste cap și audiența de la Creative Fest, iar Alexandru Stan, un nume cunoscut publicului când
vine vorba de freestyle football va impresiona printr-o serie de jonglerii cu mingea în moduri cât mai
variate.
Iubitorii sporturilor extreme vor avea la dispoziție o rampă specială pe care o vor putea folosi în voie
pentru cascadorii și alte exerciții de adrenalină.
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Legile fizicii și ale anatomiie vor fi sfidate de Trupa Frequency, alcătuită din opt băieţi plini de
energie și pasionați de breakdance, care au câștigat prima ediție a show-ului România Dansează.
Doi prieteni ai festivalului, Daniel Relenschi şi Zoltan Martonos şi-au propus să cucerească publicul
şi anul acesta. Daniel Relenschi (27 de ani) este artistul care a făcut prima pictură 3D din România pe
asfalt şi primul pictor din lume care a reuşit să facă primul tablou 3D în ulei. A pictat aproximativ
2000 de tablouri până acum, iar Creative Fest 2015 îi dă artistului ocazia să-şi etaleze talentul din nou.
Picturile 3D pe asfalt sunt şi specialitatea lui Cristian Trucă, un alt nume care completează lista
artiştilor de artă urbană prezenţi pe 5 şi 6 septembrie în Parcul Izvor. Zoltan Martonos va fi și el
prezent la Creative Fest, cu demonstrații spectaculoase de space painting.
Scena centrală a Creative Fest este dedicată şi în acest an artiștilor din zona muzicală. Yasiin Bey
a.k.a. Mos Def, Onyx, una dintre cele mai cunoscute formații de hardcore rap, Șuie Paparude, Robin
& The Backstabbers, DOC & Vlad Dobrescu feat. Cedry2k & Carbon, Gojira & Planet H, Professor P
& DJ Akilles (Suedia), Les Elephants Bizarres, Grimus, Basska și Tony Baboon Band vor oferi
concerte explozive la Creative Fest.
Creative Fest este un festival cu intrare liberă ce urmărește să se poziționeze ca unul dintre cele mai
importante evenimente culturale urbane din România, prin promovarea capacităților creative ale
mediului artistic tânăr din București și prin oferirea unei platforme de exprimare vizibilă pentru tinerii
creativi din Capitală.
Mai
multe
detalii
sunt
disponibile
https://www.facebook.com/creativefestivalcool.

pe

pagina

oficială

de

facebook:

Gojira și Planet H @CreativeFest: https://goo.gl/BoQmZT
Robin & The Backstabbers @CreativeFest: https://goo.gl/2IYiC9
Grimus @CreativeFest: https://goo.gl/c3fp5g
Promo Creative Fest: https://goo.gl/Dyhp9A
Organizator: Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție.
Parteneri: Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB), Desperados
Parteneri Media: Radio Tananana, Ziarul Ring, orasulmeu.ro, zilesinopti.ro, agenda.liternet.ro,
urban.ro, e-zeppelin.ro, iconcert.ro, infomusic.ro, vinsieu.ro, urbanology.ro, metropotam.ro, Mic
Check, PR Wave, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România București FM,
24FUN, IQool, Bigcitylife.ro, Calendar Evenimente, Festivaluri Românești, România Pozitivă, Dor
de Ducă.
-http://www.libertatea.ro/detalii/articol/concert-mos-def-festival-cultura-urbana-550209.html
http://gratuitor.ro/creative-fest-2015-festival-de-cultura-si-arta-urbana/
http://www.mediafax.ro/life-inedit/rapperul-mos-def-concerteaza-in-premiera-in-romania-la-creativefest-2015-14686469
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http://www.infomusic.ro/agenda/creative-fest-parcul-izvor-2015/
http://metropotam.ro/La-zi/creative-fest-are-loc-intre-5-si-6-septembrie-in-parcul-izvorart4915434870/
http://cristianchinabirta.ro/2015/09/02/septembrie-intampla-creative-fest-bucuresti/
http://www.feeder.ro/2015/09/05/creative-fest-parcul-izvor/
http://www.cotidianul.ro/creative-fest-se-pregateste-de-start-267371/
http://rec24.ro/event/creative-fest-5-6-septembrie-parcul-izvor/
http://www.b365.ro/concerte-street-dance-acrobatii-si-jonglerii-in-parcul-izvor-la-creative-festintrarea-libera_236501.html
http://www.pyuric.ro/2015/09/03/creative-fest-parcul-izvor-5-6-septembrie/
http://dordeduca.ro/evenimente/creative_fest_2015/10328
http://www.cik.ro/creative-fest-2015-parcul-izvor/
http://urbology.ro/creative-fest-prin-obiectivul-fotografului-alin-ivanov/
http://www.suburbanmagazine.ro/creative-fest-parcul-izvor-bucuresti-5-6-septembrie/
https://comunicarepr.ro/creative-fest-festival-de-cultura-si-arta-urbana-care-va-avea-loc-in-perioada5-6-septembrie-2015/
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/rapperul-mos-def-concerteaza-in-premiera-in-romania-la-creative-fest2015--1088299.html
http://eragonvibes.com/event/creative-fest-5-6-septembrie-2015/
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2015/09/creative-fest-2015.html
http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/festivaluri-muzica-si-concerte/studlife-te-invitala-creative-fest-2015/105055/e.html
http://www.replicaonline.ro/rapperul-mos-def-concerteaza-in-premiera-in-romania-la-creative-fest2015-236457/
http://www.iconcert.ro/creative-fest-2015-parcul-izvor-bucuresti.html
http://www.stiriturism.com/tag/creative-fest-2015/
http://www.liveleak.com/view?i=69f_1441579999
http://www.cazarelapensiune.ro/bucuresti/evenimente-bucuresti/creative-fest---parcul-izvor-bucuresti--5--6-septembrie-2015http://www.stiriflux.ro/actualitate-mediafax/rapperul-mos-def-concerteaza-in-premiera-in-romania-lacreative-fest-2015/
http://liviaiusan.ro/mos-def-in-bucuresti-creative-fest-2015/
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https://www.orange.ro/stiri/divertisment/rapperul-mos-def-concerteaza-in-romania-la-creative-fest2015-1323340
http://www.cariereonline.ro/articol/creative-fest-da-startul-distractiei-parcul-izvor-din-capitala
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=442964&title=rapperul-mos-defconcerteaza-in-premiera-in-romania-la-creative-fest-2015
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/6132/les-elephants-bizzares-creative-fest-2015
http://www.orasulm.eu/evenimente/Parcul_Izvor_2503/Creative_Fest_2015_60358
http://www.abcmuzical.ro/artisti/suie-paparude/evenimente/creative-fest-2015
http://www.hiphopnews.ro/mos-def-in-romania-pe-scena-creative-fest/
http://uzr.ro/tag/mos-def-in-romania/
http://blacksheepsound.ro/mos-def-va-concerta-in-romania-in-cadrul-creative-fest-din-bucuresti/
http://www.hiphoplive.ro/mos-def-va-concerta-pentru-prima-data-in-romania/
http://www.romania-insider.com/music-festival-brings-well-known-american-hip-hop-artist-tobucharest-this-september/154291/
http://www.infoziare.ro/stire/4308964/Rapperul+Yasiin+Bey+(Mos+Def)+concerteaza+in+premiera+
in+Romania+la+Creative+Fest+2015
http://heyevent.com/event/bny7ogaa7z5n6a/studlife-te-invita-la-creative-fest-w-mos-def-suiepaparude-robin-and-the-backstabbers
https://www.reddit.com/r/HumanPorn/comments/3jxguj/yasiin_bey_aka_mos_def_in_concert_buchar
est/
http://www.101stiri.ro/rapperul-mos-def-face-show-in-premiera-la-bucuresti
http://stirisociale.ro/mos-def-va-concerta-pentru-prima-data-in-romania
http://www.romaniajournal.ro/creative-fest-on-september-5-6-rapper-mos-def-performing/
http://www.radiocraiova.ro/rapper-ul-mos-def-concert-in-premiera-in-romania/
http://traiestemuzica.ro/stiri/mos-def-concerteaza-pentru-prima-data-in-romania/
http://lifestyle.bzi.ro/rapperul-mos-def-concerteaza-in-premiera-in-romania-35092
http://bronews.com/hip-hop/nu-te-asteptai-sa-il-vezi-pe-mos-def-in-parcul-izvor-dar-pe-baietii-de-laonyx/
http://www.mixtopia.ro/muzica/mos-def-vine-pentru-prima-oara-in-bucuresti-la-creative-festa8170.html
http://allevents.in/bucharest/studlife-te-invit%C4%83-la-creative-fest-w-mos-def-suie-paparuderobin-and-the-backstabbers/149078055431093
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http://www.ziarelive.ro/stiri/rapperul-mos-def-concerteaza-in-premiera-in-romania-la-creative-fest2015.html
http://www.marphahiphop.tv/mos-def-onyx-vor-concerta-in-cadrul-festivalului-creative-fest/
http://www.presaonline.com/stiri/showbiz-monden/rapperul-mos-def-concerteaza-in-premiera-inromania-la-creative-fest-2015-3478825.html
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=147170
http://index-stiri.ro/150824/rapperul-mos-def-concerteaza-in-premiera-in-romania-la-creative-fest2015-2659620
http://www.realitatea.net/premiera-in-romania-unul-dintre-cei-mai-bine-cotati-rapperi-americanivine-la-bucuresti_1777139.html
http://www.e-ziar.ro/stirerapperul_mos_def_concerteaza_in_premiera_in_romania_la_creative_fest_2015-1363905.html
http://news.portal-start.com/post/mos-def-va-concerta-/
http://1music.ro/event/creative-fest/
http://www.newslocker.com/en-us/person/mos-def/
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/creative-fest-arta-cultura-urbana-prind-viatacapitala
http://merg.in/bucuresti/de-facut/festivaluri/bucurestenii-sunt-invitati-la-cea-de-a-doua-editiecreative-fest-4487.html
http://rrc.3netmedia.ro/pages/cautare/%20art%C4%83
http://www.onyxhq.com/#!Creative-Festival/colb/55e0aa1f0cf2c1d1fd6333a1
http://blacksheepsound.ro/cei-de-la-onyx-vor-concerta-in-cadrul-creative-fest-din-bucuresti/
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/festivaluri/creative-fest-5-6-septembrie/
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/creative-fest-se-pregateste-de-start-breakdance-poi-firespinning-si-alte-momente-pline-de-adrenalina/
http://bucurestifm.ro/2015/09/03/cultura-si-arta-urbana-infrumuseteaza-bucurestiul/
http://www.suplimentuldecultura.ro/index.php/afisStire/4488
http://www.sub25.ro/cultura-urbana/20-douazeci-de-recomandari-de-weekend-3278.html
https://www.iqool.ro/peste-15-000-de-spectatori-la-cea-de-a-doua-editie-creative-fest/
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/foto-peste-15-000-de-spectatori-la-cea-de-a-doua-editiecreative-fest/
http://www.zilesinopti.ro/articole/10176/peste-15000-de-spectatori-la-cea-de-a-doua-editie-creativefest
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http://adevarul.ro/entertainment/muzica/rapperul-mos-def-concerteaza-premiera-romania-creativefest-2015-1_55db2e83f5eaafab2cdfb806/index.html#
http://e-zeppelin.ro/rapper-ul-yasiin-bey-mos-def-la-creative-fest-2015/
https://www.facebook.com/zeppelin.magazine/posts/928257393907915
http://urbology.ro/mos-def-concerteaza-in-premiera-in-romania-la-creative-fest-2015/

Septembrie este luna în care ne celebrăm orașul printr-un eveniment de tradiție!
ZILELE BUCUREŞTIULUI 2015
Primăria Municipiului București prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție invită bucureștenii și
turiștii să participe, în luna septembrie, la o serie de activități culturale și recreative, menite să
celebreze capitala!
Expoziţia „De 25 de ori București” (un sfert de veac în Bucureşti)
Galeria creart
În perioada 7-30 septembrie 2015 Galeria creart din piața Alexandru Lahovari, nr. 7, va fi gazda
expoziției „De 25 de ori București” ce prezintă mutaţiile urbanistice şi arhitecturale din capitala
României în decursul a unui sfert de veac. Douăzeci şi cinci de ani reprezintă, practic, o generaţie, de
aceea este momentul încheierii unui bilanţ simbolic, prin intermediul căruia să ne privim capitala şi să
observăm schimbările unui oraș dinamic, precum și fuziunea de stiluri reflectate în literatură și artă.
În data de 7 septembrie 2015, la Galeria creart, va avea loc vernisajul expoziției unde academicianul
Răzvan Theodorescu, prof. dr. arhitect Augustin Ioan, prof. dr. arhitect Marius Marcu – Lapadat și
doamna arhitect Mariana Celac vor susține o conferință ce va aduce în prim-plan perioada studiată,
1989-2015.
Povești de București
Parcul Herăstrău – Intrarea Charles de Gaulle
Poveștile Bucureștiului se vor spune în trei zile de sărbătoare în care bucureștenii și turiștii sunt
invitați să participe la diverse manifestări culturale și recreative în Parcul Herăstrău din capitală. În
perioada 18-20 septembrie 2015, Parcul Herăstrău se va transforma într-una dintre principalele zone
de sărbătoare, unde se va reconstitui atmosfera Bucureștiului de odinioară printr-o serie de
manifestări, precum Târgul Bucureștiului, zona culinară, concerte, parada costumelor de epocă,
„Bătaia cu flori”, statui vivante, piese de teatru și spectacole de acrobație și echilibristică.
Târgul Bucureștiului este deschis publicului, și în acest an, în intervalul orar 11:00-22:00 (vineri) și
10:00-22:00 (sâmbătă și duminică), oferindu-le vizitatorilor produse diverse, de la obiecte autentice
ale meșterilor populari, delicii ale bucătăriei tradiționale, până la produse neconvenționale aparținând
tinerilor creatori. Zona culinară este atât un spațiu unde puteți încerca rețete autohtone, cât și un mod
alternativ de relaxare în aer liber, alături de familie și prieteni.
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Parada costumelor de epocă va fi momentul prin care vom face o călătorie în timp, alături de
animatorii care vor reproduce atmosfera Bucureștiului de altădată. Domni și domnițe, în haine de
sărbătoare, vor defila pe aleile parcului amintind de frumoasa perioadă a „Micului Paris”. Mai mult
decât atât, vizitatorii vor fi întâmpinați de statui vivante care îi vor cuceri, cu siguranță, prin povești
nerostite și prin mister, dar și de spectacole de acrobație și echilibristică, unele dintre elementele de
noutate ale ediției de anul aceasta.
„Bătaia cu flori de la șosea” este un obicei ce datează din 1890 și care se sărbătorea atunci în
Duminica Floriilor, urmând ca în perioada interbelică să fie o tradiție a zilei de 10 mai, ziua
regalității. „Bătaia cu flori” va aduce culoare și veselie pe aleile Parcului Herăstrău, motiv pentru care
vă invităm duminică, 20 septembrie, să menținem viu acest obicei frumos!
Pentru cei mici am pregătit momente de teatru și spectacole pentru copii, prin intermediul cărora vor
fi purtați într-o lume a poveștilor, dar și ateliere interactive, unde își vor putea exersa creativitatea și
îndemânarea. Unul dintre momentele dedicate celor mici va fi oferit de trupa de dans „Dance
World”, coregraf Alina Cimpoieru.
Concertele de diferite genuri muzicale vor avea loc în intervalul 17:00-22:00, în toate cele trei zile de
eveniment. Pe scena din Parcul Herăstrău vor concerta minorități, orchestre, precum și artiști și trupe
îndrăgite, astfel încât fiecare se va putea bucura de ritmurile artistului preferat. Pe lista spectacolelor
se află minoritatea rușilor-lipoveni, minoritatea aromână, greacă, italiană, maghiară, germană, rromă,
turco-tătară, trupe și artiști consacrați precum Ștefan Bănică Jr, Breeze, Tibi Scobiola Band,
Provincialii, Virgil Ianțu & Bucharest Jazz Orchestra, Daniel Lazăr Band și Orchestra „Mundi
Colour”, dirijor Daniel Jinga, Maria Radu Band, Jukebox, Analia Selis, Orchestra Națională
„Valahia”, alături de maestrul dirijor Marius Zorilă și invitații, Orchestra Reprezentativă a Armatei
Române.

iMapp Bucharest 2015
Piața Constituției
Sâmbătă, 19 septembrie 2015, în Piața Constituției, va avea loc evenimentul iMapp Bucharest, unul
dintre cele mai mari spectacole de video-mapping din lume, organizat de Primăria Municipiului
București, prin creart. Șase echipe de artiști au fost desemnate câștigătoare în urma Open Call-ului
destinat comunității internaționale de artiști video: AVA (Mexic), Dirty Monitor (Belgia),
Urbanscreen (Germania), RadugaDesign (Rusia), Light Event Consulting (Franța) și Mindscape
(România). Acestea vor realiza show-uri a câte 4 minute și 30 de secunde pe cea mai impresionantă
suprafață pe care o poate oferi o clădire, și anume, pe fațada Palatului Parlamentului. Publicul își
poate vota și în această ediție preferatul prin sms la un număr de telefon pus la dispoziție de
organizatori în seara evenimentului.
Conceptul creativ al concursului iMapp Bucharest este următorul: „Elementele” – pământ, aer, apă,
foc – elemente primordiale ale căror impus generativ vor transforma fațada Palatului Parlamentului,
impresionând printr-un gigantic spectacol de sunet, lumină și culoare. Fațada clădirii va fi
personalizată și reinterpretată printr-o imagine 3D complexă, ce animă prin forme și culoare suprafața
clădirii de aproximativ 20.000 de metri pătrați.
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Amploarea evenimentului va fi dată și de alte momente special pregătite pentru public. Seara va
începe cu un concert susținut de Argatu’ & Friends, urmat de Șuie Paparude ce va cânta în
deschiderea celebrei formații de electro-swing PAROV STELAR. De asemenea, trupa de dansatori
Ledlight Dance Group va aduce pe scenă o coregrafie luminoasă interactivă, cu ajutorul unor costume
spectaculoase.
Anul acesta, în cadrul iMapp Bucharest, a fost introdusă o nouă secțiune, StillMapp – Picture
Competition, adresată cetățenilor români în dorința de a sprijini artiștii autohtoni și de a încuraja
aportul acestora la cultura locală. StillMapp Bucharest 2015 este un concurs de fotografie în urma
căruia cele mai bune fotografii vor fi proiectate pe fațada Palatului Parlamentului, pe 19 septembrie,
marele câștigător primind un premiu în valoare de 1000 de euro. Înscrierile pentru stillMapp
Bucharest 2015 sunt deschise până pe 13 septembrie.
Un eveniment de o asemenea anvergură, în contextul unui spectacol unic în istoria artelor vizuale,
reprezintă un motiv de mândrie pentru fiecare locuitor al Bucureștiului. Mai mult decât atât, proiectul
este o oportunitate extraordinară de promovare pe plan internațional a orașului și a acestei sărbători
dedicate luminii, culorii și sunetului, contribuind la încurajarea turismului cultural în România.

Colţuri de Bucureşti
Grădina cu Filme – Cinema & More
Și în acest an găzduim proiecția filmului „Colţuri de Bucureşti”, inițiat și regizat de Vlad Trandafir,
un proiect video cultural care îşi propune să scoată la lumină afectivităţile bucureştenilor pentru
locurile care definesc peisajul urban şi care au ajuns să alcătuiască fondul intim al oraşului, „chipul”
lui mai profund.
Regizorul Vlad Trandafir intervievează oameni simpli şi personalităţi, povestind despre emoţiile pe
care le provoacă diferite zone din capitală, locuri de care sunt legaţi afectiv prin prisma întâmplărilor
trăite aici. Se dorește, astfel, reconstituirea unei hărți intime a capitalei și nu a unui ansamblu de
obiective turistice, oferindu-le celor care vizionează prilejul să cunoască și să îndrăgească Bucureștiul.
Iubitori de București, precum Radu Paraschivescu, Eugen Istodor, Ioana Pârvulescu, Claudiu Teohari,
Cristian Radu, Paul Ipate, Vlad Eftenie au fost o parte dintre cei care au contribuit la colecția de
confidențe întâmplate în „colțuri” de București. Aceste interviuri vor fi proiectate pentru publicul larg
în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Bucureştiului, la Grădina cu Filme – Cinema & More din
Piața Alexandru Lahovari, nr. 7, pe 20 septembrie 2015. Mai multe informații pe
www.colturidebucuresti.net.

Pentru mai multe informații vă stau la dispoziție paginile de Facebook și site-urile:
https://www.facebook.com/ZileleBucurestiuluicreart
https://www.facebook.com/creartpmb
https://www.facebook.com/iMappBucharest
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https://www.facebook.com/gradinacufilme
http://imapp.ro/
http://www.creart.ro/
--

Cel mai mare concurs de video-mapping din România, la a doua ediție
Vineri, 5 iunie 2015, au fost lansate două Open Call-uri în vederea selecției participanților la
concursul internațional iMapp Bucharest 2015, organizat de Primăria Municipiului București prin
creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, 360 Revolution - Event Production, Maxin10sity Curator.
Primul Open Call este destinat comunității internaționale de artiști video, inclusiv celor din România.
Astfel, vor fi selecționate șase echipe de artiști din întreaga lume, pentru un show de excepție, care va
avea loc pe data de 19 septembrie 2015, în Piața Constituției, în cadrul evenimentului cultural Zilele
Bucureștiului.
iMapp Bucharest 2015, unul dintre cele mai mari spectacole de video-mapping din lume, va consta în
6 show-uri a câte 4 minute și 30 de secunde, pe cea mai impresionantă suprafață pe care o poate oferi
o clădire, și anume pe fațada Palatului Parlamentului.
stillMapp Bucharest 2015
Al doilea Open Call se adresează oricărei persoane cu cetățenie română. stillMapp Bucharest 2015
este un concurs de fotografie deschis publicului larg, cu scopul de a încuraja comunitatea de a
participa în mod activ la viața culturală a capitalei. Cele mai bune fotografii vor fi proiectate pe fațada
Palatului Parlamentului, iar marele câștigător va primi un premiu special, în valoare de 1.000 de euro.
Cei șase câștigători ai concursului internațional de idei pentru iMapp Bucharest 2015 vor fi anunțați
pe site-ul oficial al evenimentului, www.imapp.ro, pe data de 7 iulie 2015.
Conceptul creativ al concursului iMapp Bucharest 2015 este următorul: "Elementele" - pământ, aer,
apă, foc - elementele primordiale ale căror impuls generativ vor transforma Palatul Parlamentului,
printr-un gigantic Big Bang de lumină și culoare. Fiecare spectacol video (și fiecare fotografie
propusă pentru stillMapp) poate fi o combinație de oricâte elemente, poate fi abstract sau figurativ,
realist sau simbolic, o mixtură complexă sau un singur element.
Mai multe detalii, împreună cu specificațiile tehnice, pot fi găsite pe www.imapp.ro.
Pentru mai multe informații: www.creart.ro, office@creart.ro și 021 31 83 804.
--creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție este este o instituție de interes local ce facilitează accesul
la artă prin evenimente culturale de înaltă ținută. Activitatea instituției se realizează prin oferirea de
produse și servicii culturale diverse: festivaluri naționale și internaționale, expoziții, târguri, ateliere
de creație cultural-artistică, spectacole de teatru, muzică și dans.
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Un loc aparte în activitatea creart îl ocupă programele care, prin conţinut şi desfăşurare, vizează
latura educativ-formativă şi stimulează creativitatea în toate genurile artistice: literatură, muzică, artă
populară, plastică, foto și cinematografică.
360 Revolution - De peste 8 ani, un nume de referință în domeniul dezvoltării, organizării și
implementării de evenimente, 360 Revolution își propune să genereze experiențe care să lase o
impresie spectaculoasă asupra participanților emoțional și funcțional, integrând atât sfera
interactivității digitale cât și soluții complexe live.
Maxin10sity – este un studio de producție de video mapping de top, la nivel mondial. Compania a fost
înființată de László Czigány și Andras Sass, artiști specializați în mapping 3D și multiplu premiați la
cele mai importante festivaluri de profil, împreună cu Tamás Vaspöri, specialist cu vastă experiență în
curatoriatul și promovarea artelor vizuale interactive. www.maxin10sity.com
-Selecția oficială pentru iMapp Bucharest 2015 a ajuns la final!
Înscrierile pentru stillMapp Bucharest 2015 continuă până pe 24 august!
Concert Parov Stelar în cadrul evenimentului iMapp Bucharest 2015

Succesul primei ediții a evenimentului iMapp Bucharest, unul dintre cele mai mari spectacole de
video-mapping din lume, organizat de Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de
Creație, Artă și Tradiție, a adus un mare număr de înscrieri la Open Call-ul pentru cea de-a doua
ediție, ce va avea loc pe 19 septembrie 2015 în Piața Constituției.
Primul Open Call lansat pe 5 iunie 2015 a fost destinat comunității internaționale de artiști video,
inclusiv celor din România. Dintre echipele de artiști din întreaga lume, 37 de proiecte au îndeplinit
toate criteriile de selecție, iar 6 echipe de artiști au fost desemnate câștigătoare.
Echipele finaliste: AVA (Mexic), Dirty Monitor (Belgia), Urbanscreen (Germania), RadugaDesign
(Rusia), Light Event Consulting (Franța) și Mindscape (România) vor realiza 6 show-uri a câte 4
minute și 30 de secunde, pe fațada Palatului Parlamentului, în cadrul iMapp Bucharest 2015.
Conceptul creativ al concursului iMapp Bucharest 2015 este următorul: „Elementele” - pământ, aer,
apă, foc - elementele primordiale ale căror impuls generativ vor transforma Palatul Parlamentului,
printr-un gigantic spectacol de lumină și culoare.
Amploarea evenimentului va fi dată și de alte momente speciale. Seara va începe cu un concert
susținut de celebra formație Parov Stelar, în deschiderea cărora vor cânta Șuie Paparude. De
asemenea, o trupă de dansatori vor aduce pe scenă o coregrafie luminoasă interactivă, cu ajutorul unor
costume inedite ce folosesc becuri cu neon.
Tot pe 19 septembrie, cele mai spectaculoase fotografii selectate în cadrul concursului stillMapp
Bucharest 2015 vor fi proiectate pe fațada Palatului Parlamentului. Open Call-ul pentru stillMapp
Bucharest 2015 se adresează oricărei persoane cu cetățenie română și este deschis până pe 24 august
2015, fiind un concurs de fotografie deschis publicului larg, cu scopul de a încuraja comunitatea de a
participa în mod activ la viața culturală a Capitalei.
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Mai multe informații: office@creart.ro și 021 31 83 804 sau pe pagina oficială de internet
www.imapp.ro.
iMapp Bucharest este organizat de Primăria Municipiului București prin creart – Centrul de Creație,
Artă și Tradiție.
-La cererea publicului, concursul stillMapp Bucharest 2015 își prelungește termenul limită până la care
pot fi înscrise fotografii, până pe data de 13 septembrie 2015.
stillMapp Bucharest 2015 este un concurs de fotografie în urma căruia cele mai bune fotografii vor fi
proiectate pe fațada Palatului Parlamentului, în cadrul iMapp Bucharest 2015, iar marele câștigător va
primi și un premiu în valoare de 1000 de euro. Open Call-ul pentru stillMapp Bucharest 2015 se
adresează oricărei persoane cu cetățenie română, singura condiție fiind de a trimite o fotografie ce
respectă datele tehnice descrise în regulament.
Pentru mai multe informații: office@creart.ro și 021 31 83 804 sau pe pagina oficială de internet
www.imapp.ro
iMapp Bucharest este organizat de Primăria Municipiului București prin creart - Organizator, 360
Revolution - Event Production, Maxin10sity - Curator.

Un juriu de prestigiu pentru iMapp Bucharest 2015
Cele 6 echipe de artiști care participă la concursul de video mapping iMapp Bucharest 2015 sunt în
fața celei mai mari provocări din carieră. Acestea au misiunea de a impresiona și convinge, pe 19
septembrie, un public ce se anunță extrem de numeros și un juriu format din personalități marcante
din domeniu.
Jean François Zurawik este președintele juriului și Director al Programelor de Evenimente din orașul
Lyon, poziție din cadrul căreia coordonează faimosul Festival al Luminilor de la Lyon. De asemenea,
Jean François a fost directorul artistic al primei ediții a Festivalului Luminilor Dubai 2014.
Raluca Velisar este critic de artă și curator. Începând cu 2004, aceasta conduce departamentul de
cercetare și curatoriat al Muzeului Național de Artă Contemporană, făcând parte, anterior, din echipa
responsabilă de Pavilionul României la Bienala de la Veneția.
László Zsolt Bordos este un renumit artist 3D, care a scris istorie mai întâi în lumea underground-ului
artelor vizuale din Budapesta și, mai apoi, la un înalt nivel internațional.
Alexander Us este Creative Director și cofondator al studioului Sila Sveta — pionieri ai video
mapping-ului moscovit. În prezent, compania s-a extins în afara Rusiei, iar Alex ocupă poziții de
management și dezvoltare de business ale Sila Sveta International.
Rachael Rogerson-Thorley este Editor al revistei mondo*dr, o publicație de prestigiu în domeniul
tehnologiilor experiențiale și industriei divertismentului.
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Conceptul creativ al concursului iMapp Bucharest este dat de elementele primordiale – pământ, aer,
apă, foc. Fațada Palatului Parlamentului va fi personalizată și reinterpretată printr-o imagine 3D
complexă ce animă prin forme și culoare suprafața clădirii de aproximativ 20.000 de metri pătrați.
Șase echipe de artiști au fost desemnate câștigătoare în urma Open Call-ului destinat comunității
internaționale de artiști video: AVA (Mexic), Dirty Monitor (Belgia), Urbanscreen (Germania),
RadugaDesign (Rusia), Light Event Consulting (Franța) și Mindscape (România). Acestea vor realiza
show-uri a câte 4 minute și 30 de secunde pe cea mai impresionantă suprafață pe care o poate oferi o
clădire. Publicul își poate vota și în această ediție preferatul prin sms la un număr de telefon pus la
dispoziție de organizatori în seara evenimentului.
Seara va începe cu un concert susținut de Argatu’ & Friends, urmat de Suie Paparude ce va cânta în
deschiderea celebrei formații de electro-swing PAROV STELAR. De asemenea, trupa de
dansatori Ledlight Dance Group va aduce pe scenă o coregrafie luminoasă interactivă, cu ajutorul
unor costume spectaculoase.
Anul acesta, în cadrul iMapp Bucharest, a fost introdusă o nouă secțiune, StillMapp – Picture
Competition, adresată cetățenilor români din dorința de a sprijini artiștii autohtoni și de a încuraja
aportul acestora la cultura locală. StillMapp Bucharest 2015 este un concurs de fotografie în urma
căruia cele mai bune fotografii vor fi proiectate pe fațada Palatului Parlamentului, pe 19 septembrie,
marele câștigător primind un premiu în valoare de 1.000 de euro. Termenul limită până la care pot fi
înscrise fotografiile este 13 septembrie 2015.
Pentru mai multe informații, adresa de e-mail office@creart.ro, numărul de telefon 021 31 83 804 și
pagina oficială www.imapp.ro vă stau la dispoziție.
iMapp Bucharest este un eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin creart Centrul de Creație, Artă și Tradiție, 360 Revolution - Event Production, Maxin10sity - Curator.
-http://festivaluri-romanesti.ro/festivaluri/zilele-bucurestiului-2015
http://timp-liber.acasa.ro/evenimente-14/capitala-petrece-ce-surprize-te-asteapta-cu-ocazia-zilelorbucurestiului-2015-203182.html
http://gratuitor.ro/zilele-bucurestiului-2015/
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/zilele-bucurestiului-concerte-bucuresti-549780.html
http://www.ziare.com/bucuresti/articole/zilele+bucurestiului+spectacole
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/septembrie-este-luna-in-care-ne-celebram-orasul-printr-uneveniment-de-traditie-zilele-bucurestiului-2015/
http://243.ro/zilele-bucurestiului-2015-vezi-programul-evenimentelor/
http://100delocuri.ro/zilele-bucurestiului-556/
http://stirionline24.ro/bucuresti/incep-zilele-bucurestiului-2015-imapp-bucharest-2015-programconcerte-si-targuri_363660.html
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http://index-stiri.ro/150902/zilele-bucurestiului-2015-intre-18-si-20-septembrie-2687869
http://news.ournet.ro/story/muzica-spectacole-de-lumini-show-uri-interactive-zilele-bucurest-213697
http://stiri.astazi.ro/stire-hai-si-tu-la-zilele-bucurestiului-urmeaza-un-maraton-de-concerte-sievenimente-in-aer-liber-256398017.html
https://www.iqool.ro/30211-2/
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/un-juriu-de-prestigiu-pentru-imapp-bucharest-2015/
http://www.zilesinopti.ro/articole/10196/un-juriu-de-prestigiu-pentru-imapp-bucharest-2015
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=147522
http://www.mediafax.ro/cultura-media/artistii-video-interesati-sa-participe-la-imapp-bucharest-2015isi-pot-inscrie-proiectele-14448331
http://www.mediafax.ro/life-inedit/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinut-deparov-stelar-la-imapp-bucharest-2015-14580393
http://www.infomusic.ro/agenda/parov-stelar-concert-piata-constitutiei-2015/
http://realitateabucuresti.ro/parov-stelar-concerteaza-la-bucuresti-in-cadrul-imapp-2015-intrarea-estelibera/
http://dordeduca.ro/evenimente/imapp_bucharest_2015/10260/
http://pandutzu.com/2015/07/parov-stelar-revine-in-romania-pe-19-septembrie-la-imapp-bucharest2015/
http://www.europafm.ro/parov-stelar-revine-in-bucuresti-in-concert-la-imapp-bucharest-2015/
https://www.iqool.ro/imapp-bucharest-2015/
http://gratuitor.ro/imapp-bucharest-2015-concert-parov-stelar-si-6-spectacole-de-video-mapping/
http://gratuitor.ro/imapp-bucharest-2015-proiectii-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-parovstelar/
http://www.bigcitylife.ro/tag/imapp-2015/
http://metropotam.ro/evenimente/iMapp-Bucharest-555-event9010683457/
http://metropotam.ro/La-zi/imapping-pe-casa-poporului-si-concert-parov-stelar-pe-19-septembrieart8077560217/
http://radioromaniacultural.ro/imapp_bucharest_2015-36419
http://www.radioromaniacultural.ro/imapp_bucharest_2015_cel_mai_mare_concurs_de_video_mappi
ng_din_romania_la_a_doua_editie-36846
http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=147320
http://www.concerte-azi.ro/imapp-bucharest-2015
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https://roevents.ro/imapp-bucharest-2015/
https://roevents.ro/spectacol-video-si-concert-parov-stelar-la-imapp-bucharest-2015.html
http://www.mladiinfo.eu/2015/06/11/imapp-bucharest-2015-video-mapping-competition/
http://adevarul.ro/entertainment/muzica/show-uri-video-palatul-parlamentului-concert-sustinut-parovstelar-imapp-bucharest-2015-1_55a371d4f5eaafab2c85778d/index.html
http://bucuresti.thefest.ro/evenimente/diverse/imapp-bucharest-2015
http://www.all4rent.ro/imapp-bucharest-2015-parliament-building/
http://heyevent.com/event/jfluowjnioqwwa/imapp-bucharest-2015
https://www.hotelplanner.com/Event-Hotels/13112-For-iMapp-September-19-2015-in-BucharestRomania#dir-bar
http://www.cazarelapensiune.ro/bucuresti/evenimente-bucuresti/imapp-bucharest--piata-constitutiei-19-septembrie-2015http://www.emaramures.ro/Stiri/115128/SPECTACOL-Artistii-video-interesati-sa-participe-laiMapp-Bucharest-2015-isi-pot-inscrie-proiectelehttp://www.edu-active.com/contests/2015/jun/10/imapp-projection-mapping-competition-2015.html
http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/festivaluri/imapp-bucharest-2015/103917/e.html
http://contestwatchers.com/imapp-bucharest-2015-international-projection-mapping-competition/
http://www.olimpiade.ro/stiri/imapp-bucharest-stillmapp-bucharest
http://www.iro.hr/en/infoservice/academic-infoservice/calls-for-papers/view-info-9245/
http://eepap.culture.pl/article/imapp-bucharest-2015-projection-mapping-competition
http://www.citycompass.ro/events/video-mapping-event-imapp-in-second-bucharest-run/
http://www.puterea.ro/social/6-show-uri-a-cate-4-minute-si-30-de-secunde-pe-fatada-palatuluiparlamentului-in-cadrul-imapp-bucharest-2015-117123.html
https://www.culturalmanagement.ac.rs/en/news/article/imapp-bucharest-2015-video-mappingcompetition
http://stirionline24.ro/bucuresti/zilele-bucurestiului-2015-imapp-2015-proiectii-impresionante-pecasa-poporului-cine-sunt-finalistii_269801.html
http://danielurda.ro/evenimente/concert-parov-stelar-bucuresti-2015/
http://www.orasulm.eu/evenimente/Piata_Constitutiei_2778/iMapp_Bucharest_2015_59853
http://on-the-move.org/news/article/17117/imapp-projection-mapping-competition-bucarest/
http://www.prizestakes.com/contest/imapp-bucharest-2015-international-projection-mappingcompetition/
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http://www.ultimelestiri.com/artistii-video-interesati-sa-participe-la-imapp-bucharest-2015-isi-potinscrie-proiectele-614441.html
http://m.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/261851/Show-uri-pe-fatada-parlamentului-la-iMapp-Bucharesthttp://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinut-de-parovstelar-la-imapp-bucharest-2015--1058831.html
http://www.best-event.ro/evenimente/parov-stelar-live-bucharest.html
http://mures.24fun.ro/de_citit/stiri/concurs-de-video-mapping/
http://www.stiriflux.ro/actualitate-mediafax/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concertsustinut-de-parov-stelar-la-imapp-bucharest-2015/
http://www.postmodern.ro/eveniment/parov-stelar-live-bucharest
http://heyevent.com/event/eoqsgfjsipb7ga/parov-stelar-live-bucharest
http://m.hotnews.ro/stire/20393875
http://www.infoziare.ro/stire/3676342/Show+uri+video+pe+Palatul+Parlamentului+%C5%9Fi+conce
rt+sus%C5%A3inut+de+Parov+Stelar+la+iMapp+Bucharest+2015
http://aggregatornews.com/cultura/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinut-deparov-stelar-la-imapp-bucharest-2015-7092/
http://radiodeep.ro/parov-stelar-revine-in-romania/
http://www.cronicavip.ro/life-timp-liber/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinutde-parov-stelar-la-imapp-bucharest-2015
http://www.b365.ro/proiectii-spectaculoase-pe-fatada-palatului-parlamentului-la-imapp-2015video_235313.html
http://news.ournet.ro/story/6-show-uri-a-cate-4-minute-si-30-de-secunde-pe-fatada-palatului-199294
https://www.roportal.ro/articole/despre/show_uri_video_pe_palatul_parlamentului_si_concert_sustin
ut_de_parov_stelar_la_imapp_bucharest_2015/
http://www.dcnews.ro/zilele-bucurestiului-2015-vezi-programul-evenimentelor_483940.html
http://w.worldclass.ro/lifestyle/3-evenimente-care-merita-sa-ajunga-in-agenda-ta
http://1music.ro/event/zilele-bucurestiului-2015-concerte-proiectii-video-si-spectacole-de-teatru/
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/parov-stelar-band-sustine-un-concert-labucuresti--pe-12-martie-215889
http://www.orasulm.eu/evenimente/Piata_Constitutiei_2778/Parov_Stelar_(Live)_59838
http://www.indexstiri.ro/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinut-de-parov-stelarla-imapp-bucharest-2015.html

242

http://ziare.www.ro/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinut-de-parov-stelar-laimapp-bucharest-2015.html
http://stiri.astazi.ro/stire-show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinut-de-parov-stelarla-imapp-bucharest-2015-256335091.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinut-de-parovstelar-la-imapp-bucharest-2015.html
http://www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/imapp-bucharest
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=35927990&titlu=Parov-Stelar-revine-in-Bucuresti-inconcert-la-iMapp-Bucharest-2015
http://index-stiri.ro/150712/show-uri-video-pe-palatul-parlamentului-si-concert-sustinut-de-parovstelar-la-imapp-bucharest-2015-2532054
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/09/01/comunicat-de-presa-pmb-19-31-33
http://life.hotnews.ro/stiri-prin_oras-20393875-muzica-spectacole-lumini-show-uri-interactive-zilelebucurestiului-2015-septembrie-cele-mai-mari-parcuri-piete-din-capitala.htm
http://www.puterea.ro/social/zilele-bucurestiului-2015-intre-18-si-20-septembrie-120513.html
http://www.ztv.ro/articole/stiri-din-tara/680145-zilele-bucurestiului-2015-vezi-programulevenimentelor.html
http://www.palo.ro/a/zilele-bucure%C5%9Ftiului-2015-vezi-aici-programul-evenimentelor-50400
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2015/09/07/hai-si-tu-zilele-bucurestiului-2015/
http://www.orasulm.eu/evenimente/Parcul_Herastrau_2465/Povesti_de_Bucuresti_60562

Arcuşele se încrucişează din nou pe scenele din România
Duelul Viorilor la runda a V-a
22 septembrie – 4 octombrie 2015
Dacă Festivalul Enescu a fost evenimentul muzical al toamnei care a oferit melomanilor prilejul de a
asista la o paradă a marilor orchestre şi marilor solişti ai lumii, o continuare firească este un proiect
muzical parcă desprins puţin din el, căci îl va avea printre protagonişti pe concert-maestrul celebrei
orchestre Royal Concertgebouw Amsterdam, care a fost programată în ultimele două seri pe scena
festivalului: violonistul Liviu Prunaru.
Deja tradiţie în viaţa muzicală românească, Turneul Internaţional ”DUELUL VIORILOR”, un
proiect Radio România, organizat de Centrul Cultural Media, ediţia a V-a, va avea loc în perioada 22
septembrie – 4 octombrie 2015, în 11 oraşe din România şi Republica Moldova. Protagonişti sunt
violoniştii Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru iar arbitrul întrecerii muzicale este pianistul Horia
Mihail.
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După patru ediţii de succes, ideea de duel s-a transformat într-o întrecere amiabilă pentru cucerirea
publicului, numele sonore ale instrumentelor trecând pe planul doi și fiind apreciate mult mai mult
calitatea interpretării, sensibilitatea și dăruirea artiștilor, dar și alegerea repertoriului care, anul acesta,
este unul încărcat de romantism, virtuozitate si culoare.
Dacă în primele runde, cei doi violonişti au ales lucrări de o sensibilitate aparte, care vor purta
ascultătorii într-o frumoasa călătorie muzicală încarcată de lirism, dar menite în acelaşi timp să le
pună în valoare calităţile interpretative excepţionale, în partea a treia, cei doi își vor da mâna, așa cum
le stă bine marilor virtuozi, pentru a interpreta câteva lucrări cu influențe americane și latino, ce
aprind sufletele melomanilor de pretutindeni. Aşadar seara se va încheia în paşi de tango, iar cei ce
vor dori să păstreze în colecţia personală aceste interpretări vor putea achiziţiona de pe site-ul
www.edituracasaradio.ro, noul CD „Tango” cu Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru.
Cu siguranţă publicul va aprecia, pe lângă măiestria interpreţilor şi sunetul ambelor viori Stradivarius ”Pachoud”, pe care cântă Liviu Prunaru, dar și Guarneri del Gesu, pe care cântă Gabriel
Croitoru (care este pusă la dispoziție de Muzeul Național George Enescu, în patrimoniul căruia se
află), viori care poartă cu ele, la rândul lor, poveşti excepţionale care pot fi descoperite pe site-ul
www.duelulviorilor.ro.
PROGRAM
Liviu Prunaru, Horia Mihail
Paganini: Cantabile; Joachim (Joseph) Raff: Cavatina op. 85 nr.3; Antonio Bazzini: Calabrese op.34
nr.6; Henryk Wieniawski: Polonaise brillante în la major op. 21
Gabriel Croitoru, Horia Mihail
P. I. Ceaikovski: Vals sentimental; F. Kreisler – Fr. Chopin: Mazurca în la minor op. Posthum;
A. Haciaturian: Vals din Suita Masquerade; Isaac Albéniz: Tango în re major; Pablo de Sarasate –
Chopin: Nocturna op. 9 nr. 2
Gabriel Croitoru, Horia Mihail, Liviu Prunaru
Igor Alexandrovici Frolov: Un divertimento, Smoke gets into your eyes, Souvenir, Ragtime; Carlos
Gardel: Volver; Angel Villoldo: El Choclo; Augusto Berto: La Payanca; Gerardo Matos Rodriguez:
La Cumparsita
ITINERAR:
Piteşti, Casa de cultură a Sindicatelor - 22 septembrie
Galaţi, Teatrul Muzical - 23 septembrie 2015
Roman, Casa de Cultură - 24 septembrie 2015
Bistriţa, Sinagoga – 25 septembrie 2015
Iaşi, Aula BCU - 26 septembrie 2015
Chişinău, Sala cu Orgă - 27 septembrie 2015
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Deva, Casa de Cultură - 29 septembrie 2015
Timişoara, Capitol - 30 septembrie 2015
Cluj - Napoca, Auditorium Maximum - 1 octombrie 2015
Braşov, Sala Patria - 2 octombrie 2015
Bucureşti, Sala Radio - 3 octombrie 2015
Bucureşti, Teatrelli - 4 octombrie 2015
Un proiect Radio România
Organizator: Centrul Cultural Media
Coproducători: Radio România Cultural și TVR 2
Transportator oficial: Dacia
Sponsori: JTI, Sense, Zamfirescu Racoţi and Partners
Parteneri: creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Muzeul Naţional
George Enescu, Institutul Cultural Român
Parteneri culturali:
Filarmonica din Piteşti, Teatrul Muzical « Nae Leonard » din Galaţi, Casa de Cultură din Roman,
Primăria Municipiului Roman, Centrul judeţean pentru cultură Bistriţa, Sinagoga din Bistriţa,
Filarmonica din Iaşi, Sala cu Orgă Chişinău, ICR Chişinău, Casa de cultură din Deva, Asociatia
Culturală DevART, Centrul
Cultural Drăgan Muntean Deva, Filarmonica Banatul din Timişoara, Asociația Rei Culturae Fautores,
Filarmonica din Braşov, Orchestrele şi Corurile Radio, Asociația Culturală Accendo
Parteneri media: Radio România Antena Satelor, Radio România Muzical, Radio România
Actualități, Radio România Regional, Radio România Internațional, România TV, RL, Observator
Cultural, Cațavencii, Șapte Seri, Agenția de Carte, Actualitatea Muzicală, Ziarul Metropolis,
Accendo, Media Trust, Radio România București FM, România Pozitivă, 24FUN, Zile și Nopți,
Bigcitylife.ro, Dor de Ducă, Calendar Evenimente, Orașul meu, OneVibe.ro, IQool, PR Wave.
-Cotidianul.ro
http://www.cotidianul.ro/duelul-viorilor-la-runda-a-v-a-268416/
Rador.ro
http://www.rador.ro/2015/09/15/arcusele-se-incruciseaza-din-nou-pe-scenele-din-romania-duelulviorilor-la-runda-a-v-a/
Sapteseri.ro

245

http://www.sapteseri.ro/articole/articol/-duelul-viorilor-la-runda-a-v-a-arcusele-se-incruciseaza-dinnou-pe-scenele-din-romania-din-22-septembrie
Radioromaniacultural.ro
https://www.facebook.com/RadioRomaniaCultural/posts/926000730806890
Calendarevenimente.ro
http://216-139-220-104.aus.us.siteprotect.com/detalii.php?ev=148191
Feedler.ro
http://www.feedler.ro/feed/1726137-arcusele-se-incruciseaza-din-nou-pe-scenele-din-romania-duelulviorilor-la-runda-a-v-a
BucurestiFM.ro
http://bucurestifm.ro/2015/09/16/arcusele-se-incruciseaza-din-nou-pe-scenele-din-romania-duelulviorilor-la-runda-a-v-a/
http://bucurestifm.ro/?s=duelul+viorilor
Romaniaregional.ro
http://romaniaregional.ro/2015/10/02/agenda-cultural-muzicala-a-perioadei-2-4-octombrie-2015/

Recital omagial 'ENESCU 60'
30 septembrie 2015
"Romantic şi clasic prin instinct, m-am străduit să împreunez în toate lucrările mele o formă de
echilibru care îşi are linia ei lăuntrică bine definită." (George Enescu în Ziarul Dimineaţa, 1936)
Miercuri, 30 septembrie 2015, începând cu ora 19:00, pe scena Ateneului Român din
București, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Filarmonica George Enescu, în parteneriat cu
CreArT - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Primăriei Municipiului București, Muzeul Național
George Enescu, Kaufland România și Unirea Shopping Center, organizează recitalul
omagial ENESCU 60.
Evenimentul ce omagiază personalitatea și memoria marelui violonist, compozitor și dirijor George
Enescu, cu ocazia împlinirii celor 60 de ani de la trecerea sa în eternitate, va reuni pe prestigioasa
scenă a Ateneului Român, nume de referință ale scenei muzicale naționale și internaționale:
soprana Leontina VĂDUVA, mezzosoprana Viorica CORTEZ, baritonul Florin ESTEFAN,
violonistul Vlad MAISTOROVICI și pianista Alina PAVALACHE. Evenimentul va fi prezentat de
jurnalistul Marius CONSTANTINESCU. De asemenea, recitalul va marca Ziua Internațională a
Muzicii (1 octombrie 1975) și va deschide stagiunea camerală a Filarmonicii George Enescu.
Biletele se pun în vânzare la Casa de bilete a Ateneului Român (str. Constantin Esarcu nr. 2), marțivineri, 12:00-19:00, tel: 0213156875.
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Organizatori: Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Filarmonica George Enescu
Partener instituționali: CreArT - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Primăriei Municipiului
București și Muzeul Național George Enescu
Partener oficial: Kaufland România
Partener Principal: Unirea Shopping Center
Parteneri: Tarom, Floria, Tudor. Personal Tailor; Wagner Arte Frumoase și Povești și Aurel Vîrlan
Photography
Parteneri Media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, Radio Trinitas, Blitz Tv, Senso
Tv, Ziarul Metropolis, The Art of Living, Liternet, B365.ro, Ceașca de Cultură, Webcultura, Lirika,
Calendar Evenimente, Agenția de Carte, ArtOut, Artline, PR Wave, 4Arte.ro, Orașul Meu, În Oraș,
Catchy, Autentici, Gazeta de Știri, Online Gallery, societatesicultura.ro, ABC Muzical, Actualitatea
Muzicală, Bună Dimineața București, Business Woman, e-Cultura, ROEvents, România Pozitivă,
Societatea Muzicală, VișiEu, Zile și Nopți, Jurnal de București, Sales Express și Autentic Promotion.
-Romania-muzical.ro
http://www.romania-muzical.ro/articol/recital-omagial-enescu-60/1360121/2631/2
Radio Romania Cultural
http://radioromaniacultural.ro/pages/printeaza/36657
Georgeenescu.ro
http://www.georgeenescu.ro/albume-foto_doc_531_imagini-de-la-concertul-omagial-enescu-60-dela-ateneul-roman-din-30-09-2015_pg_0.htm
Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura
https://www.youtube.com/watch?v=Tniik1GMT7s
Jurnaldebucuresti.com
http://www.jurnaldebucuresti.com/2015/09/13/recital-omagial-enescu-60-soprana-leontina-vaduva-simezzosoprana-viorica-cortez/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=169529523090437&story_fbid=960860933957288
Readers Digest
http://www.erd.ro/recital-omagial-enescu-60
Ziarul Metropolis
http://www.ziarulmetropolis.ro/leontina-vaduva-si-viorica-cortez-deschid-stagiunea-camerala-afilarmonicii-george-enescu/
Hotnews.ro
http://m.hotnews.ro/stire/20404127

247

4arte.ro
http://www.4arte.ro/2015/09/11/recital-omagial-enescu-60-leontina-vaduva-si-viorica-cortez-deschidstagiunea-camerala-a-filarmonicii-george-enescu/
Societateamuzicala.ro
http://www.societateamuzicala.ro/recital-omagial-enescu-60-la-ateneu-cu-leontina-vaduva-si-vioricacortez
RadioConstanta.ro
http://radioconstanta.ro/2015/09/30/calendarul-zilei-30-septembrie/
RadioCraiova.ro
http://www.radiocraiova.ro/calendarul-zilei-30-septembrie/
Roportal.ro
https://www.roportal.ro/articole/despre/recital_omagial_enescu_60_cu_soprana_leontina_vaduva_si_
mezzosoprana_viorica_cortez_la_ateneul_roman/

Vioara lui Enescu este în plin turneu prin sate şi oraşe
Turneul Vioara lui George Enescu, organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media ce are
loc în perioada 22 octombrie - 3 noiembrie 2015, a marcat deja pe harta sa patru localităţi din
Transilvania şi Suceava, urmând să se oprească în alte patru din judeţul Olt , apoi la sala Teatrelli din
Bucureşti, acest recital fiind organizat cu sprijinul “creart-CENTRUL DE CREAŢIE, ARTĂ ŞI
TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI”, şi la Sala Radio, tot din Capitală, unde va avea loc
concertul de gală care va încheia turneul.
Violonistul Gabriel Croitoru are privilegiul de a cânta pe vioara Guarneri del Gesu pe care a cântat
George Enescu (instrument pus la dispoziţie şi aflându-se în patrimoniul Muzeului naţional ”George
Enescu”), vioară cu care marele compozitor dădea concerte de binefacere sau cânta în şcoli, pe front
sau în spitale pentru a alina suferinţe.
Au trecut mulţi ani de atunci şi încă mai este nevoie de astfel de gesturi, lucru demonstrat de reacţiile
spectatorilor din sate:
„MI-A

PLĂCUT FOARTE MULT.

AVEM

OCAZIA FOARTE RAR DIN PĂCATE.

A FOST

EXTRAORDINAR.

ŞI MUZICA

LIVE E MAI DEOSEBITĂ DECÂT LA TELEVIZOR SAU LA RADIO”. „MIE MI-A PLĂCUT LA NEBUNIE. SERIOS. AŞA MA LINIŞTIT SHOSTAKOVICH...

ASTA MI-A PLĂCUT CEL MAI MULT.” „EXCEPŢIONAL A FOST. EXCEPŢIONAL. DE
LA CLUJ AM VENIT. AM AFLAT AŞA ÎNTR-O SECUNDĂ ŞI ÎNTR-UN MINUT AM FOST ÎN VIIŞOARA.” „PROFITĂM
CÂT PUTEM DE SERI DIN ACESTEA, LINIŞTITE. UITĂM.” „M-A FERMECAT VIOARA. SE VEDE CĂ E DIN 1731,
DECI E O VIOARĂ AŞA DE PREŢIOASĂ PENTRU CĂ O REZISTAT ÎN ATÂTA TIMP ŞI CÂNTĂ DIN CE ÎN CE MAI BINE.”
Gabriel Croitoru împărtăşeste primele impresii din turneu:
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„De fiecare dată când mergem cu acest proiect prin ţară, avem parte de auditoriu diferit. E clar că
am acoperit, în aceşti patru ani de când facem turneul Vioara lui George Enescu la sate, multe zone
geografice din România şi vreau să spun că cel mai cald public, sau cel mai receptiv, este, de cele
mai multe ori în zona transilvană. Şi asta mă bucură, pentru că iată, avem ocazia să prezentăm acest
minunat instrument şi alături de el, muzica pe care o reprezentăm prin intermediul acestui proiect al
Radio România. Eu cred că am avut un impact în seara asta. Sigur proporţia aş zice că e mai mare a
celor cărora le-a plăcut, faţă de cei care s-au plictisit”
Cum este primită muzica în aceste localităţi spune Horia Mihail:
„Nu e vorba de a înţelege ceea ce cântăm. Ceea ce facem nu este un limbaj care nu are cuvinte,
litere, silabe, ci este un limbaj al muzicii, este o energie pe care o transmitem. În momentul în care
spui cuiva că îl iubeşti, nu cred că acel om trebuie să înţeleagă acel lucru, ci trebuie să îl simtă. „
Pentru detalii despre turneu, vă invităm să consultaţi site-ul www.vioaraluienescu.ro
DATELE de desfăşurare ale concertelor – Turneul “Vioara lui George Enescu:
22 octombrie, ora 18
23 octombrie, ora 18
24 octombrie, ora 19
25 octombrie, ora 19
28 octombrie, ora 19
29 octombrie, ora 19
30 octombrie, ora 18
31 octombrie, ora 18

- Comuna Viișoara, jud. Cluj - Casa de Cultură
- Câmpia Turzii, jud. Cluj - Palatul Cultural ”Ionel Floașiu”
- Brașov- Sala Patria
- Poiana Stampei, jud Suceava
- Casa de Cultură
- Slatina, jud. Olt- Centrul Cultural ”Eugen Ionescu”
- Caracal, jud. Olt- Teatrul Dramatic
- Izbiceni, jud. Olt- Centrul Cultural ”Tudor Gheorghe”
- Osica de Sus, jud. Olt- Căminul Cultural

2 noiembrie, ora 19
3 noiembrie, ora 19

- București - Sala Teatrelli
- București - Sala Radio

Un proiect: Radio România
Organizatori: Centrul Cultural Media Radio România
Coproducători : Radio România Cultural și TVR 2
Parteneri: creart- CENTRUL DE CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI”, Muzeul Naţional George Enescu
Transportator oficial : Dacia
Sponsori: Vimetco-Alro, ADEGas Oil
Cu sprijinul: Chez Marie, Hotel Pantex Brasov
Parteneri media: Antena Satelor, Radio România Muzical, Radio România Actualități, Radio
România Regional, România Liberă, Observator Cultural,România TV, Caţavencii, Şapte Seri,
Agenţia de carte, Actualitatea Muzicală, Ziarul Metropolis, Accendo, Media Trust
Parteneri culturali:
Primăria şi Consiliul Local Viişoara ,Primăria şi Consiliul Local Câmpia Turzii, Filarmonica Braşov,
Primăria Poiana Stampei, Casa de Cultură Poiana Stampei ,Asociaţia Culturală Center Inter Art,
Asociaţia Fiii şi Prietenii Caracalului, Centrul Cultural Tudor Gheorghe, Primăria Osica de Sus şi
Consiliul Local Osica de Sus

249

Radio Romania Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/turneul_vioara_lui_george_enescu_s_a_incheiat_la_sala_radio_d
in_bucuresti-39849
http://www.radioromaniacultural.ro/RadioRomaniaCultural/enescu_la_sate/172
Agerpres.ro
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/10/20/vioara-lui-george-enescu-merge-pentru-a-patra-oara-insatele-si-orasele-romaniei-14-26-01
Orchestraradio.ro
http://www.orchestreradio.ro/turneul_vioara_lui_george_enescu_s_a_incheiat_la_sala_radio_din_buc
uresti-1179
http://www.orchestreradio.ro/final_triumfator_al_turneului_vioara_lui_george_enescu_la_sala_radio_
din_bucuresti-825
Radio Romania Actualitati
http://romaniaactualitati.ro/vioara_lui_george_enescu_pentru_a_patra_oara_in_satele_si_orasele_romaniei-82226
Eventim.ro
http://www.eventim.ro/ro/bilete/vioara-lui-george-enescu-bucuresti-teatrelli-412735/event.html
VioaraluiEnescu.ro
http://www.vioaraluienescu.ro/page/ro/program/2015/index.html
Hotnews.ro
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20516407-vioara-lui-george-enescu-merge-pentru-patra-oarasatele-orasele-romaniei.htm
umblat.ro
https://www.umblat.ro/evenimente/vioara-lui-george-enescu-14987#/
Ziarul Metropolis
http://www.ziarulmetropolis.ro/vioara-lui-george-enescu-merge-pentru-a-patra-oara-in-satele-siorasele-romaniei/
Gazeta Oltului
http://www.gazetaoltului.ro/gazeta-new/cultura/vioara-lui-george-enescu--la-caracal892fdcd09a2247eba198b1eaa98d4644
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Toamna în bucate
9 – 11 octombrie 2015
creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București se pregătește pentru
sărbătoarea “Toamna în bucate”! Iar, ca la orice sărbătoare, nu puteam pregăti cadrul festiv fără
muzică, roade alese sau voie bună din belșug! Viile au fost culese, roadele s-au copt, iar bucatele de
abia așteaptă să fie gustate pe parcursul a trei zile festive, în centrul capitalei!
În perioada 9-11 octombrie 2015, bucureștenii sunt invitați la un ospăț tardiv de toamnă, în curtea
sediului creart, din strada Lahovari, nr. 7, care să încununeze recolta acestui sezon aromat. Strugurii,
merele, perele sau gutuile vor îndulci atmosfera din grădină, iar bucatele calde vor completa șirul
preparatelor încărcate cu savoare, ce vor cuceri până și cele mai pretențioase gusturi.
Evenimentul reunește expozanți de top care beneficiază de participare gratuită, scopul acestuia fiind
susținerea producătorilor autentici în promovarea produselor proprii, dar și transformarea în timp întrun proiect de referință.
Luna lui brumar serbează și muzica românească printr-o serie de concerte, organizate în Grădina cu
Filme – Cinema & More, cunoscuta locație pentru proiecțiile de film și spectacolele dedicate artei, ce
își propune să reproducă atmosfera grădinilor de vară din marile centre culturale europene, situată în
Lahovari, nr. 7. Astfel, vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul 19:30 – 21:00, grădina va fi animată
de repertorii variate ale artiștilor români îndrăgiți, ce vor aduce ritmuri și acorduri antrenante în cadrul
festiv.
Vineri – 9.10.2015, în prima zi a sărbătorii tomnatice, Viorica și Ioniță din Clejani va urca pe scenă
pentru un concert autentic, cu influențe tradiționale românești, acompaniat de un adevărat spectacol
cu acorduri de taraf. Sâmbătă – 10.10.2015, Diana Matei și Taraful Cleante vor continua atmosfera de
sărbătoare în tonuri populare, menite să atragă spiritul de petrecere, iar duminică – 11.10.2015, seara
este dedicată lui Alin Pascal Band, pentru a schimba registrul pieselor într-un stil care să amintească
emoția zilelor de toamnă, dar care să presare, în același timp, note energice și vesele.
Deliciile culinare își așteaptă oaspeții, pe parcursul celor trei zile, între orele 11:00 – 21:00, cu zone
speciale încărcate cu fructe, dulciuri, preparate calde și multe alte surprize apetisante! Nu vor lipsi
nici preparatele tradiționale, gemurile sau dulcețurile, realizate după rețete autentice autohtone.
Așadar, atât cei mici, cât și cei mari, vor fi întâmpinați de o varietate culinară, menită să încânte toate
preferințele vizitatorilor!
Ne vedem în weekend, pentru o toamnă în bucate savuroasă și o sărbătoare plină de entuziasm!
Intrarea este liberă!
Mai multe informații pe:
www.creart.ro
Event: https://www.facebook.com/events/928533280546854/
https://www.facebook.com/creartpmb
https://www.facebook.com/gradinacufilme
---
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Parteneri media creart: Radio România București FM, Calendar Evenimente, PR Wave, Bigcitylife.ro,
Orașul meu, România Pozitivă, Radio România Cultural, Festivaluri Românești, Gratuitor.ro, Dor de
Ducă, Zile și Nopți, Iqool.
creart este o instituție de interes local ce facilitează accesul la artă prin evenimente culturale de înaltă
ținută. Activitatea instituției se realizează prin oferirea de servicii culturale diverse: festivaluri
naționale și internaționale, expoziții, târguri, ateliere de creație cultural-artistică, spectacole de teatru,
muzică și dans. Un loc aparte în activitatea creart îl ocupă programele care, prin conţinut şi
desfăşurare, vizează latura educativ-formativă şi stimulează creativitatea în toate genurile artistice:
literatură, muzică, artă populară, plastică, foto și cinematografică.
-Bucuresti FM
http://bucurestifm.ro/2015/10/07/trei-zile-de-festin-la-toamna-in-bucate/
Dordeduca.ro
http://dordeduca.ro/evenimente/toamna_in_bucate/10407
Bucharest Cultural Events
https://bucharestculturaleventsblog.wordpress.com/tag/toamna-in-bucate/
Simona Constantinescu
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2015/10/toamna-in-bucate.html
Calendar evenimente
http://216-139-220-104.aus.us.siteprotect.com/detalii.php?ev=148304
Bucurestiparty.ro
http://www.bucurestiparty.ro/toamna-in-bucate/
Zelist.ro
http://www.zelist.ro/bloguri/simonaconstantinescu.blogspot.com/posturi.html
PR Wave
http://www.prwave.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=59336&Itemid=77
Orasulm.eu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Creart_34508/Toamna_in_bucate_61142
Heyevent.com
http://heyevent.com/event/6tr6bbudyrzsga/toamna-in-bucate-creart-i-9-11-octombrie-2015
Gratuitor.ro
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http://gratuitor.ro/toamna-in-bucate-concerte-si-expozitie-culinara-creart-9-11-octombrie-2015/
IQool.ro
https://www.iqool.ro/toamna-in-bucate/
Metropotam.ro
http://metropotam.ro/evenimente/Toamna-in-bucate-event4903929320/
Romaniapozitiva.ro
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/toamna-in-bucate-roade-alese-sau-voie-buna-din-belsug/

Expoziţia „De 25 de ori București“ la Galeria ICR Viena
20 – 22 octombrie 2015
creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Institutul
Cultural Român de la Viena prezintă expoziția „De 25 de ori București”, în perioada 20-22 octombrie
2015 la Galeria ICR Viena.
Expoziţia dezvăluie transformările urbanistice şi arhitecturale ale capitalei României postrevoluţionare. Douăzeci şi cinci de ani reprezintă, practic, o generaţie, de aceea este un moment bun
pentru ȋncheierea unui bilanţ simbolic, care să analizeze dinamica şi schimbările oraşului, precum și
fuziunea de stiluri reflectate în cultura urbei.
Autorii expoziției „De 25 de ori București” sunt: domnul academician Răzvan Teodorescu, doamna
arhitect Mariana Celac, domnul prof. dr. arhitect Augustin Ioan, domnul prof. dr. arhitect Marius
Marcu Lapadat - decanul Facultății de Arhitectură de Interior a Universității de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”.
Ȋn data de 21 octombrie 2015, de la ora 17.30, va avea loc vernisajul expoziției care este conceput ca
o manifestare spectaculară şi interactivă, un dialog direct ȋntre publicul vizitator şi doi dintre autorii
expoziţiei, respectiv prof. dr. arhitect Marius Marcu-Lapadat, decanul Facultăţii de Arhitectură de
Interior a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ şi doamna arhitect Mariana Celac,
discuţii ce vor aduce în prim-plan transformările capitalei din perioada 1989-2015. De asemenea, ȋn
cadrul vernisajului va fi prezentat filmul “Bucureşti - O Capitală Recuperată”, realizat de domnul
Ionel Stoicescu, curatorul expoziţiei.
creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti este un serviciu public cu o
agendă culturală diversă: festivaluri naţionale şi internaţionale, expoziţii, ateliere de creaţie, editări de
cd-uri de muzică populară, târguri şi gale, schimburi culturale, artistice, profesionale şi metodologice
cu instituţii din ţară şi din străinătate
Expoziţia „De 25 de ori București“ poate fi vizitată la sediul ICR Viena, în perioada 20-22 octombrie
2015, între orele 10.00 şi 18.00. Intrarea este liberă.
--
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Observatorcultural.ro
http://www.observatorcultural.ro/*id_6508-news_details.html
Jurnalromanesc.at
http://www.jurnalulromanesc.at/expozitia-de-25-de-ori-bucuresti-la-galeria-icr-viena/
ICR Viena
http://www.rkiwien.at/eveniment/20-oct/expozitia-de-25-de-ori-bucuresti-la-galeria-icr-viena
Agerpres.ro
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/10/19/comunicat-de-presa-icr-viena-19-22-34
Radio Romania International
http://www.rri.ro/pages/expozitia_de_25_de_ori_bucuresti_la_galeria_icr_viena-2537760
Htdig.informatia.ro
http://htdig.informatia.ro/amospress/afisez.php?sid=111928&afisez=local
Radio Romania Cultural
http://rrc.3netmedia.ro/pages/cautare/%20creart
PR Wave
http://www.prwave.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=59575&Itemid=77
IQool
https://www.iqool.ro/expozitia-de-25-de-ori-bucuresti-la-galeria-icr-viena/
Radio Romania Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/expozitia_de_25_de_ori_bucuresti_la_galeria_icr_viena-38943
Romania Pozitiva
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/expozitia-de-25-de-ori-bucuresti-la-galeria-icr-viena/
Zile si Nopti
https://www.facebook.com/zilesinopti/posts/907424759311805
Isrsaustria
https://www.facebook.com/lsrsaustria/posts/1023768607661104
Timpromanesc.ro
http://timpromanesc.ro/prima-atestare-documentara-a-micului-paris-sarbatorita-la-viena
Mariustuca.ro
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http://www.mariustuca.ro/actualitate/20-octombrie-cifre-oameni-fapte-intamplari-18541.html
Romaniaregional.ro
http://romaniaregional.ro/2015/10/20/agenda-cultural-muzicala-a-zilei-20-octombrie-2015/
Blogdebucuresti.ro
http://blogdebucuresti.ro/2015/09/24/evenimente-bucuresti-25-27-septembrie/

În perioada 27 octombrie – 6 noiembrie 2015, Galeria creart găzduiește expoziția de fotografie
„Strada mă iubește” / ”Street loves me”, semnată de fotograful Aurel Vîrlan.
„Totul a căpătat sens când am văzut primele fotografii făcute de Henri Cartier Bresson! Am rămas
uimit de spontaneitatea, simplitatea și esențialitatea fotografiilor lui.
Din acel moment am început să văd strada ca pe o Agora naturală în care oamenii se întâlnesc,
discută, au momente de dispută sau de tandrețe.
Mă bucur că am fost cucerit de pasiunea asta. Mulțumesc din suflet profesorilor mei de fotografie care
m-au învățat dialogul cu vizibilul. ” – Aurel Vîrlan
Facebook event: https://www.facebook.com/events/741526942658226/
Creart.ro
http://www.creart.ro/expozitie-de-fotografie-aurel-virlan-strada-ma-iubeste-street-loves-me-galeriacreart/
Radio Romania Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/expozitie_de_fotografie_strada_ma_iubeste_street_loves_me_aga
leria_creart-39352
Street loves me – event Facebook
https://www.facebook.com/events/741526942658226/
Ultima-ora.ro
http://www.ultima-ora.ro/2015/10/27/expozitie-de-fotografie-strada-ma-iubeste/
Roundtown.com
https://roundtown.com/event/30422014/Street-Loves-Me-Expozitie-Foto-Bucharest-RO
Blogul de psihologie
https://bloguldepsihologie.wordpress.com/2015/10/29/cum-e-sa-te-iubeasca-strada/
Aurel Virlan
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http://www.aurelvirlan.ro/blog/2015/11/street-loves-me-expozitie-album-foto/

Prima ediție a evenimentului Love is in the ART
Bucureștenii se pot bucura în mod gratuit de spectacole de dans, teatru și proiecții de film
13 – 15 noiembrie 2015
Prima ediție a Festivalului Love is in the ART va avea loc, între 13 și 15 noiembrie 2015, în mai
multe spații din București, tema pricipală a evenimentului fiind o celebrare a modului în care
dragostea se reflectă în diferitele domenii ale artei. Organizat de Primăria Municipiului București,
prin creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție, evenimentul va aduce în fața publicului, timp de trei
zile, piese de teatru, spectacole de dans contemporan, expoziții foto, proiecții de film și concerte.
Vineri, 13 noiembrie
Bucureștenii sunt așteptați la Teatrelli, pe 13 noiembrie, de la ora 19:00, unde vor avea parte de un
show impresionant gândit de Momo Sanno, un artist a cărui carieră se întinde pe parcursul a 15 ani,
perioadă în care a dansat în peste 2.000 de spectacole, în prezența a 2.000.000 de spectatori. Momo
Sanno își fascinează audiența de fiecare dată printr-un mix inedit de stiluri de dans, tehnici și
influențe, reușind constant să creeze momente vibrante.
Înainte de reprezentație, de la ora 18:00, la Galeria creart din Piața Alexandru Lahovari nr. 7, va avea
loc vernisajul expoziției foto Love is in the Photography, semnată de Vlad Eftenie, un nume extrem
de apreciat când vine vorba de fotografia urbană, și de Adi Bulboacă, unul dintre cei mai talentați
fotografi de teatru.
Tot pe 13 noiembrie, de la ora 19:30, la Teatrul de Comedie, bucureștenii sunt așteptați la spectacolul
„La vita e bella”, de Radu F. Alexandru, în regia lui Vlad Cristache, cu Delia Seceleanu, Cristian
Iacob, Delia Nartea, Alexandru Conovaru.
De asemenea, organizatorii Love is in the ART îi invită pe cinefili, vineri seară, la proiecția filmului
„Happy, Happy”, de Anne Sewitsky, la J'ai Bistrot, de la ora 19:00.
Lungmetrajul spaniol „Stockholm”, în regia lui Rodrigo Sorogoyen, care a câștigat trofeul TIFF 2014,
va fi proiectat, pe 13 noiembrie, de la ora 19:00, la Green Hours din București, în cadrul primei ediții
a evenimentului Love is in the ART.
Sâmbătă, 14 noiembrie
Love is in the ART va continua sâmbătă, de la ora 19:00, cu spectacolul de teatru „Edith Piaf”,
scenariul și regia semnate de Mălina Andrei la Teatrelli, iar la Green Hours cu proiecția filmului
„Love Bus: cinci povești de dragoste din București”, de la ora 22:30. În programul proiecțiilor de film
se află și „Io sono l'amore”, un lungmetraj regizat de Luca Guadagnino, cu Tilda Swinton și Flavio
Parenti, o tragică poveste de dragoste aşezată în superba metropolă Milano la final de mileniu. Filmul,
programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 19:00, urmăreşte prăbuşirea clasei burgheze sub presiunea
pasiunilor şi a sentimentului de dragoste necondiţionată.
Cei mici sunt așteptați de la ora 18:00, în sala Teatrului Excelsior, unde actorii de la Teatrul Ion
Creangă le-au pregătit spectacolul „Spaima zmeilor”, de Mihai Ion și Gelu Colceag. Teatrul de Artă
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își deschide porțile publicului, de la ora 19:15, pentru avanpremiera „Cerere în căsătorie”, de A.P.
Cehov, în regia lui Victor Olăhuț, piesă care îi are în distribuție pe Florentina Năstase, George
Constantinescu și Valentin Terente.
Duminică, 15 noiembrie
Ziua de duminică pune în scenă, la Teatrelli, de la ora 19:00, spectacolul „Slugă la doi stăpâni”, de
Carlo Goldoni, în regia lui Dan Tudor, iar la J'ai Bistrot, cinefilii vor putea viziona, începând cu ora
19:00, „Hasta la Vista”, de Geoffrey Enthoven.
Love is in the ART este un eveniment organizat de Primăria Municipiului București, prin creart Centrul de Creație, Artă și Tradiție.
Intrarea este liberă la toate evenimentele.
Mai multe informații pe fb/loveisintheheartbucharest.
-Parteneri media: Radio Gold FM, Ziarul Metropolis, OK! Magazine, Ziarul Ring, IQool, Zile și
Nopți, Cinemagia, CineFAN.ro, Filmreporter.ro, Femeia.ro, Revista Ioana, Zeppelin, Vinșieu, PR
Wave, BigCityLife.ro, Calendar Evenimente, Orașul meu, Festivaluri Românești, România Pozitivă,
Dor de Ducă și Gratuitor.
Eva.ro
http://www.eva.ro/divertisment/stiri/prima-editie-a-evenimentului-love-is-in-the-art-articol88793.html
Metropotam.ro
http://metropotam.ro/La-zi/prima-editie-a-festivalului-love-is-in-the-art-are-loc-in-aceasta-toamnaart9753486900/
Radio Romania Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/prima_editie_a_festivalului_love_is_in_the_art_spectacole_de_d
ans_teatru_si_proiectii_de_film-40229
PR Wave
http://www.prwave.ro/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=60054
Calendar Evenimente
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/11/11/comunicat-de-presa-pmb-17-28-57
Bucharest Cultural Events
https://bucharestculturaleventsblog.wordpress.com/2015/10/31/evenimente-culturale-in-lunanoiembrie/
E-zeppelin.ro
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http://e-zeppelin.ro/love-is-in-the-art/
Adevarul.ro
http://adevarul.ro/news/bucuresti/trei-zile-distractie-bucuresti-incepe-editie-festivalului-love-is-theart-1_56433d9df5eaafab2c803c2c/index.html
100delocuri.ro
http://100delocuri.ro/idei-pentru-weekend-14-15-noiembrie/
Festivaluri romanesti
https://www.facebook.com/festivaluriromanesti.ro/posts/910661925655626
E-cultura.info
http://www.e-cultura.info/festivalul-love-is-in-the-art-teatru-dans-proiectii-de-filme/
Kidspots.ro
http://www.kidspots.ro/programul-lunii-noiembrie-al-familiei-tale-9-15-noiembrie/
Secundatv.ro
http://www.secundatv.ro/magazin-it/prima-editie-a-festivalului-love-is-the-art-6589.html/
Femeia.ro
http://www.femeia.ro/tag/love-is-in-the-art
Stirileprotv.ro
http://stirileprotv.ro/show-buzz/entertainment/impreuna-rezistam-concert-caritabil-pentru-victimelecolectiv-ce-facem-in-acest-weekend.html
Radio Gold FM.ro
http://radiogoldfm.ro/love-is-in-the-photography-vlad-eftenie-adi-bulboaca/
Puterea.ro
http://www.puterea.ro/timp_liber/love-is-in-the-art-dans-teatru-si-proiectii-de-film-pentrubucuresteni-intre-13-15-noiembrie-125344.html
Cinemapro.ro
http://www.cinemapro.ro/spotlight/stiri/evenimentul-love-is-in-the-art-debuteaza-la-bucuresti14881370
Mediafax.ro
http://www.mediafax.ro/cultura-media/spectacole-de-teatru-si-dans-proiectii-de-filme-si-expozitiifoto-la-festivalul-love-is-in-the-art-14884334
Rador.ro
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http://www.rador.ro/2015/11/13/75667/
Instagram Creart
http://gramlove.com/user.php?id=542143950&name=creartbucuresti
Calendar Evenimente
http://216.139.220.104/detalii.php?ev=149279

Spectacol extraordinar de Crăciun “Silent Night” la Teatrelli
3 – 7 decembrie 2015
Primăria Muncipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, vă invită în
perioada 3 - 7 decembrie 2015, la sala Teatrelli, la spectacolul extraordinar de Crăciun “Silent Night”.
“Silent Night” va contura momente încărcate de emoție și energie, printr-un spectacol cu piese celebre
de Crăciun, reinterpretate într-un stil original de artiști români. Astfel, în fiecare seară, în
intervalul 19:00 – 21:00, soliști autohtoni îndrăgiți de public vor concerta pe aceeași scenă, alături de
orchestră sau în duet.
Spectacolul, alcătuit din două părți esențiale, dedicate muzicii clasice și simfonice, respectiv muzicii
pop, va cuprinde concerte ale artiștilor: Loredana, Luminița Anghel, Marcel Pavel, Virgil Ianțu,
Cornel Ilie, Orchestra Naţională Valahia - dirijor Marius Zorilă, Lavinia Goste (mezzo soprană),
Andrei Lazăr (tenor), Vlad Miriță (tenor), Iordache Basalic (bariton) și Corul Academic Divina
Armonie - dirijor Marius Firca. De asemenea, în cadrul concertului spectatorii vor asista și la un
moment special “All Stars”, dedicat victimelor COLECTIV, în semn de solidaritate față de toți cei
afectați în urma tragediei.
Evenimentul “Silent Night” sprijină campania de strângere de fonduri inițiată de Asociația SOS Satele
Copiilor România, membră a SOS Children’s Villages International, rețea caritabilă prezentă în 133
de țări ale lumii. De 65 de ani în lume și de 24 de ani în România, Asociația ocrotește și sprijină astăzi
peste 1000 de copii în dificultate, care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice.
Flavian Chitic, student în anul III la Conservator, va încânta publicul prin acorduri de pian la
începutul concertului, dar și în pauză, atunci când spectatorii sunt invitați să se alature campaniei
umanitare. Trimițând un mesaj la numărul 8844 cu textul MAMA se angajează la o donație lunară
de 2 euro, sprijinind, astfel, copiii defavorizați ai Asociației SOS Satele Copiilor România. Pentru
dezabonare, se trimite în mod gratuit MAMA STOP tot la 8844. Aceasta acțiune nu anulează o
donație deja făcută, ci doar donațiile viitoare. Daca cineva s-a dezabonat, poate oricând să se
reaboneze și să doneze în continuare.
Mai multe detalii despre campania umanitară găsiți aici:
http://www.sos-satelecopiilor.ro/daruiesteafectiune/?utm_source=website&utm_medium=banner&utm_campaign=daruieste-afectiune
https://www.youtube.com/watch?v=ZhustDEKGbY
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https://www.facebook.com/SOSSateleCopiilor/
Biletele la concertul “Silent Night” pot fi achiziționate prin rețeaua Eventim sau de la Casa de
bilete creart, din Piața Alexandru Lahovari, nr.7.
Mai multe informații pe:
www.creart.ro
https://www.facebook.com/creartpmb/
https://www.facebook.com/teatrelli/
PARTENER: Asociația SOS Satele Copiilor România
Parteneri media: Blitz TV, Radio România Cultural, Radio România București FM, Radio România
Internațional, România Pozitivă, Calendar Evenimente, Zile și Nopți, IQool, 24FUN, PR Wave,
Bigcitylife.ro, Dor de Ducă, Orașul meu, Festivaluri Românești.
-Radio Romania Cultural
http://www.radioromaniacultural.ro/concert_extraordinar_de_craciun_silent_night_la_teatrelli-41546
Orasulm.eu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Teatrelli__theatre,_music_%26_more_34559/Silent_Night_61840
Metropotam.ro
http://metropotam.ro/evenimente/Silent-Night-event3773944692/
Cinemagia.ro
https://www.cinemagia.ro/timp-liber/concert/silent-night-47265.html/
Protv.ro
http://www.protv.ro/stiri/loredana-va-canta-astazi-la-concertul-de-craciun-bdquo-silent-nightrdquo.html
Kidspots.ro
http://www.kidspots.ro/eveniment/spectacol-craciun-silent-night/2015-12-03/
Bucharest Cultural Events
https://bucharestculturaleventsblog.wordpress.com/tag/silent-night/
7life.ro
http://www.7life.ro/2015/12/01/

260

Cosmopolitan.ro
http://www.cosmopolitan.ro/cosmo-fun/evenimente-de-neratat-in-perioada-4-6-decembrie
Palo.ro
http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-centrul-de-crea%C8%9Bie-art%C4%83%C8%99i-tradi%C8%9Bie-al-municipiului-bucure%C8%99ti-108086
Adevarul.ro
http://adevarul.ro/cultura/arte/silent-nights-spectacol-asteptarea-craciunului1_56659c047d919ed50efb1560/index.html
Radiocraiova.ro
http://www.radiocraiova.ro/calendarul-zilei-3-decembrie/
Ziar.com
http://www.ziar.com/news=8379499
Libnet.ro
http://www.libnet.ro/cultura/silent-nights-spectacol-asteptarea-craciunului-spectacolul-extraordinarcraciun-night-fost-prezentat-perioada-3-7-decembrie-sala-teatrelli-din-capitala-3799991.html
Radufconstantinescu.ro
http://www.radufconstantinescu.ro/2015/12/arta-nu-trebuie-sa-ne-faca-mai-fericiti.html
Rador.ro
http://www.rador.ro/2015/11/30/previziunile-saptamanii-30-noiembrie-6-decembrie-2015/
Pescurt.ro
http://pescurt.ro/stiri-cultura/silent-nights,-un-spectacol-in-asteptarea-craciunului_07-122015_10176209
Instagram
https://www.instagram.com/p/-_WaCKxxxk/?taken-by=gustverde
Povesti de calatorie
http://povestidecalatorie.ro/propuneri-de-weekend-4-6-decembrie-2015/
Yooying.com
http://yooying.com/p/1135430624177529114_44453303
Ce fac in weekend
http://cefacinweekend.blogspot.ro/2015/11/concert-de-craciun.html
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Index-stiri.ro
http://index-stiri.ro/151208/nicoleta-ploscaru-si-complicii-ei-printre-care-si-un-politist-deferitajustitiei-3002145
Stirisociale.ro
http://stirisociale.ro/de-craciun-sa-fim-mai-buni-si-n-restul-zilelor-cum

Lansarea calendarului 2016
LEONTINA VĂDUVA 30
19 decembrie 2015
Sâmbătă, 19 decembrie 2015, începând cu ora 19:00, la sediul creart – Centrul de Creație, Artă și
Tradiție al Municipiului București (Piața Alexandru Lahovari, nr. 7, Sector 1), va avea loc lansarea
calendarului 2016 LEONTINA VĂDUVA 30. La evenimentul organizat de creart – Centrul de
Creație, Artă și Tradiție și Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Revista Tango,
Kaufland România, Floria.ro, Wagner Arte Frumoase și Povești, Aqua Carpatica, Domeniile
Sâmburești, Kitarodia și Aurel Vîrlan Photography, vor participa: Leontina VĂDUVA (soprană),
Claudia POPA (Director creart), Alice NĂSTASE BUCIUȚA (director Revista Tango) și Mihai
STAN (președinte Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură).
Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București și-au dorit ca prin realizarea calendarului 2016 LEONTINA VĂDUVA 30 să
marcheze împlinirea a 30 de ani de activitate a celebrei soprane. Calendarul aniversar, ce urmează a fi
distribuit cu Revista Tango în luna ianuarie 2016, cuprinde imagini din arhiva personală a sopranei
Leontina Văduva, imagini ce prezintă o mică parte din activitatea artistei pe cele mai importante scene
ale lumii: Royal Opera House Covent Garden – Londra, Théâtre du Capitole du Toulouse, Teatro alla
Scala din Milano, Gran Teatre del Liceu – Barcelona, Opéra Comique de Paris, Opéra National de
Bordeaux, Opera Municipal de Marseille, Opéra de Toulon etc. Cu ocazia lansării calendarului,
soprana Leontina VĂDUVA, alături de pianista Alina PAVALACHE, va susține un minirecital de arii
de operă.
Evenimentul se va încheia cu o sesiune de autografe și cu un cocktail oferit de Aqua Carpatica,
Domeniile Sâmburești și The Cheescake. Participarea la eveniment se face pe bază de invitație prin
confirmare până la data de 15 decembrie 2015, la tel.: 021 318 38 04 sau e-mail: office@creart.ro.
--Organizatori: Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București
În parteneriat cu: Revista Tango
Cu sprijinul: Kaufland România, Floria, Wagner Arte Frumoase și Povești, Aurel Vîrlan Photography,
Kitarodia, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și The Cheesecake
Parteneri Media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România București FM,
Radio România Internațional, Radio Trinitas, Radio Clasic, Blitz Tv, Revista Tango, Ziarul
Metropolis, Liternet, B365.ro, Ceașca de Cultură, Lirika, Calendar Evenimente, Agenția de Carte,
ArtOut, Artline, PR Wave, 4Arte.ro, Orașul Meu, În Oraș, Catchy, Autentici, Gazeta de Știri,
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societatesicultura.ro, Enciclopedia Muzicală, Bună Dimineața București, Societatea Muzicală, România
Pozitivă, Zile și Nopți, IQool.
Birou Presă - Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură
tel. +40 723917995;
e-mail: birou.presa@musicarte.ro;
https://www.facebook.com/asociatia.muzicaartacultura?ref=hl
-B365.ro
http://www.b365.ro/concurs-castiga-un-calendar-cu-leontina-vaduva-cu-autograf-si-o-invitatie-lalansare_242233.html
Cotidianul.ro
http://www.cotidianul.ro/lansarea-calendarului-2016-leontina-vaduva-30-273251/
ZiarulMetropolis.ro
http://www.ziarulmetropolis.ro/lansarea-calendarului-2016-leontina-vaduva-30/
RadioRomaniaCultural.ro
http://www.radioromaniacultural.ro/lansarea_calendarului_2016_leontina_vaduva_30-42104
RevistaTango.ro
http://revistatango.ro/minirecital-leontina-vaduva-si-lansarea-calendarului-2016-leontina-vaduva-309630
MariusTuca.ro
http://www.mariustuca.ro/calendar/21890-19-decembrie-cifre,-oameni,-fapte,%C3%AEnt%C3%A2mpl%C4%83ri
RevistaBlogurilor.ro
http://revistablogurilor.ro/comunicat-de-presa-lansarea-calendarului-2016-leontina-vaduva-30/
Agerpres.ro
http://foto.agerpres.ro/index.php?i=8155747
Asociatia Muzica, Arta si Cultura
https://www.facebook.com/asociatia.muzicaartacultura/
Roportal.ro
https://www.roportal.ro/articole/despre/leontina_vaduva_30/
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Libnet.ro
http://www.libnet.ro/cultura/lansarea-calendarului-2016-leontina-vaduva-30-sambata-19-decembrie2015-incepand-ora-19-00-sediul-creart-centrul-creatie-arta-traditie-municipiului-bucuresti-piataalexandru-lahovari-7-sector-1-avea-loc-lansarea-leontina-vaduva-ev-3816547.html
ArtLine.ro
http://www.artline.ro/Eveniment-creart--sambata-19-decembrie-2015-35456-1-n.html
Se deschide Bucharest Christmas Market!
Primăria Municipiului București, prin Creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție, îi invită pe
bucureșteni, vineri, 27 noiembrie, în Piața Universității (esplanada cu statui), la deschiderea Târgului
Oficial de Crăciun al Capitalei, Bucharest Christmas Market.
În acest an, peste 10.000 de beculețe împodobesc arcadele Târgului de Crăciun, 200 de instalații cu
câte 100 de becuri decorează cele 60 de căsuțe amplasate în piață, iar bradul tradițional de Crăciun,
înalt de 15 metri, va fi iluminat de nu mai puțin de 20.000 de beculețe. Deasupra pieței a fost
amplasată o impresionantă plasă luminoasă.
Aflat la cea de-a patra ediție, Bucharest Christmas Market, vine și în acest an cu multe evenimente
festive, specifice sărbătorilor de iarnă, concerte și spectacole, cadouri pentru cei dragi, preparate
tradiționale, decorațiuni și produse din toate regiunile țării.
TÂRGUL DE CRĂCIUN
Timp de o lună, între orele 11:00 – 22:00, comercianții din întreaga țară îi așteaptă pe vizitatori în cele
60 de căsuțe, cu o gamă variată de produse: ceramică pictată, icoane, măști tradiționale, jucării din
lemn, instrumente muzicale, bijuterii, decorațiuni și ornamente specifice sărbătorilor de iarnă,
dulcețuri, miere și siropuri.
De asemenea, în zona gastronomică vor putea fi degustate preparate calde, pregătite cu atenție de
gospodine pricepute, după rețete tradiționale transmise din generație în generație. Totodată, unii dintre
meșterii prezenți la eveniment vor confecționa în târg obiecte și podoabe, oferind publicului
demonstrații prin care vor redescoperi frumusețea artei, tradițiilor și obiceiurilor populare românești.
Cea mai frumoasă căsuță din târg va fi premiată anul acesta la Bucharest Christmas Market. Astfel, în
perioada 18-22 decembrie bucureștenii vor putea alege prin vot, la fața locului, cel mai frumos decor,
produsele preferate, dar și cea mai călduroasă servire, intrând astfel în cursa pentru premiile oferite de
organizatori.
CONCERTE ȘI SPECTACOLE
Ediția 2015 a Bucharest Christmas Market oferă cadrul ideal pentru publicul iubitor de spectacole și
concerte specifice sărbătorilor. 18 seri de iarnă din cadrul Bucharest Christmas Market sunt dedicate
unui program artistic susținut de trupe și artiști de renume, ansambluri, grupuri de copii și de
colindători, coruri, orchestre și fanfare: Bere Gratis, Iris și Cristi Minculescu, Pheonix, Fuego, Hara,
Paula Seling, Firma, Coma, Moonlight Breakfast, Smiley, El Negro, Antonia, Holograf, Țapinarii,
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Trooper, Taxi, Mircea Vintilă, Emric Imre, Ducu Bertzi, Provincialii, Narcisa Suciu, Pepe, Proconsul,
Delia, Luminița Anghel, Marcel Pavel, Direcția 5, Loredana, Corul de copii Allegretto, Corul Divina
Armonia, Corul Radio, Spirit Vienna Orchestra sunt doar câteva dintre numele care vor urca pe scena
din Piața Universității în acest an.

CASA LUI MOȘ CRĂCIUN
Spiridușii pregătesc sosirea lui Moș Crăciun în târg (pe 12 decembrie) și îi decorează noua casă din
Piața Universității, așteptându-i pe cei mici lângă șemineu, cu bradul împodobit și daruri multe. Și
anul acesta copiii își pot lăsa scrisorile cu dorințe și gânduri bune în cutia poștală din casa Moșului.
CAMPANIA UMANITARĂ
„Dăruiește, fii mai bun! Și tu poți fi Moș Crăciun!...”, acesta este mesajul nostru pentru toți cei care
vor să vină în ajutorul unor copii aflați în dificultate, la care Moș Crăciun nu ajunge prea ușor.
Această campanie umanitară, organizată an de an, încurajează oamenii să doneze cărți și jucării,
făcând un apel la solidaritate și implicare socială.
ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Ziua Națională a României va fi celebrată în aceasta ediție, pe 1 Decembrie, printr-un spectacol
folcloric special, susținut de artiști consacrați precum: Sofia Vicoveanca, Lavinia Goste, Traian și
Valeria Ilea, Laura Lavric, Veta Biriș, Dinu Iancu Sălăjanu, acompaniați de Orchestra Naționala
Valahia - condusă de maestrul dirijor Marius Zorilă.
Înscris în rețeaua celor mai importante târguri de Crăciun din Europa, Christmas Markets:
www.christmasmarkets.com, evenimentul este dedicat tuturor categoriilor de public, intrarea fiind
liberă la toate manifestarile.
La ediția de anul trecut, bradul de Crăciun a ocupat locul al XVII lea într-un clasament internațional The Greatest Christmas Trees of 2014: http://www.placestoseeinyourlifetime.com/the-greatestchristmas-trees-in-201414841/?utm_content=buffer2f645&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign
=buffer
100.000 de vizitatori s-au bucurat la ediția de anul trecut de atmosfera sărbătorilor de iarnă, de
concerte, spectacole de muzică populară, tradiții și obiceiuri din toate zonele țării, precum și de un
decor de poveste.
Mai multe detalii pe:
www.bucharestchristmasmarket.ro
www.facebook.com/BucharestChristmasMarket
Foto: https://www.facebook.com/BucharestChristmasMarket/photos_stream?tab=photos_albums
Video 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=XbHQ4Rqgyjk
Eveniment susținut de:
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Parteneri media: Magic FM, Blitz TV, România Pozitivă, Calendar Evenimente, Radio România
București FM, Urban.ro, Zile și Nopți, IQads, Radio România Cultural, 24FUN, Big City Life, Dor de
Ducă, Orașul meu, Radio România Internațional, PR Wave, Gratuitor, Festivaluri Românești,
Anyplace.ro, IQool.
Partener: Coca-Cola
Cu sprijinul: Luxten
-Metropotam.ro
http://metropotam.ro/La-zi/cand-se-organizeaza-bucharest-christmas-market-2015-art7437202389/
Facebook
https://www.facebook.com/BucharestChristmasMarket/notifications/?section=activity_feed&subsecti
on=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I450045308495153%3A536597859839897
https://www.facebook.com/BucharestChristmasMarket/notifications/?section=activity_feed&subsecti
on=share&ref=notif&target_story=S%3A_I423947761067692%3A808535969275534&content_id=9
59650024106516
Hotel-Bucuresti.com
http://www.hotel-bucuresti.com/blog/2015/11/19/bucharest-christmas-market-27-noiembrie-27decembrie-2015/
Stiriagricole.ro
http://www.stiriagricole.ro/turism/targuri-de-craciun-cand-se-deschid-targurile-de-la-bucuresti-sisibiu-31679.html
Stirilocale24h.ro
http://www.stirilocale24h.ro/tag/bucharest-christmas-market/
Cafeneauaiuliei.ro
http://cafeneauaiuliei.ro/2015/11/bucharest-christmas-market-2015-se-deschide-in-mai-putin-de-osaptamana/
Bookingbucharest.ro
http://www.bookingbucharest.ro/evenimente-culturale/58
Facebook
https://www.facebook.com/creartpmb/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref
=notif&target_story=S%3A_I1686954162%3A10203977098262928
http://etleboro.org/ro/!/!/31679851
imopedia.ro
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http://media.imopedia.ro/stiri-imobiliare/bucharest-christmas-market-targ-craciun-bucuresti-201523522.html?utm_medium=RSS
Palo.ro
http://www.palo.ro/a/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piata-universitatii-110419
Revista-presei.com
http://www.revista-presei.com/stire-bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschide-targul-decraciun-din-bucuresti-256504482.html
Ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piata-universitatii.html
Stiri.discard.ro
http://stiri.discard.ro/stiri/bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschide-targul-de-craciun-dinbucuresti
Gandul.info
http://www.gandul.info/stiri/bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschide-targul-de-craciundin-bucuresti14896543?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gandul%2FMJc
u+%28Gandul%29
Pescurt.ro
http://pescurt.ro/stiri-lifestyle-monden/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piatauniversitatii_23-11-2015_10131652
Remembertoday.ro
http://www.remembertoday.ro/articole-stiri/economie/Bucharest-Christmas-Market-se-deschidevineri-n-Piaa-Universitii-stire910093.html
http://www.remembertoday.ro/articole-stiri/sursa/economie/Bucharest-Christmas-Market-sedeschide-vineri-n-Piaa-Universitii-stire910093.html
Sursadestiri.net
http://www.sursadestiri.net/bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschide-targul-de-craciun-dinbucuresti-s5379968275.html
Ampress.ro
http://ampress.ro/stiri/cand-se-deschide-targul-de-craciun-din-bucuresti-care-vor-fi-surprizele/
E-stireazilei.ro
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=43783285&titlu=Bucharest-Christmas-Market-2015-Candse-deschide-targul-de-Craciun-din-Bucuresti
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Newskeeper.ro
https://newskeeper.ro/articol?id=E7A98A9EA30F4C11B5F2FA26EEDA0BAF&data=2015-11-23
Press-mania.ro
http://www.press-mania.ro/stiri/actualitate/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piatauniversitatii-1385321.html
Roportal.ro
https://www.roportal.ro/articole/despre/bucharest_christmas_market_se_deschide_vineri_in_piata_un
iversitatii/
Libertatea.ro
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/se-deschide-targul-de-craciun-in-piata-universitatii559101.html
News.portal-start.com
http://news.portal-start.com/post/se-deschide-bucharest-christmas-market-/
Stiri247.com
http://www.stiri247.com/news/22055/targul-de-craciun-din-bucuresti-deschis-vineri-inpia%C5%A3a-universita%C5%A3ii
Actualitati.net
http://www.actualitati.net/divertisment/bucharest-christmas-market-deschide-vineri-universit2723365
Mediafax.ro
http://www.mediafax.ro/social/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piata-universitatii14896872
Ziare.com
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschidetargul-de-craciun-din-bucuresti-5817854
analize-financiare.ro
http://analize-financiare.ro/bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschide-targul-de-craciun-dinbucuresti/
ziar.com
http://www.ziar.com/news=8316978
Stirilepescurt.ro
http://www.stirilepescurt.ro/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piata-universitatii/
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Fluierul.ro
http://www.fluierul.ro/mobile/article/indexDisplayArticleMobile.jsp?artid=540381&title=bucharestchristmas-market-se-deschide-vineri-in-piata-universitatii
Saptamana.com
http://www.saptamana.com/6268240/bucharest+christmas+market+2015.+c%C3%A2nd+se+deschide
+t%C3%A2rgul+de+cr%C4%83ciun+din+bucure%C5%9Fti
iziare.ro
http://i-ziare.ro/locale/bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschide-targul-de-craciun-dinbucuresti-233580
infoziare.ro
http://infoziare.ro/stire/5619059/Bucharest+Christmas+Market+se+deschide+vineri+%C3%AEn+Pia
%C5%A3a+Universit%C4%83%C5%A3ii
stiri-live.ro
http://www.stiri-live.ro/stiri/bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschide-targul-de-craciundin-bucuresti-363917.html

Ziaruldeiasi.ro
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/bucharest-christmas-market-2015-cand-se-deschide-targul-de-craciundin-bucuresti--1155215.html
Ziaresireviste.ro
http://www.ziaresireviste.ro/index.php?page=revista_presei&details=on&id=134738#.VlQnR3YrKU
k
B365.ro
http://www.b365.ro/se-deschide-targul-de-craciun-bucharest-christmas-market_241313.html
Puterea.ro
http://www.puterea.ro/social/se-deschide-bucharest-christmas-market-in-piata-universitatii126218.html
Ziuanews.ro
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piatauniversitatii-347388
Secundatv.ro
http://www.secundatv.ro/magazin/se-deschide-bucharest-christmas-market-27-noiembrie-27decembrie-8440.html/
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Mondonews.ro
http://www.mondonews.ro/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piata-universitatii/
Click.ro
http://www.click.ro/news/bucuresti/se-deschide-targul-de-craciun-din-capitala-cand-se-aprindbeculetele
Orasulm.eu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Piata_Universitatii_2813/Bucharest_Christmas_Market_2015_61
624?notMobile=1
Nineoclocl.ro
http://www.nineoclock.ro/bucharest-christmas-market-opens-on-friday/
Goldfmromania.ro
http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-bucuresti/bucharest-christmas-market2015-cand-se-deschide-targul-de-craciun-din-bucuresti.html
IQool.ro
https://www.iqool.ro/se-deschide-targul-de-craciun-bucharest-christmas-market/

IQads.ro
http://www.iqads.ro/articol/33600/se-deschide-bucharest-christmas-market
Romaniapozitiva.ro
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/se-deschide-bucharest-christmas-market-2/
Urban.ro
http://www.urban.ro/evenimente/alte-evenimente/se-deschide-bucharest-christmas-market
Teotrandafir.com
http://teotrandafir.com/bucurestiul-imbraca-haine-de-sarbatoare-vezi-cand-se-deschide-bucharestchristmas-market/82885/
Citycompass.ro
http://www.citycompass.ro/events/bucharest-christmas-market-opens-end-november/
Childhood.ro
http://www.childhood.ro/targuri-si-expozitii/bucharest-christmas-market-27-noiembrie-27-decembrie2015/
Romaniajournal.ro
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http://www.romaniajournal.ro/bucharest-christmas-market-opens-gates-on-friday/
Actmedia.eu
http://actmedia.eu/daily/bucharest-christmas-market-to-be-open-on-friday-in-central-universitysquare/61121
Ultimelestiri.com
http://www.ultimelestiri.com/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piata-universitatii650800.html
Topromanesc.ro
http://topromanesc.ro/2015/11/26/se-deschide-bucharest-christmas-market-2015-vezi-programulartistic-complet/
Hotnews.ro
http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-20619487-targul-craciun-din-piata-universitatiideschide-vineri-bradul-craciun-din-piata-avea-15-inaltime-impodobit-20-000-beculete.htm
Livenews.ro
http://livenews.romaniatv.net/s-a-deschis-targul-de-craciun-din-piata-universitatii_39052.html
Digi24.ro
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Timp+liber/Stiri/S-a+deschis+Bucharest+Christmas+Market
Libertatea.ro
http://m.libertatea.ro/detalii/articol/bucharest-christmas-market-targ-de-craciun-559567.html
Stirileprotv.ro
http://m.stirileprotv.ro/lbin/mobile/index.php?article_id=3705028
A1.ro
http://a1.ro/timp-liber/evenimente/galerie-foto-peste-30000-de-beculete-decoratiuni-si-ornamente-deiarna-targul-de-craciun-al-capitalei-sa-deschis-in-piata-universitatii-id421416.html
Click.ro
http://www.click.ro/news/bucuresti/o-luna-de-concerte-aer-liber-la-universitate-distractia-incepe-azi
http://www.click.ro/news/bucuresti/alexandru-rotar-mesterul-care-imblanzeste-sticla
Christmasmarket.com
http://www.christmasmarkets.com/Romania/bucharest-christmas-market.html
Adevarul.ro
http://adevarul.ro/news/bucuresti/bucurestiul-pregatitde-sarbatori-bucharest-christmas-market-maimare-targ-craciun-dincapitala-si-a-deschis-portile-1_5659946f7d919ed50eadb84b/index.html
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Agerpres.ro
http://www.agerpres.ro/social/2015/11/27/targul-de-craciun-al-capitalei-s-a-deschis-in-piatauniversitatii-19-11-24
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/11/27/destinatii-de-week-end-sfarsit-de-saptamanain-bucuresti-evenimente-culturale--07-42-22
Romania-actualitati.ro
http://www.romania-actualitati.ro/corul_de_copii_radio_la_bucharest_christmas_market-83781
Adevarul.ro
http://adevarul.ro/news/bucuresti/bucurestiul-pregatitde-sarbatori-bucharest-christmas-market-maimare-targ-craciun-dincapitala-si-a-deschis-portile-1_5659946f7d919ed50eadb84b/index.html
Raduoncescu.ro
http://www.raduoncescu.ro/2015/11/30/bucharest-christmas-market-27-noiembrie-27-decembrie2015-piata-universitatii/
Consilierturism.ro
http://consilierturism.ro/destinatii/galerie-foto-bucharest-christmas-market-2015/
Infomusic.ro
http://www.infomusic.ro/agenda/bucharest-christmas-market-2015/
Cotidianul.ro
http://www.cotidianul.ro/corul-de-copii-radio-la-bucharest-christmas-market-272147/
Gratuitor.ro
http://gratuitor.ro/se-deschide-bucharest-christmas-market/
Zilesinopti.ro
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/8954/vizita-mos-craciun-bucharest-christmas-market-2015
Jurnalul.ro
http://jurnalul.ro/timp-liber/astazi-se-deschide-bucharest-christmas-market-targul-de-craciun-dincapitala-cand-se-aprinde-iluminatul-stradal-de-sarbatori-702077.html
Romania-muzical.ro
http://www.romania-muzical.ro/articol/foto-corul-de-copii-radio-la-bucharest-christmasmarket/1375391/17/1
B365.ro
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http://www.b365.ro/astazi-se-deschide-targul-de-craciun-bucharest-christmas-market-programulevenimentelor_241568.html
Jurnalrock.ro
http://www.jurnalrock.ro/iris-si-phoenix-canta-la-bucharest-christmas-market/
Orasulm.eu
http://www.orasulm.eu/evenimente/Piata_Universitatii_2813/Bucharest_Christmas_Market_2015_61
624
Merg.in
http://merg.in/bucuresti/de-facut/avancronici/bucharest-christmas-market-5097.html
Zf.ro
http://www.zf.ro/eveniment/bucharest-christmas-market-se-deschide-vineri-in-piata-universitatii14896557
Romania-insider.com
http://www.romania-insider.com/bucharest-christmas-market-opens-today/160787/
Hyperflash.ro
http://hyperflash.ro/bucharest-christmas-market-editia-a-v-a/
Dordeduca.ro
http://dordeduca.ro/evenimente/bucharest_christmas_market/10473
Evz.ro
http://www.evz.ro/tag/Bucharest-Christmas-Market-2015
Amfostacolo.ro
http://amfostacolo.ro/romania-pareri,15/bucuresti,424,1174/festivaluri-expozitii-alte-manifestari-cucaracter-temporar,14175/impresii-sejur-si-fotografii-vacanta__65621.htm
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Lavinia Goste
Atelier gratuit pentru
copiii peste 6 ani

Unde?
Sediul
Piaţa Alexandru
Lahovari, nr. 7

Când?
Marţi și Miercuri
începând cu
24 martie

Orele:
15:00 - 17:00
Înscrierile se fac de luni până vineri între orele
9:00-17:00, la e-mail ateliere@creart.ro sau la
tel. 0723.664.186 / 0733.331.324

Parteneri:

Vă invită la un spectacol eveniment dedicat Zilei de 8 Martie

Emoţii dE Primăvară
Vor participa:
Orchestra Națională „VALAHIA” – dirijor Marius Zorilă
Dinu Iancu Sălăjanu • Silviu Biriș • Ionuț Ungureanu • Ovidiu Homorodean
Marian Medregoniu • Bogdan Alexandru
Biletele pot fi achiziționate de la sediul
din Piața Al. Lahovari, nr. 7 sau prin rețeaua de bilete
Telefon Casa de Bilete: 0735 560 692 • Email: casadebilete@creart.ro • www.creart.ro/teatrelli

ZIUA
23 SI 24 IUNIE

GRADINA CU´ FILME SI SEDIUL creart
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BEAUTY
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´
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ATELIERE CREATIVE
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ACCESORII

IUNIE 23 24 IUNIE
PROIECȚIE DE FILM CONCERT
ROMÂNESC MARIA RĂDUCANU

AFERIM !
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Expoziţie de ii
“Ia – Bluza Românească”

Expoziţie cu mutaţii
urbanistice şi arhitecturale
“De 25 de ori Bucureşti”, Berlin

Ziua Națională
a României

Expoziţie de păpuşi
“Poveşti de iarnă”

