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Teatru în parcuri! 
 
 

Ultimul week-end la  
Bucure şti - Cartier de var ă 

 
 
 
În ultima săptămână a evenimentului Bucure şti – Cartier de var ă, vă aşteptăm să fiŃi 
alături de noi şi de actorii care timp de aproape două luni v-au făcut să râdeŃi, v-au 
emoŃionat şi au spus poveşti tuturor copiilor. 
În încheierea evenimentului, în parcurile Bazilescu , Sebastian  şi Titanii vor fi din nou 
piese de teatru şi spectacole pentru mari şi mici. 
 
Bucure şti - Cartier de var ă este un eveniment cultural iniŃiat de Comisia pentru 
Cultur ă a Consiliului General al Municipiului Bucure şti , organizat de Primăria 
Municipiului Bucure şti  prin ArCuB  - Centrul de Proiecte Culturale, Direc Ńia pentru 
Cultur ă şi Centrul  de Conservare şi Valorificare a Tradi Ńiei şi Crea Ńiei Populare , în 
parteneriat cu Prim ăriile Sectoarelor 1 , 2, 3 şi 5. 
 
În dimineŃile acestui ultim week-end, Teatrul Excelsior  le-a pregătit prichindeilor 
spectacolul „Vacan Ńa Veselă” , care va avea loc vineri în parcul Sebastian , sâmb ătă 
în parcul Titanii  şi duminic ă în parcul Bazilescu . Teatrul łăndărică va susŃine 
reprezentaŃiile pieselor „Capra cu trei iezi” - vineri , în Bazilescu  şi „P ăcală” - 
sâmb ătă în parcul Sebastian  şi duminic ă în Titanii . 
În încheierea programului pentru copii, sâmbătă în parcul Bazilescu , membrii trupei 
„Spiridu şii Pove ştilor”  le spun celor mici “Te-am p ăcălit!” … 
 
Tot de la ora 10:00, vineri în parcul Titanii  şi duminic ă în Sebastian  vor avea loc 
spectacole de cultură urbană (muzică rap şi electro; dans – street şi break dance). 
 
Programul de seară începe vineri cu “D’ale Bucure ştilor” – Teatrul T ănase , în 
parcul Bazilescu  şi “Comic Magic Show” al  Teatrului de Comedie , în parcul 
Sebastian .  
Vineri în parcul Titanii , sâmbătă în Bazilescu  şi duminic ă în Sebastian  puteŃi vedea 
“A dou ăsprezecea noapte” , oferită de Teatrul Bulandra . 
„Carré de a şi cu valet”  al Teatrului Evreiesc  se joacă sâmb ătă şi duminic ă, în 
parcurile Titanii şi Bazilescu . 
 



 

 

 
Tot sâmb ătă, în parcul Sebastian , Teatrul Mic  va susŃine o reprezentaŃie a 
spectacolului „Pe gaura cheii” . 
Duminica  se încheie cu „Te iubesc? Te iubesc!”  în regia lui Chris Simon , o montare 
ce va avea loc în parcul Titanii . 
 
Bucure şti - Cartier de Var ă stă şi în această săptămănă sub semnul Zilelor 
Bucure ştiului, manifestare culturală ce marchează aniversarea a 550 de ani  de la 
prima atestare documentară a oraşului. 
 
VeniŃi să ne bucurăm împreună! 
 
 
 
 
Pentru mai multe informaŃii, puteŃi accesa site-ul nostru www.arcub.ro. 
 
Partenerii media ai evenimentului sunt: 24 FUN, comunicatedepresa.ro, port.ro.  
 
 
 
 
Persoane de contact: 
 
Mădălina Negrea         
PR Manager           
0728 100 209          
 
 


