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FESTIVALUL ZILELE BUCUREȘTIULUI SECTOR 4
EDIȚIA A-II-A
22-24 SEPTEMBRIE 2017
PARCUL LUMEA COPIILOR
Centrul Cultural European si de Tineret pentru Unesco “Nicolae Bălcescu” în parteneriat
cu Primăria Sectorului 4 sărbătoresc prima atestare istorică a Bucureștiului între 22 si 24
septembrie 2017 în Parcul Lumea Copiilor.
Acesta se va transforma într-un loc de poveste atât pentru cei mici cât și pentru cei mari,
Festivalul având un program diversificat și complex ce își propune să amintească participanților
de atmosfera și gustul Bucureștiului de altă dată.
Printre activitățile desfășurate, se numără parade de costume de epocă, demonstrații de
olărit, producere manuală de hârtie și papură, activități pentru copii, dresaj canin, competiții
sportive, spectacole de folclor, artiști ce vor realiza portrete în timp real doritorilor și nu în ultimul
rând un super concert Andreea Balan&Band, Nadir și mult îndrăgita Formație Azur.
Pe parcursul întregii zile de duminică, participanții pot retrăi atmosfera medievală a
Bucureștiului, în cadrul taberei medieval ce va campa în Parcul Lumea Copiilor. Aici puteți admira
costumații medievale de luptă, arme si demonstrații de lupte medievale, totul într-un sistem
interactiv. Programul va culmina cu un impresionant spectacol de artificii, iar pe toată durata
Festivalului veți putea gusta preparate tradiționale menite sa întregească peisajul de sărbătoare.
Vă așteptăm cu mare drag alături de noi pentru a sărbători împreună 558 de ani de la prima
atestare istorică a Bucureștiului!

Mai jos vă prezentăm câteva amintiri de la Festivalul de anul trecut precum și detaliile
principale ale evenimentului din acest an.

1. PERIOADA DESFĂȘURĂRII : 22.09.2017 – 24.09.2017
2. LOCUL DESFĂȘURĂRII : Parcul Lumea Copiilor, Sector 4
3. DETALIILE AMPLASAMENTULUI: - Formă circulară (rondul din mijlocul parcului)
- În mijloc amplasarea scenei (10 m x 8 m) și a sistemului de sunet
-

Corturile dispuse în stânga și în dreapta scenei
Spațiu cu jocuri gonflabile pentru copii
Spațiu cu mese și umbrele pentru odihnă și masă
Zonă de stat pe iarbă decorată cu fotolii de tip puf
Zonă de închiriat biciclete pentru trasee în parc

3. DETALIILE SPAȚIILOR DE VÂNZARE: - Corturi L: 3M și l: 3M (aprox 9mp) / Rulote
4. COMERCIANȚI :

Număr așteptat de 50 de comercianți
Aceștia vor comercializa – obiecte de artizanat, ceramică tradițională, jucării,
produse tradiționale românești, cărți, produse hand made, decorațiuni, sculpturi
din lemn, produse bio, cafea, grătare, plăcinte, dulciuri, kurtos calacs, mezeluri,
simulatoare – jocuri video, țesături, ii tradiționale.

5. TRAFIC AȘTEPTAT: 30.000 persoane – pentru întreaga perioadă a festivalului
15.000 persoane – pentru fiecare zi din weekend a lunii decembrie
6. PROMOVARE: Parteneriate media cu posturi radio, posturi de TV, publicații scrise & publicații online
Pagina de FB sponsorizată
Tipărituri – afișe, flyere, stickere, cărți poștale
Inscripționări – căni, insigne, magneți de frigider, sacoșe, tricouri
Filmare dronă

7. PROGRAMUL Festivalului Zilele Bucureștiului:
Vineri, 22.09.2017
-16:00 Deschiderea festivalului
-17:00 Teatru pentru copii
-20:00 Spectacolul de calușari și concertul ansamblului
folcloric Doinița
Sâmbătă, 23.09.2017
-10:00 Activități diverse copii (artiști costumați pentru copii)
-14:00 Concursuri tematice - etapa I
-16:00 Demonstrații de țesut papură, producere manuală hârtie
și olărit
-17:00 Portrete în timp real
-18:00 Dresaj canin
-19:00-Concert Les Ex
-20:00 Seară de film românesc
Duminica, 24.09.2017
-10:00 Activități diverse copii (artiști costumați pentru copii)
-14:00 Concursuri tematice - etapa finală
-17:00 Paradă costume de epocă
-18:00 Lupte medievale
-19:30 Moment oficial
-20:00 Concert muzică usoara – Andreea Bălan&Band, Nadir, Formația Azur
-22;00 Foc de artificii

