
 

 

Bucure şti, 3 august  2010 

 

BUCUREŞTI – CARTIER DE VARĂ 

Al treilea week-end cu teatru şi muzic ă 

 

 

La iniţiativa Comisiei pentru Cultură a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Primăria 

Municipiului Bucureşti prin ArCuB - Centrul de Proiecte Culturale şi direcţiile specializate 

organizează evenimentul BUCUREŞTI - CARTIER DE VARĂ, aflat la cea de-a doua ediţie, 

în parteneriat cu Primăriile Sectoarelor 2, 3, 4 şi 6. 

 

BUCUREŞTI – CARTIER DE VARĂ continuă în fiecare week-end  până în data de 5 

septembrie  cu spectacole de teatru, concerte, magie, dans şi voie bună în parcurile 

Naţional (sector 2), Titanii (sector 3), Copilului  (sector 4) şi Crângaşi (sector 6).   

 

La sfârştiul săptămânii trecute, un public numeros a asistat la spectacolele prezentate. 

Vedetele Teatrului de Revist ă, Stela Popescu  şi Alexandru Ar şinel,  i-au entuziasmat pe 

cei 1000 de oameni veniţi în Parcul Titanii. Actorii Teatrului Bulandra  i-au încântat la 

rândul lor pe spectatorii prezenţi în Parcul Crângaşi, la spectacolul Artă. Elevii Şcolii de 

Artă Bucure şti au impresionat publicul prin talentul şi plăcerea lor de a juca în spectacolul 

Comedii . 

 

 

 



 

 

 

Şi în acest week-end vor avea loc spectacole în sectoarele 2, 3 şi 6, în parcurile Naţional, 

Titanii şi Crânga şi.  

 

În Parcul Naţional , sâmbătă 7 august  de la ora 10.00 , cei mici sunt invitaţi la o lecţie de 

iluzionism cu Teatrul de Magie  şi spectacolul Magicianul şi bagheta magic ă iar la ora 

20.00 părinţii sunt invitaţi la un spectacol de muzică uşoară cu Şcoala de Art ă Bucure şti . 

Duminic ă, 8 august , dimineaţa, Teatrul « Ţăndăric ă» le aduce celor mici o surpriză 

plăcută cu spectacolul Mică Sirenă, iar seara toţi cei aflaţi în parc vor putea urmări 

spectacolul Comedii şi Iluzii  prezentat de Teatrul de Comedie . 

 

În Parcul Titanii,  sâmbătă 7 august , dimineaţa de la ora 10.00 , ne întâlnim cu Teatrul 

Excelsior şi ale lor Zâmbete Estivale , iar seara de la ora 20.00 , Teatrul Nottara  prezintă 

spectacolul Anselmo. Duminic ă, 8 august , dimineaţa de la ora 10.00  ne întâlnim cu 

Teatrul «Ion Creang ă» şi spectacolul Un desen, o floare, mare s ărbătoare , iar seara se 

încheie cu spectacolul de teatru Sms-uri, sms-uri.  

 

În Crânga şi, sâmbătă 7 august , la ora 10.00 , Teatrul «Ion Creang ă» îi aşteaptă pe cei 

mici cu În gr ădină vă poftim c ă-i vremea s ă povestim, iar seara, de la ora  20.00, Teatrul 

de Comedie prezintă Comedii şi Iluzii. Duminic ă, 8 august, de la ora 10.00 Teatrul 

Excelsior îi aşteaptă pe cei mici cu Zâmbete estivale, iar seara de la ora 20.00 Centrul 

Tradi ţiei şi Crea ţiei Populare Bucure şti prezintă Ansamblurile Prahova din Ploieşti şi 

Carpa ţi din Câmpulung Muscel. 

 

Programul evenimentului este disponibil pe site-ul nostru: www.arcub.ro  şi pe pagina de 

Facebook http://www.facebook.com/ArCuB   

Vă aşteptăm şi în acest  week-end la spectacolele din parcuri!   

 

Persoane de contact: 

Mădălina Negrea                                        Anamaria Antoci 

PR Manager                                    Coordonator proiect  

0728 100 209                                    0721 769 303 


