
 

 

Bucure şti, 6 iunie 2011 
 

 
Bucharest Music Film Festival – amânat pentru sfâr şitul lunii iunie 

 

 

ArCuB - Centrul de Proiecte Culturale  al Prim ăriei Municipiului Bucure şti  anunţă 

modificarea perioadei de desfăşurare a evenimentului BUCHAREST MUSIC FILM 

FESTIVAL din cauza prognozei meteo care se anunţă nefavorabilă. Întâlnirea cu acordurile 

muzicii clasice, cu dansul şi cu operele celebre va avea loc între 24 iunie şi 2 iulie , în Piaţa 

„George Enescu” . 

 

Recitaluri, concerte, filme şi o tombol ă cu premii speciale 

Timp de nouă zile parcarea din vecinătatea Ateneului Român va fi transformată într-o oază 

de linişte şi rafinament în mijlocul oraşului, acelaşi spaţiu agreabil cu verdeaţă, flori şi 

terase elegante, oferite iubitorilor muzicii clasice de toate vârstele. Atmosfera plăcută este 

completată de standuri cu suveniruri şi un loc de joacă pentru copii, unde aceştia vor putea 

explora în voie Corabia Piraţilor. Ringul de dans va fi gazda unor demonstraţii ale 

dansatorilor profesionişti. În fiecare seară, de la orele 21.00, publicul va putea viziona 

proiecţii ale unor importante concerte şi opere filmate pe marile scene lirice ale lumii. 

Această ediţie, care aniversează cei 15 ani de activitate ai ArCuB, aduce multe surprize 

celor care vor participa la tombola organizată. 

 

Festivalul cuprinde concerte şi recitaluri, suţinute de: Horia Maxim, Filarmonica Oltenia 

din Craiova, Cvartetul Artmusik, Trio Veritas, Laur a Păuna, Grupul Vocal Acapella, 

Toma Popovici, Horia Mihail, Camerata Regal ă, Orchestra Sinfonia Bucure şti.  

 

În deschiderea evenimentului este invitată Orchestra Na ţional ă Radio , dirijor – Tiberiu 

Soare , cu un program liric ce cuprinde creaţii ale compozitorilor Johann şi Joseph Strauss, 

Ceaikovski, Puccini, Bizet, Rossini.  

            

 

 



 

 

 

Spaţiul este deschis publicului între 11.00 şi 23.00 în fiecare zi a manifestării iar accesul 

este gratuit. Programul artistic este disponibil pe site-ul www.arcub.ro şi pe pagina 

www.facebook.com/ArCuB. 

 

Scurt istoric al evenimentului 

Festivalul a început în 2006, ca un parteneriat cu Primăria Vienei, sub denumirea de 

MozartFest. După succesul avut atunci, s-a dorit continuarea acestei colaborări, care să 

aducă la Bucureşti atmosfera grădinilor vieneze şi muzică de cea mai bună calitate, iar 

festivalului i s-a spus Vienna Music Film Festival. Manifestarea a devenit tradiţională şi 

din 2009 organizator este Primăria Municipiului Bucureşti prin ArCuB; de aceea 

evenimentul a căpătat numele de Bucharest Music Film Festival.  

 

Vă aşteptăm alături de noi, să vă bucuraţi de muzică clasică în aer liber!    

 

Persoană de contact: 

Mădălina Negrea – 0728 100 209 

 
 


