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Joi 26 martie

19:00 Lansarea oficială a proiectului

19:45 Dezbatere: Orașul și fețele memoriei

Moderatoarele Svetlana Cârstean (scriitoare) și Anca Ioniță (jurnalistă) împreună cu invitații lor,

vor sta de vorbă despre mecanismele de arhivare a memoriei orașului și despre modul în care

ele pot fi accesate de către locuitorii săi. Invitați: Florin Tudor, Mona Vătămanu – artiști vizuali •

Alina Pavelescu – director adjunct,  Șerban Marin șef Birou Publicații Arhivele Naționale • Anca

Pandrea – redactor șef Departamentul Documentare Arhiva AGERPRES • Cristina Anisescu – Sef

Serviciu, Direcția Cercetare, Expoziții,  Publicații CNSAS • Emanuel Bădescu – custode Cabinetul

de Stampe al Bibliotecii Academiei Române.

Muzica Bucureștiului | Eveniment de weekend

„Când am ales artiștii pentru weekend-ul muzical am avut în vedere câteva criterii: să fie

relevanți  pentru București ca personalități artistice, ca reprezentanți ai unor comunități, ca

virtuozitate sau pur și simplu prin estetica muzicală și poetică. Am adus pe aceeași scenă, timp

de trei zile, artiști care  acoperă 6 zone muzicale diferite, aflați în momente distincte ale

carierelor lor în ceea ce privește celebritatea, relevanța mesajului lor și a stilului muzical pe care-

l reprezintă” - Maria Balabaș, curator.

Vineri, 27 martie | 19:00 – 23:00

Bucharest Jazz Orchestra

Sebastian Burneci - trompeta 1 • Silviu Groaza - trompeta 2 • Alexandru Arcuș - saxofon alto •

Florian Radu - trombon 1 • Adrian Cojocaru - trombon 2 • Cristian Lăbuș - trombon bas • Ionuț

Bica - pian • Michael Acker - bas • Octavian Scurtu – tobe. Invitați: Ana Cristina Leonte • Cezar

Căzănoi • Dragoș Ștefan

Taraful Cinoi de la Bobești

Ștefan Ionel Ioniţă - acordeon • George Petrache – chitară, voce • George Răducanu - țambalist

• Gheorghe Petrescu – contrabasist

Sâmbăta, 28 martie | 19:00 – 23:00

Omu Gnom / Slim Rocka / Faust

Faust – MC (voce) • Omu Gnom – MC (voce) • Slim Rocka – DJ

Electric Brother Live Band + Cvartetul Solartis

Electric Brother Live Band: Electric Brother - chitară, voce • Elena Moroșanu - voce • Ana Cristina

Leonte - voce • Tavi Scurtu - baterie • Austin Mitchell - bas, synth • Maria Popistașu - voce.

Cvartetul Solartis: Sabin Penea - vioara 1 • Laura Zecheru - violă • Ana Maria Marian - vioara 2

• Andrei Nițescu - violoncel

Duminică, 29 martie | 19:00 – 23:00



Trei parale

Florin Iordan - cobză, tambură (saz) • Daniel-Mircea Pop - voce, fluiere • Mihai Balabaş -

vioară • Beatrice Iordan - cobză • George Ștefan Kudor - percuţie (dairea, tobă), contrabas

Partizan

ARTAN - Adrian Pleşca - voce • SUEDEZU’ - Răzvan Moldovan - chitară • Andrei Bărbulescu -

tobe • Adrian Borțun – bas

Evenimente găzduite

19 martie – 8 aprilie

Have a Look into My Life!

Despre expoziție: Have a look into my life! este o expoziție de artă contemporană a unor

tineri artiști romi recunoscuți pe plan internațional. Poveștile și experiențele individuale descriu

diversitatea limbii romani, precum și vitalitatea artei contemporane rome, și invită publicul să își

formeze o imagine despre ce înseamnă să fii rom în Europa de azi. Expoziția a fost organizată în

colaborare cu o rețea de instituții europene, consilii pentru drepturile romilor, precum și Consiliul

Europei.

Artiști expozanți: Robert Olaf Gabris (AT/SK) • Gabi Jiménez (FR) • Damian Le Bas (GB) •

Delaine Le Bas (GB) • Mihails Kokarevics (LV) • Kiba Lumberg (FI) • Lidija Mirković (RS/DE) •

Denis Mustafa (KO) • Sami Mustafa (KO/FI), Nihad Nino Pušija (DE/BA) • Roma Kale Panthera:

Věra Duždová (CZ) • Tamara Moyzes (CZ) • Marina Rosselle (FR) • George M. Vasilescu (RO).




