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Cultură ... până la ivitul zorilor...!
Pe 20 iunie, de la ora 16:00 și până târziu în noapte, vă propunem o diversitate de întâlniri artis-
tice, în locuri din capitală care vă sunt deja familiare.

Va fi a opta ediție a Nopții Institutelor Culturale, o noapte lungă care va anima centrul orașului și 
va încânta publicul prin experiențe culturale pe cât de bogate, pe atât de variate: filme, muzică, 
dans, ateliere de creație, concursuri, lecturi, expoziții, evenimente alternative și interactive, 
degustări, iată câteva prefigurări pentru a vă rezerva deja data și a veni în număr mare la această 
noapte foarte specială.

Ca de obicei, Centrele și Institutele culturale europene de la București, împreună cu partenerii lor 
vă așteaptă cu multe surprize la această ultimă întâlnire culturală importantă dinaintea vacanței 
de vară.

În numele Clusterului EUNIC București, vă invit să descoperiți programul în paginile acestei 
broșuri și vă doresc o noapte culturală palpitantă!

    Benoit Rutten
    Președintele Clusterului EUNIC București

Noaptea Institutelor Culturale, ediția a opta, este un proiect al Clusterului EUNIC București 
(Rețeaua Europeană a Institutelor Culturale Naționale), coordonat în 2014 de Delegația
Valonia-Bruxelles și organizat de: British Council, Centrul Ceh, Centrul Cultural Turc “Yunus Emre”, Delegaţia 
Valonia-Bruxelles, Forumul Cultural Austriac, Fundația Culturală Greacă, Goethe-Institut, Institutul Balassi 
- Institutul Maghiar din București, Institutul Cervantes, Institutul Cultural Român, Institutul Francez din 
București, Institutul Italian de Cultură și Institutul Polonez, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene în 
România și Biroul de Informare al Parlamentului European în România.

Programul Nopții Institutelor Culturale poate suferi modificări care vor fi anunțate în timp util pe site-urile 
organizatorilor și pe pagina: facebook.com/NoapteaInstitutelorCulturale

Asociația Green Revolution susține deplasarea publicului Nopții Institutelor Culturale între locurile care vor 
găzdui evenimente și pune la dispoziție, fără plată, 40 de biciclete. Bicicletele vor putea fi împrumutate de la 
centrele de închiriere din parcul Herăstrău (Piața Charles de Gaulle și Arcul de Triumf ) sau parcul Tineretului, pe 
baza unei solicitări trimise până pe data de 18 iunie (inclusiv) la adresa de email: walbru.bucarest@rdsmail.ro
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British Council

18:00 - miezul nopții: Shakespeare 450

Cele mai recente adaptări cinematografice ale pieselor lui 
Shakespeare – ”Coriolan” (2011, regia Ralph Fiennes), ”Furtuna” 
(2010, regia Julie Taymor), ”Romeo și Julieta” (2013, regia Carlo 
Carlei);

Teatru, muzica elisabetană, jocuri din perioada shakespeariană, 
vânătoare de comori;

Intâlnire cu examinatorii IELTS;

Activități interactive în limba engleză, pentru copii și adulți.

Centrul Ceh & Forumul Cultural Austriac

19:30 - 1:00
Austria Senzorială

Live4nic

Ciocan vs. Mobil

PROGRAM NIC 2014



5

Centrul Cultural Turc “Yunus Emre”

17:00 - 18:00 
Cursuri de limbă turcă – lecție demonstrativă

18:00 - 20:00 
Ateliere de creație artistică:“EBRU”(pictură pe apă)

18:00 - 20:00
Scenete din scrierile lui Nastratin Hoca

20:00 - 20:30
Concert de muzică clasică orientală susținut de
grupul vocal instrumental  “Anton Pann”

21:00 - 22:30
Proiecție de film: “Tatăl meu şi fiul meu”

Institutul Balassi - Institutul Maghiar din București

16:00 - 4:00
Târg de bunătăţi şi produse hand-made

17:00
Atelier creativ pentru copii: instrumente muzicale
tradiţionale îmbinate cu poveşti şi cântece

17:00 
Atelier de creaţie pentru adulţi
cu sculptorul Kolumbán-Antal József

18:30 
Finisaj expo: Kolumbán-Antal József: Povestiri urbane 

20:00 
Performance improvizativ: Szűcs Péter (clarinet),
Gulyás Anna (dans contemporan)

22:00 
Concert Szászcsávás Band

23:55
Quiz + premii

24:00
Midnight Gulyás

1:00
Proiecția documentarului „Songs of Life” / „Életek éneke”
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Institutul Cultural Român & Fundația Culturală Greacă

18:30
Atelierul „Eu sunt creativ” - desen, decorație
și bandă desenată pentru copii și părinți

20:30
Dansuri grecești, muzică și voie bună! 

22:00
Experiența Chill Pill

23:00
Proiecția celor mai recente scurtmetraje
românești la Cannes:
Romanian Short Waves 2014

Institutul Cervantes

19:00 
Concert “Pe aripile muzicii” cu orchestra
Clasic N Roll a Asociației Filarmonica Dominoul
Artelor  & Școala Gimnazială de Arte nr. 4, București

20:15 
Film “Los Muertos Van de Prisa”
(Spania, 2009, 104 minute)

21:30 
Recital  de chitară: “Guitarra, dímelo tú” 
- Maxim Belciug

23:00 
“Madrid en Corto” 
- proiecții de scurtmetraje spaniole
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Institutul Francez din București 
& Delegația Valonia-Bruxelles

18:00
Concertul orchestrei de cameră
Cristian OROȘEANU - sala de cinema Elvire Popesco

18 :30
Spectacol de lectură și muzical susținut
de Școala Centrală din București – Atrium

19:30
Concertul cvartetului Allegria
acompaniat de pianista Silvia Neamțu
- sala de cinema Elvire Popesco

20:30
Concert de jazz Jan Rzewski, saxofon,
în duo cu Emmanuel Louis, chitară
- terasa Institutului Francez

21:30
Concert de cântece franțuzești
al grupului D’JAYAN - terasa Institutului Francez

23:00
DJ set cu muzică electronic 
- terasa Institutului Francez

Institutul Italian de Cultură

20:30
Concert de jazz în grădină

22.00
Film “PAZZE DI ME”/
“NEBUNE DUPĂ MINE”

24:00
“Spaghettata” de la miezul nopții
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Spațiul Public European

18:00 - 20:00
Despre Europa prin imagini, quizuri și jocuri

20:00
Concert Aud Band

22:15
Proiecția filmului “La grande bellezza”

01:00
Proiecția filmului “Le Havre”

Institutul Polonez & Goethe-Institut

20:00
Club Green Hours
Concert Wacław Zimpel Quartet
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British Council
SHAKESPEARE 450

Centrul Ceh & Forumul Cultural Austriac
CULTURĂ ALTERNATIVĂ și INTERACTIVĂ

Centrul Cultural Turc “Yunus Emre“
FILM, LECȚII DE LIMBĂ TURCĂ,

MUZICĂ și ARTĂ CULINARĂ

Institutul Balassi - Institutul Maghiar din București
    BUNĂTĂȚI, ATELIERE,  
SCULPTURĂ, MUZICĂ,DANS, FILM și GULYÁS 

Institutul Cervantes
MUZICĂ, FILM și SANGRIA 

Institutul Cultural Român & Fundația Culturală Greacă
DESEN, DANS, MUZICĂ și FILM

Institutul Francez din București & Delegația Valonia-Bruxelles
JAZZ, REPERTORIU CLASIC și MUZICĂ ELECTRONICĂ

Institutul Italian de Cultură
JAZZ, CINEMA și SPAGHETTI

Spațiul Public European
JOCURI, CONCERT și FILME

Institutul Polonez & Goethe-Institut
MUZICĂ CLASICĂ în RITM DE JAZZ
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British Council
BRITISH COUNCIL - Calea Dorobanților nr. 14

În 2014 sărbătorim 450 de ani de la nașterea celui 
mai important  scriitor al literaturii de limbă engleză, 
William Shakespeare, a cărui operă rămâne veșnic 
actuală și de o frumusețe tulburătoare. Atât piesele 
de teatru, cât și sonetele sale reprezintă un punct 
de reper incontestabil   în   literatura universală. 
Piesele   sale de teatru au fost traduse în aproape 
fiecare limbă vorbită și sunt jucate mai des decât 
cele ale oricărui alt dramaturg.  

Prin urmare, seara de 20 iunie o dedicăm lui 
Shakespeare și epocii sale.

 
Vă invităm să vizionați cele mai recente adaptări 
cinematografice ale pieselor lui Shakespeare:

“Coriolan” (2011, regia Ralph Fiennes)

“Furtuna” (2010, regia Julie Taymor)

“Romeo și Julieta” (2013, regia Carlo Carlei)

SHAKESPEARE 450
18:00 - miezul nopții Shakespeare 450
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Pe parcursul serii, veți avea ocazia de a participa 
și la alte activități interactive, unele dintre ele 
desfășurându-se în limba engleză.

Cei care doresc să studieze sau să lucreze în
străinătate, se pot întâlni cu examinatorii 
IELTS și pot primi sfaturi importante și utile 
despre cum să obțină un scor foarte bun 
la acest examen de testare a nivelului de 
cunoaștere a limbii engleze;

O dată ce ați trecut pragul British Council, veți 
fi introduși în lumea jocurilor specifice perioa-
dei shakespeariane, iar dacă sunteți în căutarea 
aventurii, vânătoarea de comori vă va stârni cu 
siguranță interesul și vă va aduce mai aproape 
de operele lui Shakespeare;

Profesorii care predau limba engleză la 
British Council le vor citi copiilor frag-
mente din comediile shakespeariene, iar 
dacă ai peste 18 ani, vei putea participa la 
o sesiune interactivă de Pub Quiz.

Verifică site-ul British Council pentru a 
descoperi programul detaliat și surprizele serii!
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19:30 - 01:00
Centrul Ceh + Forumul Cultural Austriac = o 
noapte de cultură alternativă și interactivă. Asta 
veți găsi în clădirea de pe Ion Ghica: experiențe 
senzoriale pe întuneric, ateliere și intervenții 
artistice, o instalație de lumină cu lămpi 
cehoslovace, statui vii impersonând personaje 
din cultura cehă, videoproiecții live, hochei pe 
gheață, dulciuri din Austria, bere cehă și multe 
altele. Ca de obicei, vom încerca să creăm o 
atmosferă relaxată și artistică, cu experiențe din 
diferite domenii. 

AUSTRIA SENZORIALĂ
Forumul Cultural Austriac își duce noaptea 
acasă  la Centrul Ceh, unde pune în scenă o 
experiență senzorială a Austriei, pe care o veți 
experimenta prin auz, miros, văz, atingere și gust. 
În beznă totală, sunteți asteptați să luați loc și 
să savurați o lectură interactivă, cu sunete live, 
de Miron Ghiu. Timp de un sfert de ceas vom 
suspina în bărbie, alături de actorul Adrian 
Ciobanu (actor al Teatrului Bulandra), care   va 
fi pe alocuri mediator, moralist şi avocat al 
inocenţei, în cadrul poveștii de dragoste virtuală 
dintre Emmi Rothner, o femeie căsătorită și Leo 
Leike. 
Experiența pe întuneric conține și o degustare 
culinară surpriză, iar intervenția artistelor 
Christine Schörkhuber și Maria Hera promite să 
vă condimenteze traseul inițiatic cu o „HEROINE 
2 GO“ austriacă, numai bună de luat acasă. 
O noapte albă menită să te bage în beznă pentru 
ca în final să nu vezi nimic.

Centrul Ceh & 
Forumul Cultural Austriac
CENTRUL CEH - Str. Ion Ghica nr. 11

Maria Anna Mozart

CULTURĂ 
ALTERNATIVĂ 

 și  
INTERACTIVĂ
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LIVE4NIC
Centrul Ceh va fi pentru o noapte studioul 
artistului vizual Alexandru Patatics si al 
colaboratorilor săi, artiști români. De acolo 
se va realiza un montaj cu multiple proiecții - 
transmisiuni în direct de la celelalte institute 
culturale, videoclipuri, performance de sunet 
și video. Toate acestea vor putea fi văzute și pe 
youtube, în live streaming HD video. 

CIOCAN VS. MOBIL
Sigur ai în sertarul cu-de-toate telefoane vechi pe 
care le păstrezi, deși sunt învechite sau stricate. 
Adu-le la Centrul Ceh, iar noi te vom învăța 
cum să faci din ele un ciocan, sub îndrumarea 
lui Michal Cimala și cu ajutorul unui burghiu 
pneumatic. Michal Cimala este un creator 
de instrumente muzicale alternative, pictor, 
sculptor și perfomer ceh. 

Michal Cimala
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CENTRUL CULTURAL TURC “YUNUS EMRE”  - Str. Vasile Lascăr nr. 6

Centrul Cultural Turc
“Yunus Emre“

17:00 - 18:00 Cursuri de limbă 
turcă lecție demonstrativă
Sunteți curioși de cursurile de limbă turcă orga-
nizate de Centrul Cultural Turc “Yunus Emre” 
din București? Atunci aveți ocazia să participați 
la o lecție demonstrativă de limbă turcă pentru 
nivelul începători susținută de echipa de profe-
sori ICT.

18:00 - 20:00
Cu siguranță toți știm cine este Nastratin, dar nu 
foarte mulți s-au întâlnit cu scrierile lui… și e un 
prilej foarte bun de a da viață cuvintelor, pildelor 
și situațiilor comice scrise cu atât de multă cu-
loare de Nastratin Hoca.
Vom prezenta publicului, din 20 în 20 de minute... 
câte 30 de minute pline de haz și umor, din 
scenetele marelui Nastratin. Cei ce vor vizita 
centrul nostru cultural vor avea posibilitatea să 
facă astfel cunoștință cu scene și întâmplări în 
care vor regăsi personaje vii ce trăiesc și astăzi 
prin amintirea marelui Nastratin.
Interpretare: Gabriela Ioniță si Ionela Palasca.

FILM, LECȚII DE 
LIMBĂ TURCĂ, 

MUZICĂ și
ARTĂ CULINARĂ

La Centrul Cultural Turc “Yunus Emre”, pe 
parcursul celor 5 ore prevăzute frumosului 
eveniment al Nopții Institutelor Culturale, 
veți avea ocazia  să descoperiți atât cultura 

cât și bucătăria turcească.
Participanții vor intra în contact cu  ateliere 
de creație artistică, proiecții de filme turcești, 
lecții demonstrative de limbă turcă, muzică 

și nu în ultimul rând o expoziție de artă 
culinară. Vor fi spaţii special amenajate 

pentru demonstraţii de preparare a ceaiului 
şi cafelei turcești.
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18:00 - 20:00 Ateliere de creație 
artistică: “EBRU”(pictură pe apă)
“Ebru”este arta de a desena pe apă, desenele 
astfel realizate fiind transpuse pe hârtie. Este o 
artă tradițională turcească. 

20:00 - 20:30 Concert de muzică 
clasică orientală susținut de grupul 
vocal instrumental  “Anton Pann” 
Un moment inedit îl va constitui Asociaţia 
pentru Cultură şi Tradiţie “Anton Pann”, prin 
„împletirea” armonioasă a unor compoziţii 
baroce cu muzica clasică, orientală (din secolele 
XVII-XIX), prin utilizarea instrumentelor 
specifice perioadei şi prin iscusinţa artiştilor 
profesionişti ce vor transpune, pentru o 
jumătate de ceas, publicul participant, în 
atmosfera curţilor domnitorilor români ai acelor 
timpuri. 

Seara va fi “aromată” și “îndulcită” cu cafea la 
nisip, ceai turcesc, baclavale și alte “bunătățuri” 
culinare de curte, precum și cu o “Expoziție 
de artă” cu spații special amenajate pentru 
demonstrații de prepare a ceaiului și cafelei 
turcești.

21:00 - 22:30 Proiecție de film: 
“Tatăl meu şi fiul meu”
Un film extrem de emoționant despre dragostea 
dintre un părinte și fiul său, despre dezamăgire, 
iertare și noi șanse.



16

INSTITUTUL BALASSI  - Str. Gina Patrichi nr. 8

Institutul Balassi -
Institutul Maghiar din București

16:00 - 4:00 Târg de bunătăţi şi 
produse hand-made

17:00 Atelier creativ pentru copii: 
instrumente muzicale tradiţionale îmbinate cu 
poveşti şi cântece

17:00 Atelier de creaţie pentru 
adulţi cu sculptorul Kolumbán-Antal József

18:30 Finisaj expo
Kolumbán-Antal József: Povestiri urbane expoziţie 
de sculptură
„Expoziţia vorbeşte de anii petrecuţi la Bucureşti şi 
Timişoara, de impresiile şi experienţa acumulată 
aici, şi narează poveştile oamenilor pe care i-am 
cunoscut în aceste două oraşe. În lucrările mele am 
încercat să transpun în lemn ideile mele, cu ajutorul 
corpului uman şi a obiectelor din jur. M-am străduit 
să concentrez întâmplările în aşa fel, încât şi ceilalţi 
să se regăsească în ele.” - se destăinuie tânărul 
sculptor, al cărui expoziţie mai poate fi vizitată în 
această noapte fierbinte de iunie.

20:00 Performance improvizativ: 
Szűcs Péter (clarinet), Gulyás Anna 
(dans contemporan)
Gulyás Anna, artista Teatrului de Dans Est-
European din Budapesta şi clarinetistul Szűcs 
Péter, bursier Fischer Annie vor oferi un 
perfomance inedit publicului doritor de dans şi 
muzică contemporană.
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22:00 Szászcsávás Band
Szászcsávás (Ceuaş, Mureş) este un mic sat pe 
valea Tîrnava Mică din Transilvania. Muzicienii ţigani 
din Ceuaş sunt renumiţi în zonă şi chiar în lume, 
susţinând concerte în diferite oraşe din Europa şi în 
Statele Unite. Au scos peste 7 albume. După concert 
ne vor invita la dansuri populare şi vom putea dansa 
cu ei până in zori, dacă ne ţin picioarele!

23.55: Quiz + premii

24:00 Midnight Gulyás

01:00 “Songs of Life” / “Életek éneke”
2006, documentar, 90 min., subtitrat în engleză
Regia: Bereczky Csaba
În documentarul Songs of Life putem face cunoştinţă 
cu 20 de oameni, 20 de destine, 20 de voci umane. 
Protagoniştii documentarului nu prea au legătură 
între ei, dar datorită muzicii devin chiar mai mult 
decât dacă ar fi fraţi, iar această legătură pentru ei este 
una cât se poate de naturală.

BUNĂTĂȚI, ATELIERE,  
SCULPTURĂ, MUZICĂ, 

DANS, FILM și
GULYÁS 
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INSTITUTUL CERVANTES  - Bd. Regina Elisabeta nr. 38

Institutul Cervantes

19:00 
Pe aripile muzicii - un concert de muzică 
spaniolă şi latinoamericană, dar şi repertoriu 
internaţional (o surpriză pregatită de cei de la 
Şcoala Gimnazială de Arte nr. 4 si Asociaţia 
Filarmonică Dominoul Artelor) susţinut de 
orchestra Clasic N Roll, Dirijor: Tiberiu Oprea.  
Solisti: Mediana Graţiela Vlad, Monica Ciută, 
Mihnea Vlădescu, Malvina Isfan, Miss Mary, 
Daniela Greere, Anelisse Craciun, Beatrice 
Craciun. Aranjament orchestral: Mariana 
Mustăţea; Componenta orchestrei: Vioara I: 
Hortensia Orcula, Mariana Mustăţea, Nicu 
Diaconiuc; Vioara II: Anca Sârbu, Maria 
Nica, Andrei Rubeli, Viola: Gabriela Panaitiu, 
Carmen Stroescu;  Violoncel: Gerda Stoain, 
Patricia Constantinescu, Hermina Marin; 
Contrabas : Vlad Vedes; Flaut: Liviu Cristian, 
Pian : Irina Barbu

20:15 
Proiecţia comediei „Los Muertos Van de prisa”, 
regizat de Ángel de la Cruz (Spania, 2009, 
v.o. spaniolă, subtitrare în engleză). Proiecţie 
în colaborare cu Filmoteca Ministerului de 
Afaceri Externe si Cooperare Internaţională al 
Spaniei. 
Sinopsis: Irene este şofer pe un camión care 
să facă aprovizionarea cu fructe de mare 
luate dintr-un sat de pe coasta galiciană. 
Doar că rămâne blocată pe pod, împiedicând 

Seara culturii de limba spaniolă vă aşteaptă la un dialog între 
muzică şi film (o orchestră de cameră, o comedie spaniolă marca 

Ángel de la Cruz, un recital de chitară susţinut de Maxim Belciug şi 
scurtmetraje madrilene din selecţia Festivalului Madrid en corto).

Nu va lipsi tradiţionala sangría.
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traversarea către cimitir a cortegiului care 
însoţea pe ultimul drum chiar pe patronul 
confreriei de pescari de fructe de mare. 
Incidentul face să iasă la suprefaţă tot felul de 
conflicto mocnite, care acum izbucnesc din 
plin şi tulbură viaţa liniştită a satului.

21:30 
“Îndrăgostit nu doar de chitară, ci mai ales de 
frumuseţea muzicii care poate fi împărtăşită 
cu acest instrument”, Maxim Belciug şi 
recitalul său ““Guitarra, dímelo tú” vă aşteaptă 
să vă aflaţi ce au de spus chitara şi sonorităţile 
muzicii compuse pentru acest instrument.

23:00 
Madrid en corto, o selecţie de scurtmetraje 
din ediţia 2012 a festivalului omonim. Durata 
70 minute, v.o. spaniolă, subtitrare în limba 
engleză. Se vor proiecta filmele:  Aquel que 
no era yo, de Esteban Lozano, A story for 
Modlins, de Sergio Oksman, El Nacimiento, 
de Xavi Sala, La Boda, de Marina Seresesky.

MUZICĂ, 
FILM și

SANGRIA 
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INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN - Aleea Alexandru nr. 38

Institutul Cultural Român 
& Fundația Culturală Greacă

20:30 Dans, muzică și voie bună! 
Fundația Culturală Greacă și ansamblul de 
dansuri grecești „Asteria” al Uniunii Elene din 
București vă vor invita la dans și vă vor cuceri 
inimile cu ritmurile pasiunilor grecești în sala 
mare a Institutului Cultural Român.

18:30 Atelier pentru copii „Eu sunt creativ”
Seara începe cu atelierul demonstrativ „Eu sunt creativ”. Copiii și 
părinții vor desena supereroi, vor inventa superputeri și vor picta 
obiecte pe care-și vor pune amprenta de artist. „Eu sunt creativ” 
este un atelier distractiv care îmbină secretele desenului cu cele 
ale benzilor desenate. Instructorii sunt Ana-Maria Gălețeanu,
artist, designer și decorator, și Octav Ungureanu, artist BD.
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22:00 Experiența Chill Pill
Ne vom răcori împreună în grădina ICR cu proiectul 
Chill Pill. Inițiat la sfârșitul anului 2013 de muzicianul 
Vladimir Coman-Popescu (Bandesnaci) și poetul 
Claudiu Komartin, ca urmare a unei seri de poezie 
și muzică electronică la Literaturwerkstatt Berlin - 
„ROformularea puterii, revoluție și evoluție” a adus 
în fața publicului voci tinere din poezia românească 
actuală în colaborare cu Vladimir Coman-Popescu, 
ale cărui improvizații electro-dub au făcut legătura 
între momentele evenimentului, și ilustratoarea Alina 
Daniela Nicu, ale cărei intervenții vizuale au fost 
proiectate live în timpul lecturilor. Pornind de la această 
experiență, artiștii implicați în Chill Pill au construit un 
proiect amplu pe care îl prezintă publicului de poezie, 
dar și de muzică experimentală, adunând artiști 
contemporani cu viziuni și orientări distincte. Ce îi 
leagă pe muzicienii, poeții și artiștii vizuali implicați în 
Chill Pill este deschiderea de a lucra și de a performa 
împreună, libertatea de a improviza și de a se exprima 
polifonic într-o serie de evenimente care să dinamizeze 
scena bucureșteană, printr-o abordare nouă: muzica 
și proiecțiile multimedia se împletesc natural cu 
discursul poetic într-o experiență sonoră și vizuală 
experimentală.
Chill Pill depășește separațiile dintre tabere, grupuri și 
generații din cultura contemporană, iar energia proi-
ectului este salutată de un public tot mai numeros și 
mai participativ. 

23.00 Cele mai recente scurtmetraje 
românești la Cannes: Romanian Short 
Waves 2014
De 10 ani încoace, Festivalul de la Cannes include Short 
Film Corner, spațiul în care realizatorii se întâlnesc și își 
prezintă filmele. Și în 2014, scurtmetrajele românești 
au fost prezentate sub titlul Romanian Short Waves, cu 
sprijinul Asociației Secvențe. În program sunt incluse și 
câteva titluri proiectate pentru prima dată în România:
12 minute, regia Nicolae Constantin Tănase; Brigada neagră, 
regia Andrei-Nicolae Teodorescu; Cadoul, regia Dumitru 
Grosei; Calea Dunării, regia Sabin Dorohoi; Catafalce, 
regia Radu Constantin Vasile; Dry Bones, regia Luiza 
Pârvu; Jurnal#2, regia Adina Pintile; Kazimir, regia 
Dorian Boguță; Kowalski, Andrei Crețulescu; RIO 2016, 
regia Bianca Rotaru; Rost, regia Șerban Georgescu; 
Tuns, ras și frezat, regia Bogdan Mureșanu; Vocea a 
doua, regia Daniel Sandu.

DESEN,
DANS,

MUZICĂ
și FILM



22



23



24

INSTITUTUL FRANCEZ DIN BUCUREŞTI - Bd. Dacia nr. 77

Institutul Francez din București
& Delegația Valonia-Bruxelles

18:00 Concert orchestra de cameră 
Cristian Oroșeanu din Brașov (RO)
- sala de cinema „Elvire Popesco”. 

18:30 Spectacol lectură cu 
participarea elevilor de la Școala 
Centrală din București - Atrium
Spectacolul propune fragmente din romanul 
Moderato cantabile cu ocazia centenarului 
Marguerite Duras.

19:30 Concertul cvartetului 
Allegria acompaniat de pianista 
Silvia Neamțu (RO)
- sala de cinema Elvire Popesco
Seara debutează cu un concert al grupului 
Allegria musical format din tineri muzicieni, 
studenți și absolvenți ai Universității de 
Muzică din București. Sopranele Alexandra 
Moroiu și Anca Cecilia Paulet împreună cu 
tenorul Sergiu Chirila, vor fi acompaniați la 
pian de Silvia Neamțu.
Acest concert este intitulat “L’amour toujours”,  
în program fiind piese  ale  celor mai  renumiți 
compozitori francezi, cuprinzând toate 
perioadele stilistice,  dintre aceștia îi amintim 
pe  Jean-Baptiste Lully,  Georges Bizet, Léo 
Délibes, Francis Poulenc, Gabriel Faure, 
Maurice Ravel,  Claude Debussy,   având în 

comun această  tema a iubirii, inepuizabila 
sursa de creație muzicală.
Program:
Jean- Baptiste Lully - Thèsée - l’air de Venus -  
Revenez, Amours
Jean-Baptiste Lully - Le bourgeois gentilhomme 
- Menuet chanté
André Grétry - Richard Coeur de Lion - air
Georges Bizet - Carmen -  l’air de Carmen- 
Habanera, l’air du Toréador
Léo Délibes - Lakmé - Duo des fleurs
Joules Massenet - Cendrillon - l’air de la Fée
Francis Poulenc - Les Chemins de l’amour
Jean-Baptiste Weckerlin - Maman dites-moi
Gabriel Fauré - Automne
Maurice Ravel - 5 Mélodies populaires grecques
Georges Enesco - Le désert
Jean-Paul-Égide Martini - Plaisir d’amour
Claude Debussy - Dans le jardin
Bruno Coulais - Vois sur ton chemin
Emmerich Kalman - Silvia - duo Stasi et Boni
Franz Lehár - La Veuve joyeuse - Duo - Heure 
Exquise

Cum deja v-ați obișnuit, Institutul Francez din București vă așteaptă și
în acest an cu multe surprize. Găzduim Delegația Valonia-Bruxelles la București,
alături de care vă oferim concerte de jazz, repertoriu clasic și muzică electronică.

Nu vor lipsi nici spectacolele de lectură, degustările, iar holul Institutului va găzdui
expoziția Cele mai frumoase cărți!



25

Partener principal:

Parteneri strategici:

Partener:

20:30 Jazz din Valonia-Bruxelles
- terasa Institutului Francez
Jan Rzewski, saxofon, în duo cu Emmanuel 
Louis, chitară - terasa Institutului Francez
În emulsia nebănuită care servește drept 
călăuză acestui duo, codurile convenționale 
necesare interpretărilor compozițiilor lui Jan 
Rzewski  alternează cu magia momentelor 
aferente exploziilor improvizate. Dintr-o 
lejeră și zâmbitoare dorință de a jongla, 
pasajele mai articulate se îmbină cu elemente 
câteodată latente, silențioase, sau cu farse 
care apar într-o curiozitate a momentului 
aproape de nedescris… De la jazz la muzică 
clasică sau world music, influențele sunt 
multiple pentru un moment de muzică fără 
frontiere. 
Concert organizat de Delegația Valonia-
Bruxelles la București cu ocazia bicentenarului 
nașterii genialului inventator de instrumente 
muzicale, printre care saxofonul, valonul 
Adolphe Sax.

JAZZ, REPERTORIU 
CLASIC și MUZICĂ 

ELECTRONICĂ

23:00 Dj set cu muzică electronică
- terasa Institutului Francez

21:30 Concert de cântece 
franțuzești al grupului D’JAYAN 
(Mulhouse FR)
- terasa Institutului Francez
D’Jayan (Eva Christea, Loran Bigot) reunește 
diferiți interpreți, care ne poartă într-o 
călătorie prin vise și speranțe. Nu e vorba 
doar de simple cântece, va fi aproape 
un spectacol muzical. Prin melodiile lor 
atrăgătoare, D’Jayan ne oferă o călătorie prin 
diverse stiluri muzicale.
Concert organizat cu sprijinul orașului 
Mulhouse.
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INSTITUTUL ITALIAN DE CULTURĂ - Aleea Alexandru nr. 41

Institutul Italian
de Cultură

20:30 Concert de jazz în grădină
(compoziții clasice și muzică originală de Paolo Profeti și Elena Moroșanu)
PAOLO PROFETI (saxofon)
ELENA MOROȘANU (voce) 
JOHNNY BICA (pian)



27

22:00 - Film “PAZZE DI ME”/  
“NEBUNE DUPĂ MINE”
Regia: Fausto Brizzi
Cu: Francesco Mandelli, Loretta Goggi, Chiara 
Francini, Claudia Zanella, Marina Rocco.  
Comedie, Italia, 95 min.

Andrea, singurul bărbat dintr-o familie toată la 
feminin (sunt șapte în total: mama, trei surori, 
bunica, servitoarea și o cățea), a întâlnit-o în 
sfârșit pe Giulia, iubirea vieții lui. Și cum nici 
una dintre iubitele de dinainte nu rezistase 
impactului exploziv cu femeile băgărețe și 
distrugătoare, bietul Andrea se gândește că 
singurul mod de supraviețuire este să o mintă 
și să se dea drept orfan. Dar cele șapte bombe 
cu ceas stau la pândă și păcăleala pică repede. 
Pentru ghinionistul Andrea începe acum o 
amuzantă cursă cu obstacole pentru a-și salva 
relația. Până când va rezista biata Giulia?

JAZZ, CINEMA și 
SPAGHETTI

24:00 “Spaghettata” de la 
miezul nopții 
Lecție de bucătărie pentru 
insomniaci, urmată de degustare.
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CLUB GREEN HOURS - Calea Victoriei nr. 120

Institutul Polonez 
& Goethe-Institut

20:00  Wacław Zimpel Quartet
Wacław Zimpel Quartet nu înseamnă doar 
patru personalități muzicale, ci și pasiuni 
comune, dorința de a experimenta și de a 
păstra tradițiile europene în muzică. În cadrul 
Nopții Institutelor, cvartetul va interpreta, 
în manieră jazz, lucrări ale compozitorului 
polonez de muzică clasică Andrzej Panufnik, 

în încercarea de a-l aduce cât mai aproape 
publicului. 

Klaus Kugel - tobe (Germania)
Wacław Zimpel - clarinet (Polonia)
Christian Ramond - contrabas (Germania)
Krzysztof Dys - clape (Polonia)
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Concertul se înscrie în seria de 
evenimente menite să marcheze 
aniversarea a 100 de ani de la 
nașterea unuia dintre cei mai 
proeminenți compozitori polonezi 
ai secolului XX - Andrzej Panufnik.

MUZICĂ CLASICĂ
ÎN RITM DE JAZZ

Partener:
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SPAȚIUL PUBLIC EUROPEAN - Str. Vasile Lascăr nr. 31, parter (la intersecția cu str. Batiște)

Spațiul Public European

18:00 - 20:00: Despre Europa prin 
imagini, quizuri și jocuri. 
Puteți să vă testați cunoștințele despre Uniunea 
Europeană și să câștigați premii surpriză!

20:00: Concert Aud Band
Jazz în combinație cu rock acustic,muzică 
balcanică, folk, condimentate cu sonoritatea 
esrajului și ritmurile exotice ale darboukai!

Proiecții de film
Vă invităm să vizionați două filme 
selectate pentru premiul LUX, acordat de 
Parlamentul European

22:15 La grande bellezza - 142 min.
Marea frumusețe/ La grande bellezza (comedie 
dramatică, Italia-Franța, 2013, regia: Paolo 
Sorrentino) - film selectat pentru premiul LUX 
2013 
Jep Gambardella, un scriitor de 65 de ani, își 
aduce aminte de tinerețea plină de pasiune, 
privind Roma ca pe un melanj de figuri politice, 
artiști, intelectuali și delincvenți. Dincolo de 
decadență, orașul continuă să-și păstreze o 
frumusețe ascunsă și uneori disperată.

Vă așteptăm, de la ora 18:00 până 
la ora 03:00, la concerte, vizionări de 

filme și activități interactive prin care să 
descoperim împreună Europa!
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01:00 Le Havre - 93 min.
Le Havre (comedie dramatică, Finlanda-Franța-
Germania, 2011, regia: Aki Kaurismäki) film selectat 
pentru premiul LUX 2011 
Marcel Marx, în trecut scriitor pentru viața sa 
boemă, se mută cu soția în orașul-port Le Havre, 
unde începe să practice o meserie onorabilă, dar 
puțin profitabilă, de lustragiu. Marcel a renunțat la 
visurile literare și trăiește fericit în lumea lui, până 
când soarta face să-i apară în cale un băiat african și 
Marcel trebuie să lupte cu birocrația pentru a putea 
avea grijă de copil și de soția lui, internată în spital.

JOCURI, 
CONCERT 

și FILME



Organizatori:

Un eveniment 

Parteneri: Parteneri media:


