
Meniul de prânz/seară este adus ÎnCotroceni de Reza şi este plin 
de arome persane!

Haideți ÎnCotroceni să cunoaștem mai bine comunitatea 
cartierului nostru! 

Accesul şi participarea la activitățile din program sunt gratuite

Iniţiativa comunitară ÎnCotroceni – 
Oameni, Idei, Poveşti,

vă invită la:

Ziua cartierului
Cotroceni
sâmbătă, 4 iulie 2015, 10.00 – 00.00,
curtea şi casa Ota, Dr. Staicovici nr. 26
În umbra copacilor terasei de la Ota, vă așteptăm să ne 
bucurăm împreună de activități diverse pentru adulți 
şi copii, discuții despre Cotroceni, muzică şi filme.

PROGRAM
10.00: Inaugurarea expoziției 
de fotografie „Oameni şi 
Poveşti din Cotroceni”

10.00–19.00: Târg cu obiecte 
frumoase din cartier:
• Wagner Arte Frumoase şi 

Poveşti
• Baroque Books & Arts
• Assamblage - Școala De 

Bijuterie Contemporană
• Ploosh

10.00–19.00: Vizitarea 
expoziției de pictură a 
artistului Nicolae Comănescu, 
Galeria 26

10.30–11.30: Atelier de 
pictură pentru copii, cu artista 
Măriuca Stanciu - Galeria 
Romniceanu (în aer liber) 

10.30-11.30: Lecție de karate 
pentru copii, cu Flavius Predoi 
(mansardă)

11.30-12.30: Atelier de 
explorare creativă pentru copii 
- decorațiuni din materiale 
naturale - cu Claudia Damoc 
(în aer liber)

11.30-13.30: Curs de 
YogaGym pentru adulți, cu 
Elena Ungureanu (mansardă) 

13.30-14.30: Concert 
de muzică braziliană şi 
românească interbelică, cu 
Gabriela Costa & Alex Man (în 
aer liber)

17.30-18.30: Atelier 
motivaţional pentru adulţi 
„Înțelepciunea munților înalți", 
cu Claudia Damoc 

20.30-21.30: Concert de jazz 
instrumental, cu Alexandru 
Arcuș și Adi Stoenescu duo

21.30-22.30: Proiecție de 
filme documentare în aer liber 
- Docuart
• Vibraţia (r. Germain Kanda 

-14 min.)
• Stremţ 89 (r. Anda Puşcaş, 

Dragoş Dulea – 13 min.)

22.30: Natural street texture 
(3D mapping) de Sorina 
Dumitru



Suntem un grup de locuitori din Cotroceni care
ne-am propus să facem din cartierul nostru un spațiu 
mai bun de locuire, un cartier mai primitor şi mai 
armonios pentru toți locuitorii săi.

Scopul nostru este consolidarea comunității din 
Cotroceni şi creșterea calității vieții prin comunicare 
deschisă şi implicare activă în aspectele vieții în 
comunitate.
  
Ne propunem să inițiem diverse acțiuni interactive 
de tip atelier, să identificăm soluțiile optime pentru 
dificultățile cu care se confruntă locuitorii Cotroceniului 
şi să susţinem promovarea și valorificarea patrimoniului 
cultural și arhitectural. 

Inițiativa comunitară ÎnCotroceni - Oameni, Idei, Poveşti 
a pornit cu un plan de acțiuni concrete, promovarea 
comunității fiind realizată activ pe pagina de Facebook:
facebook.com/incotroceni

Proiectul  Ziua  cartierului Cotroceni - Oameni, Idei, 
Poveşti  inițiat de ÎnCotroceni - Oameni, Idei, Poveşti 
este finanţat de ordinul Arhitecților din România – 
Filiala Bucureşti, în cadrul Anualei de Arhitectură 2015, 
cu tema „Construind comunitatea”.

MISIUNE


