PROGRAMUL FESTIVALULUI

INTRODUCERE
World Experience Festival aduce sunetele și muzica lumii într-un
eveniment unic pe scena din București

3.

INTRODUCERE

6.

EXPOZIȚII MUZICALE SUNETELE LUMII
ARCUB (Sala Arcelor, Sala Cafenea, Sala Librărie)

8.

WORKSHOP-URI CULTURALE
ARCUB (Foaier)

9.

CONFERINȚE WORLD TALKS ȘI RECITALURI WORLD MUSIC
ARCUB (Sala Studio și Sala Atelier)

12. CINEMATOGRAFIA LUMII
ARCUB (Sala Bolților)
17. WORLD BAZAAR & SPECTACOLE LIVE ȘI GASTRONOMIE
PARCUL TITAN 7-9 septembrie
19. PROGRAM SPECTACOLE LIVE
PARCUL TITAN, 7-9 septembrie

World Experience Festival este cea de-a 4-a ediție sub care va fi prezentat conceptul celui
mai complex proiect multicultural din Europa de Est, Festivalul Ambasadelor, care va avea
loc în perioada 3-9 septembrie 2018, la ARCUB (între 3-9 septembrie) și în Parcul Titan
(7-9 septembrie), cu participarea a peste 70 de ambasade, institute culturale, organizații
internaționale și comunități etnice și minorități naționale, a peste 80 de artiști din mai multe
colțuri ale lumii.
Proiectul este organizat sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, festivalul
propune pentru această ediție o abordare creativă de experimentare a lumii și a dialogului
intercultural prin intermediul muzicii și al sunetelor, acestea fiind văzute drept o parte identitară
a culturii țărilor participante. Festivalul este conturat ca un traseu sonor ce va invita publicul să
descopere mai multe țări și civilizații, prin spectacole autentice de muzică live și performing
arts, expoziții și instalații interactive, conferințe, cinematografie, gastronomie, tradiții și ateliere
creative multiculturale și multietnice.
Festivalul-platformă celebrează diversitatea patrimoniului cultural mondial într-un singur oraș,
transmite mesaje de respect, toleranță și deschidere față de alte culturi și naționalități, este
expresia celebrării multiculturale a lumii pe o scenă din București. Proiectul aduce împreună
creativitatea, arta, tradițiile și aromele lumii într-un eveniment unic.

*Material printat cu sprijinul InfoCons
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EVENIMENTELE PRINCIPALE DIN PROGRAMUL FESTIVALULUI:

EXPOZIŢIA CENTRALĂ SOUNDS OF THE WORLD

WORLD BAZAAR / WORLD MUSIC & SHOWS

Zona indoor de World Art organizată la ARCUB (Hanul Gabroveni)

Zona outdoor Parcul Titan (intrarea Globul Lumii)

Luni, 3 Septembrie – Duminică, 9 Septembrie,

Vineri, 7 Septembrie – Duminică, 9 Septembrie,

Acces public
11:00 - 21:00

Acces public
12:00 - 22:00

Expoziţia muzicală interactivă: Sounds Of The World

Scena principală a festivalului

Sunetele Lumii: Un concept de expoziție caleidoscopică de artă muzicală care va aduce în
prim-plan instrumentele și anumite genuri muzicale și sonorități din diferite zone ale lumii.

Artişti din întreaga lume vor avea spectacole exotice de muzică şi performing arts pe scena
din Parcul Titan, într-un program efervescent, multicultural, plin de culoare şi ritm.

Workshopuri: The Sound Experience

Bazar multicultural

Experiența Sunetului: workshopuri şi ateliere prin care participanţii vor avea ocazia să testeze
şi să experimenteze câteva dintre cele mai interesante instrumente tradiţionale din mai multe
zone geografice, dar și ceremonii culturale autentice.

Pavilioane de prezentare în care toți participanții festivalului (ambasadele, organizații, minorități
etnice) îşi vor expune cele mai reprezentantive obiecte de patrimoniu cultural, suveniruri, vor
organiza ateliere artistice, workshop-uri muzicale şi degustări gastronomice şi vor interacționa
cu publicul, oferind informații interesante despre țara lor.

Conferinţe: World Musical Dialogue
O serie de evenimente discursive şi ateliere dedicate muzicologiei lumii cu experți din
domeniul muzical, care vor aborda teme precum muzica văzută ca un instrument diplomatic,
orașele creative muzicale din rețeaua UNESCO, dar și despre muzica pe cale de dispariție și
conservarea patrimoniului muzical.

World Food Arena
Restaurante, food trucks, dulciuri și băuturi răcoritoare cu rețete reprezentative pentru țări din
America Latină, Asia, dar și din Europa.

World Cinema
Peste 25 de proiecții cinematografice, atât documentare, cât și filme artistice, care vor aborda
tematici ce țin de muzica și dansurile lumii.
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WORLD MUSIC & TALKS

EXPOZIŢIA MUZICALĂ INTERACTIVĂ

ARCUB (HANUL GABROVENI)

SOUNDS OF THE WORLD - SUNETELE LUMII
ÎN CĂUTAREA MUZICII LUMII...

Strada Lipscani, nr. 84-90

Luni, 3 Septembrie – Duminică, 9 Septembrie,

Acces public
11:00 - 21:00

Expoziții internaționale de cultură muzicală și patrimoniu tradițional, cinematografie,
conferințe, spectacole.

Țări expozante:
România
Cipru
Irlanda
Suedia
Argentina
Brazilia
Cuba
Turcia

Japonia
Columbia
Peru
Coreea de Sud
China
Indonezia
Emiratele Arabe Unite
Georgia

India
Iordania
Iran
Malaezia
Pakistan
Siria
Turkmenistan
Vietnam

Thailanda
CCERPA
Africa de Sud
Congo
Armenia

Un concept de expoziție caleidoscopică de artă muzicală care va aduce în prim-plan
instrumentele și anumite genuri muzicale și sonorități din diferite zone ale lumii. Expozițiaeveniment va reprezenta o călătorie emoționantă printre sunete și ritmuri tradiționale,
dar și cu influențe moderne, prezentând publicului din România o coloană sonoră din mai
multe spații geografice.

În premieră la noi în țară, avem parte de o expoziție inedită care dezvăluie câteva dintre
intrumentele tradiționale emblematice din Orientul Mijlociu, America Latină, Europa, Africa,
Asia Insulară şi Peninsulară, Orientul Mijlociu şi Orientul Extrem, ce se reunesc pentru a crea
un portal către o lume sonoră şi spirituală. De la tradiție la avangardă, fiecare instrument
expus vă va purta într-o călătorie imaginară inedită. Instrumentele tradiționale vor rezona cu
moștenirea muzicală globală, prin descrierea lor şi încărcătura spirituală pe care zecile de
generații au valorificat-o de-a lungul timpului în expresie artistică. Construcțiile rudimentare,
sonoritațile arhaice, modul în care au fost şi sunt întrebuințate, au generat ulterior intrumentele
complexe pe care le întâlnim astăzi. Este important să cunoaştem identitatea universală şi
să decriptăm evoluția popoarelor, pentru a înțelege adevărata conexiune pe care poporul
român o are cu alte identități culturale din restul lumii. Conexiunea între muzica tradițională a
popoarelor şi spiritualitate a creat structuri sonore pe care, de-a lungul generațiilor, omenirea
le-a transformat în ritualuri închinate divinității.
Ca parte a identității fiecărei regiuni și ca limbă artistică universală, muzica tradițională se află
în centrul mizelor identitare europene şi de ce nu, poate chiar mondiale. Într-adevăr, dacă
rădăcinile sale profund ancorate într-o cultură localizată, într-o tradiție istorică îi permit să
contribuie la înflorirea diversității culturale, plasticitatea sa o face capabilă să hrănească cele
mai bogate dialoguri dintre diferitele culturi.
Expoziție curatoriată de:
c.d.a.dr Maria Chifu, Universitatea de Muzică București și Andreea Dănescu, Director și Fondator
World Experience Festival

6

7

WORKSHOP-URI MULTICULTURALE

WORKSHOP-URI MULTICULTURALE

MASTERCLASS DE DANS ȘI CULTURĂ IRLANDEZE
Marți, 4 Septembrie - Foaier

Acces public
16:00 - 17:00

Vă așteptăm alături de Mara Cernat, singurul profesor de origine română certificat de Comisia
de Dans Irlandez din Dublin, pentru a învăța pașii de bază ai dansului irlandez. Pentru că un
dansator irlandez bun nu înseamnă numai tehnică şi coregrafie, echipa şcolii este pregătită
să le insufle cursanţilor și un pic din spiritul irlandez – cultură, istorie, legende, artă, spirit şi
atitudine.
Prezentat de Steysha School of Irish Dance & Ambasada Irlandei la București

MUZICA PE CALE DE DISPARIȚIE DIN ROMÂNIA ȘI
BALCANI
Joi, 6 Septembrie - Sala Studio

Acces public
12:00

Masterclass de etnomuzicologie: o întâlnire a iubitorilor de culturi muzicale autentice care vor
avea parte de un workshop interactiv despre sonoritățile din spațiul carpato-balcanic pe cale
de dispariție și despre elementele care pot conduce la conservarea patrimoniului muzical
căruia îi aparțin în egală măsură doinele, horele și baladele de la țară, cât și cântările tarafurilor
și cântecele de mahala de la periferiile orașelor, despre cum poate fi reinterpretată și poate
chiar salvată muzica tradițională prin integrarea noilor medii tehnologice.

Invitați:

DEMONSTRAȚIE A ARTEI JAPONEZE A CEREMONIEI
CEAIULUI ȘI POVESTEA TEHNICII ÎMBRĂCĂRII
KIMONO-ULUI
Marți, 4 Septembrie - Foaier

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Papană, Universitatea Timișoara, cercetător muzicolog și colecționar,
este preocupat de culegerea folclorului şi de valorificarea sa teoretică; majoritatea lucrărilor
sale abordează organologia tradiţională din România.
Sașa-Liviu Stoianovici, fondator și artist Balkan Taksim, documentează sonor aspecte ale vieții
cotidiene, culege folclorul din diverse zone ale țării; instalațiile sale artistice devin puncte de
interferență între obiectele arhaice țărănești și noile tehnologii.

Acces public
18:00 - 20:00

Ceremonia ceaiului (茶の湯chanoyu, chadō sau sadō în japoneză) este un ritual tradițional
influențat de budismul Zen prin care ceaiul verde matcha — sau „roua prețioasă lichidă”—
este preparat într-o manieră ceremonioasă de către o persoană inițiată și servit unui grup
mic de oaspeți într-o atmosferă liniștită. În esența sa, ceremonia ceaiului reprezintă expresia
sintetică a aspectelor fundamentale ale culturii japoneze. Vă așteptăm la un ceai!
Kimono-ul este unul dintre cele mai facinante simboluri ale culturii nipone, dar și printre
cele mai rafinate costume naționale din lume. Are o croială extrem de simplă, toate liniile
fiind drepte, însă modul său de aranjare este o adevărată artă care deșine și o anumită doză
de mister pe care vă invităm să o descoperiți în cadrul acestei demonstrații.
Prezentat de Centrul de Studii Româno – Japoneze „Angela Hondru”, Haramichi Ro și
Tenshin.
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CONFERINȚE WORLD MUSICAL TALKS

ARTS DIPLOMACY: CONNECTING THE WORLD
THROUGH MUSIC // DIPLOMAȚIA MUZICALĂ

ANTAMA - CIPRU
Joi, 6 Septembrie - Sala Studio

Joi, 6 Septembrie - Sala Studio

Acces public
16:00 - 18:00

Moderator - Iris Constantin, Expert la Comisia Națională a României pentru UNESCO
Invitați:
Rainer Kern, Director UNESCO City of Music Mannheim, Director Enjoy Jazz Festival, Germania
E.S. Jabu Ntsokolo Ishmael Mbalula, Ambasador al Africii de Sud în România.
Teodora Migdalovici, Cannes Lions Ambassador, The Alternative School of Creative Thinking,
Romania.
Mehdi Aminian, artist și fondator Roots Revival, Iran.
Anna Aristeidou, artist fondator al grupului muzical Antama, specializată pe sonoritățile
spațiului mediteraneean, Cipru
Resha Kurniawan, Președinte IWUNG Foundation, Angklung SORA Orchestra, Indonezia.

ANTAMA va arăta magia muzicii cipriote la World Experience Festival. Ne vom undui în ritmul
mării cu grupul muzical cipriot care vă va invita la o seară cu muzică tradițională din Cipru, dar
și din zona Mării Egee, din Insulele Ciclade și cu influențele muzicii grecești rebetiko.
Trupa este compusă din muzicienii Giannis Ioannou (voce și lăută), Anna Aristeidou (voce și
percuție) și Nicolae Vryonis (voce și vioară). Muzica cipriotă autentică, ritmurile uneori săltate,
alteori tânguite ale rapsozilor populari seamănă cu ce se cântă la Atena, doar că în linia
melodică s-au strecurat unduielile muzicii din Orientul Mijlociu, zonă de care Ciprul e atât de
apropiat. Moment posibil cu sprijinul Ambasadei Cipru în România.

ROOTS REVIVAL, IRAN ȘI SIRIA
Sâmbătă, 8 Septembrie - Sala Atelier

Muzica este un mediu puternic prin care indivizii, comunitățile și națiunile se pot exprima
liber. În timp ce rolul muzicii ca forță de coeziune socială poate fi văzut că a apărut odată cu
cele mai vechi forme artistice ale lumii, muzica poate fi utilizată și pentru a promova obiective
politice, diplomatice, culturale sau sociale, dar, poate cel mai important aspect de explorat,
este cum muzica poate fi un catalizator al păcii.
Vom discuta despre:
UNESCO și Orașele Creative ale Muzicii drept un model de bune practici ale diplomației
muzicale;
dezvoltarea ecosistemelor muzicale sănătoase prin festivaluri și urbanism muzical care
reprezintă și un model de branding de țară;
rolul muzicii în industriile creative:
vom lansa întrebarea legată de lumea arabă, islamică și problematica refugiaților: cum poate
muzica ajuta la descompunerea unor stereotipuri și neînțelegeri care prea adesea duc la
violență inutilă și la diviziuni culturale?

Acces public
19:00

Acces public
19:00

Roots Revival este un proiect muzical unic, cu o componență multiculturală și cu o misiune
clară – aceea de a crea un dialog artistic direct între națiuni, pe baza elementelor identitare
comune. Într-o reinterpretare fără precedent a muzicii tradiționale din Orientul Mijlociu, cu
puternice influențe de jazz și world music, Roots Revival revine la World Experience Festival,
prin sprijinul UNHCR România. Albumul “Quieter than Silence” este un proiect fusion de world
music, care a început cu o poveste de prietenie, dincolo de stereotipuri si conflicte politice,
între un iranian, Mehdi Aminian, și un sirian, Mohamad Zatari, în București. Proiectul muzical
“Quieter than Silence” este o sinergie între: ney, setar, oud, kamancheh, percuție iraniană, voce
și contrabas.
Cu toate că muzica are subtile influențe ale ritmurilor persane și alepiene, rezultatul este un
repertoriu proaspăt și original. Versurile, poezii de Rumi, Hatef Esfahan, Ommar Khayam și
Ahmad Shamloo, pun în prim plan subiecte ce țin de umanitate, iubire și respect reciproc,
văzute prin ochii maeștrilor sufi. Roots Revival, prin muzica autentică pe care o produce,
creează punți între culturi.
Componența momentului artistic: MEHDI AMINIAN, Iran: Voce, Ney, Setar; MOHAMAD
ZATARI, Siria: Oud; BEHNAM MASOUMI, Iran: Percuție.
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WORLD CINEMA

*INTRAREA LIBERĂ ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE
Vineri - 7 SEPTEMBRIE

ARCUB (HANUL GABROVENI)

12:00
Vietnam

Strada Lipscani, nr. 84-90

14:00
Brazilia

Acces public
11:00 - 21:00

Mexic
Spania
Ungaria

Ucraina
Argentina
Norvegia

Elveția
Coreea de Sud
Irlanda

Venezuela
Pakistan
Belarus

15:30
Peru

Iran
Siria
Chile

Sâmbătă - 8 SEPTEMBRIE
10:00
116 min.

Puskás, documentar (2009, regizor
Tamás Almási, sub. lb. ENG)

14:00
Ucraina

16:30
Cipru

85 min.

The Boy on the Bridge, dramă (2016, regizor
Petros Charalambous, sub. lb. ENG)
77 min.

18:00
Argentina

The Living Fire, documentar (2015,
regizor Ostap Kostyuk, sub.lb. ENG)

15:30
Belarus

50 min.

120 min.

El Hijo de la Novia, comedie (2001, regizor
Juan José Campanella, sub. lb. ENG)

20:00
Norvegia

Man With a Camera, documentar
(2017, regizor Olga Dashuk, sub. lb.
ENG)

90 min.

The Man who Loved Yngve, drama (2008,
regizor Stian Kristiansen, sub.lb. ENG)

Joi - 6 SEPTEMBRIE
12:00
India

The Lover (2012, regizor Abdellatif
Abdelhamid, sub. lb. ENG)

12

17:30
Turcia

135 min.

Killing the Shadows, comedie (2006,
regisor Ezel Akay, sub. Lb. ENG)
75 min.

Beloved Days, documentar (2015, regizor
Constantinos Patsalides, sub. lb. ENG)

15:30
Siria

102 min.

Croația
Apprentice, Lapitch, comedie (2013, regizor
Silvije Petranovic, sub. lb. ENG)

12:00
Venezuela

122 min.

Bolívar, el hombre de las dificultades,
biografic, aventură (2013, regizor Luis Alberto
Lamata, sub. lb RO)

14:00
Chile

98 min.

110 min.

19:30
Iran
Today, dramă (2014, regizor Reza
Mirkarimi, sub.lb. ENG)

93 min.

Jig, documentar (2011, regizor Sue
Bourne, sub. lb. RO)

19:00
Turcia

102 min.

Lost Songs of Anatolia, documentar
(2010, regizor Nezih Ünen, sub. Lb.
ENG)

12:00
Coreea de Sud

14:00
Spania

110 min.

87 min.

Flamenco, Flamenco, documentar (2010,
regizor Carlos Saura, sub. lb. ENG)

16:00
Suedia

80 min.

Ek Thi Marium, biografic (2016, regizor
Sarmad Sultan Khoosat, sub. lb. RO)

17:00
Ungaria

110 min.

Mom and other loonies in the family,
dramă (2015, regizor Ibolya Fekete,
sub.ll. ENG)

19:00
Norvegia

110 min.

ZI SPECIALĂ DEDICATĂ TEMATICII MUZICII LUMII

Duresori, the Voice of East, drama (2012,
regizor Cho Jung-rae, sub. lb. ENG)
82 min.

15:30
Pakistan

Upperdog, comedie (2009, regizori: Sara
Johnsen, Asle Vatn, Christian Fredrik Martin,
sub. lb. ENG)

Alma, comedie (2015, regizor Diego
Rougier, sub. lb. ENG)

Duminică - 9 SEPTEMBRIE
122 min.

Kahaani, mister, thriller (2012, regizor
Sujoy Ghosh, sub. lb. ENG)

14:00
Cipru

110 min.

17:30
Irlanda

Locos de Amor, musical (2016, regizor Frank
Pérez-Garland, sub. lb RO)

Miercuri - 5 SEPTEMBRIE
12:00
Ungaria

82 min.

Cartola – música para os olhos, documentar
biografic (2007, regizori: Lírio Ferreira,
Hilton Lacerda, sub. lb. ENG)

Țări prezente cu proiecții de filme:
India
Peru
Turcia

90 min.

Story of Pao, dramă (2005, regizor: Quang Hai,
sub. lb. ENG)

Marți, 4 Septembrie – Duminică, 9 Septembrie
Sala Bolților

Suedia
Brazilia
Cipru

ZI SPECIALĂ DEDICATĂ TEMATICII MUZICII LUMII

18:00
Mexic

45 min.

68 Voces. 68 Corazones, animație (2013,
regizor Gabriela Badillo, sub. lb. ENG)

19:00
Elveția

97 min.

Les Choristes, music (2004, regizor
Christophe Barratier, sub. lb RO)

109 min.

Shed no tears, music (2013, regizor
Jean Yarbrough, sub. lb. ENG)
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Înscrise în tematica dedicată Muzicii Lumii

Mexic
68 Voces (68 Corazones), animație

Peru
Locos de Amor, musical

(2013, regizor Gabriela Badillo, sub. lb. ENG, durata 45 min)

(2016, regizor Frank Pérez-Garland, sub. lb RO, durata 110 min)

23 de animații pline de culoare și gingășie, care sunt narate în diferitele
limbi vorbite pe întreg cuprinsul Mexicului și prezintă legendele,
tradițiilor și bogăția culturală a respectivelor comunități.

Filmul spune povestea fascinantă a 4 surori care trec prin stări și
sentimente diferite: dragoste, suferință și o aventură tragi-comică fără
sfârșit – toate prezentate pe ritmurile hit-urilor din America Latină.

Brazilia

Suedia

Cartola – música para os olhos, documentar biografic

Shed no tears, comedie/ musical
(2013, regizor Jean Yarbrough, sub. lb. ENG, durata 109 min)

(2007, regizori: Lírio Ferreira, Hilton Lacerda, sub. lb. ENG, durata 82 min)
Acest documentar inedit prezintă momentele cheie din
viață celui mai important compozitor de muzică samba din Brazilia,
Angenor de Oliveira.

În orașul Gothenburg, Pal visează să se afirme prin muzică. Obstacolul
principal: el însuși. Filmul urmărește parcursul emoționant al lui Pal,
prin prietenie și greutăți, dragoste și trădare pentru a-și găsi în cele din
urmă chemarea.

Coreea de Sud

Irlanda

Duresori, the Voice of East, dramă

14

Jig, documentar

(2012, regizor Cho Jung-rae, sub. lb. ENG, durata 110 min)

(2011, regizor Sue Bourne, sub. lb. RO, durata 93 min)

Un grup de elevi de la o școală de muzică tradițională coreană se
confruntă cu grijile vârstei: admiterea la facultate. Aflați deja sub
presiunea părinților și a orelor suplimentare, elevii trebuie să mai facă
față încă unei provocări: salvarea reputației școlii prin crearea unui cor
de muzică tradițională.

Jig este un documentar produs și regizat în 2011 de Sue Bourne
despre lumea dansului irlandez și a celui de-al patrulea Campionat
Mondial de Dans Irlandez, care a avut loc în martie 2010 la Glasgow.
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WORLD BAZAAR & SHOWS

PARCUL TITAN

Zona outdoor Parcul Titan (intrarea Globul Lumii)
Spania
Flamenco, Flamenco, documentar
(2010, regizor Carlos Saura, sub. lb. ENG, durata 87 min)

Vineri 7 Septembrie – Duminică, 9 Septembrie

Acces public
11:00 - 21:00

Cunoscutul regizor spaniol Carlos Saura realizează o analiză a
genurilor artei flamenco, care va permite spectatorilor să se bucure
de dansuri, muzică și cantece de o incomparabilă frumusețe. Filmul
reprezintă continuarea miticului documentar “Flamenco” realizat de
același regizor în 1995.

Elveția
Les Choristes, musical
(2004, regizor Christophe Barratier, sub. lb RO, durata 97 min)
Un profesor nou, proaspăt venit la internatul de băieți, încearcă din
răsputeri să-și educe elevii și să le insufle dragostea pentru muzică.

Turcia
Lost Songs of Anatolia, documentar musical
(2010, regizor Nezih Ünen, sub. Lb. ENG, durata 82 min)
Unul dintre primele documentare despre muzica de pe teritoriul
Turciei, cuprinde în jur de 20 de numere muzicale autentice
înregistrate în diverse locuri din jurul Anatoliei, examinând influența
civilizațiilor antice, ritualurile și mitologia spațiului geografic asupra
muzicii și a dansului tradițional din această țară.
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Institutul Italian de Cultură
British Council
Ucraina
International School of Bucharest
Grecia
Uniunea Elenă
Argentina
Cuba
Peru
Canada
Columbia
Turcia și Centrul Yunus Emre
Emiratele Arabe Unite
Siria
China

Coreea de Sud prin Asociatia
Culturala Sarang Hanguk
Malaezia
Pakistan
Indonezia
Centrul Cultural Indonezian
Iran
Iordania
India
Thailanda
Japonia prin
Centrul „Angela Hondru”
Haramichi Ro
Tenshin
Vietnam

Palestina
Yemen
Africa de Sud
R.D Congo
Sudan
Angola
Centrul Româno-Panarab
Sutsata Culturală Armânească
Steysha School of Irish Dancing
Uniunea Croaților din România
Federația Comunităților Evreiești
Uniunea Armenilor
Uniunea Culturală a Rutenilor
Asociația Liga Albanezilor
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Zona
STANDURI EXPOZIȚIONALE ȚĂRI
PARTICIPANTE
Periplu prin culturile lumii, obiecte de
artizanat, artă tradițională, degustări culinare,
ateliere interactive, diverse exponate și
demonstrații din țări aflate în toate
colțurile lumii, prezentare ceremonii culturale
și ateliere interactive.

Zona
SCENA FESTIVALULUI

PROGRAM SPECTACOLE SCENĂ

Peste 100 de artiști vor interpreta spectacole
de dansuri și muzică live după un
concept “World Music & Dances”, purtând
spectatorii într-o călătorie muzicală în jurul
lumii.

Vineri - 7 SEPTEMBRIE
Grecia

Zona
GASTRONIMICĂ

Zona
ATELIERE CULTURALE

World Food Arena – restaurante, food trucks,
dulciuri și băuturi răcoritoare cu rețete
reprezentative pentru țări din America Latină,
Asia, dar și din Europa.

Ateliere și workshop-uri de tango Argentinian,
dansuri latino, balet și Kundalini Yoga,
Pranayana, workshop de muzică indiană
și masterclass de ritmuri și tobe africane
(oferit de Ikhaya Band), workshop de ritmuri
otomane (Cosmin Mirea), percuții cubaneze,
workshop de gamelan indonezian, dar și de
muzică ghazal și kompang, din Malaezia,
ceremonii culturale precum arta servirii
ceaiului și a cafelei, diverse tehnici de grafică,
caligrafie și pictură specifică unor culturi,
origami, confecționarea și pictarea măștilor
chinzești de opera, henna painting, cursuri
de limbi străvechi, fabricarea trabucurilor,
workshop Funny Key Chains, din Coreea de
Sud – decorarea lampioanelor luminoase,
pictură pe sticlă, jocuri și concursuri de
cunoștințe generale despre Uniunea
Europeană pentru cei mici, workshop de țesut
broderii iraniene, demonstrații culinare din
Malaezia, Emiratele Arabe Unite.

Reprezentanța Comisiei Europene în
România
Biroul de Informare din România al
Parlamentului European
Agenția Națiunilor Unite pentru
Refugiați
Organizația Internațională pentru
Migrație
Europe Direct
InfoCons
American Councils for International
Education
Asociația ActivRANDOM
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14:00

AHALINA FOLKLORE GROUP

Muzică și dansuri grecești din viața pitorească
a satelor de pe malurile mediteraneene.

Într-o premieră muzicală absolută în România,
de la peste 6.000 de km depărtare, cultura
sudaneză va fi reprezentată printr-o trupă
care va interpreta muzical acest mozaic sonor
fascinant între zona arabă și cea africană.

India

14:30

Brazilia

18:30

SWAR ARPAN GROUP

CAPOEIRA VADIAÇÃO GROUP BUCUREȘTI

Un moment excepțional dedicat misterioasei
culturi muzicale indiene dansuri tradiționale,
dar și prin participarea solistei renumite
Mahuya Mukherjee. Moment de dans oferit
de Ambasada Indiei.

O incursiune fascinantă în cultura acestui
dans specific culturii braziliene care poate fi
o demonstrație de lupte, cât și un spectacol
inedit de muzică, ritmicitate și acrobație.

Cuba

15:30

YASMANY SOTO LLANES, ALEXANDRA VLAD ȘI
PERCUȚIONIST

Turcia

Jocuri interactive, experimente, workshop-uri
de limbi străine, ateliere creative de
cunoaștere a obiceiurilor și tradițiilor țărilor
participante.

17:30

ANSAMBLUL DE DANSURI AL UNIUNII ELENE

Moment de dans autentic de rumba și salsa

Zona
AMBASADA COPIILOR

Sudan

16:15

Argentina

19:30

MARTHIN MARCOS, LUCAS MOLINA ȘI TANGO
ARGENTINIAN
Ritmurile Buenos Aires-ului sunt aduse
într-un incitant și pasional moment de tango
Argentinian și muzica live.

Indonezia

20:30

ALFA RUBIOS

SORA, IWUNG FOUNDATION

Ritmuri otomane din Anatolia

Direct din inima Indoneziei - un spectacol
fascinant de muzică și performing art, fusion
contemporan și tradițional multietnic.
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Sâmbătă - 8 SEPTEMBRIE
Uniunea Rutenilor

14:00

Columbia

17:00

Italia

19:30

Sudan

20:45

UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR

RITMOS DE COLOMBIA

TERRASONORA

AHALINA FOLKLORE GROUP

Tradiții și obiceiuri muzicale ale minorității
rutene din țară.

Muzică și dansuri tradiționale din zona Mării
Caraibilor.

Reprezentanți ai “niu-folk”-ului italian, artiștii
vor aduce pe scena festivalului în premieră
zeci de dialecte specifice regiunilor istorice
italiene, care se îmbină armonios pe ritmurile
de “tammurriata” și “tarantella”, într-o explozie
de energie și sentimente.

Într-o premieră muzicală absolută în România,
de la peste 6.000 de km depărtare, cultura
sudaneză va fi reprezentată printr-o trupă
care va interpreta muzical acest mozaic sonor
fascinant între zona arabă și cea africană.

Croația

14:30

Columbia

17:20

ANSAMBLUL KARAŠEVSKA ZORA

FABIAN SANCHEZ & BAND

Dansuri și muzică ale minorității croate din
România.

“Țara celor 1000 de ritmuri” este adusă mai
aproape de România printr-un moment
artistic fusion de latino music, prin salsa, dar și
afro și reggaeton.

China

15:00

România

21:30

CONCERT KLEZMER BAND BUCUREȘTI
Moment muzical oferit de orchestra Federației
Comunităților Evreiești din România.
Invitat special: Maia Morgenstern

INSTITUTUL CONFUCIUS
Parada de costume tradiționale originare din
peste 8 regiuni ale Chinei, demonstrație de
arte marțiale și un spectacol inedit de dansuri
tradiționale chineze care spun poveștile Asiei
Orientale.

Cuba

Brazilia

18:00

Duminică - 9 SEPTEMBRIE

BARBAROSSA SAMBA GROUP
Spectacol de percuție samba tradițională,
în ritmurile tobelor braziliene. É hora do
carnaval!

Vietnam

12:30

Dansuri tradiționale din Hanoi.

14:30

ANSAMBLUL SERENADA

16:00

Dansuri și muzică autentice ale minorității
albaneze din România.

MARTHAS´S BAND
Pășim direct pe ritmuri de salsa ca în
neobosita Havana.

Albania

Palestina

14:00

WAJIHA-ALEXANDRA AL GHAZALI
Un recital de excepție de muzică arabă

Brazilia/România

15:00

DOUĂ SPECTACOLE MUZICALE: VLAD
GALATIANU ȘI MARA HALUNGA & CAUÊ DE
MARINIS PROJECT
Mișcări senzuale de Bossa Nova și Choro,
completate de energia și efervescența sambei,
vă vor face să vă visați direct în mijlocul plajelor
de la Copacabana.
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ORGANIZAT DE:

CU PATRONAJUL

Duminică - 9 SEPTEMBRIE
Indonezia

16:00

România

20:00

JEPUN BALI

BALKAN TAKSIM

Concert de muzică și dansuri hipnotizante
din Bali, într-un spectacol plin de culoare și
exotism.

Artiștii ne vor cânta bucăți de folclor cules
din Balcani și Carpați, dansuri din Moldova,
cântece aromânești combinate cu înregistrări
din teren, melodii uitate din Albania și Serbia,
sunete culese din Anatolia, toate se adună
într-o fuziune de folclor, muzică electronică și
rock – un melanj care te face să te arunci pe
loc în dans.

Irlanda

SUB EGIDA:

17:00

STEYSHA SCHOOL OF IRISH DANCING
În acest spectacol se regăsesc cultura,
arta, spiritul şi atitudinea muzicii și dansului
irlandeze.

Armenia

Parteneri instituționali și ﬁnanțatori:

Sponsori

21:00

MIKO & CREW ȘI ANSAMBLUL VARTAVAR

Japonia

17:30

KODAMA DAIKO
Descoperim tainele tobelor taiko, care încă
reușesc să mențină spiritul străvechi japonez,
prin momentul prezentat de Centrul de Studii
Româno – Japoneze „Angela Hondru”, sub
îndrumarea maestrului Dan Teodorescu.

Peru

18:30

SIN FRONTERAS
Concert de muzică tradițională în spiritul
triburilor de indigeni amerindieni din zona
Amazonului.
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Program de dansuri moderne și tradiționale
armenești susținut de Uniunea Armenilor din
România.

Columbia

Susținători organizare, promovare și logistică

21:30

FABIAN SANCHEZ & BAND
“Țara celor 1000 de ritmuri” este adusă mai
aproape de România printr-un moment artistic
fusion de latino music, prin salsa, dar și afro și
reggaeton.

Parteneri Media

ASIA

PARTICIPANȚI
EUROPA

Japonia

Cipru

China

India

Croatia

Albania

Ucraina

Pakistan

Indonezia

Iordania

Kuweit

Georgia

Malaezia

Qatar

Palestina

Turkmenistan

ORGANIZAȚII

Iran

Emiratele Arabe Unite

Liban

Vietnam

Thailand

Yemen

AFRICA

Africa de Sud

AMERICA

Argentina

Columbia

Brazilia

Algeria

Angola

Minorități Naționale

Cuba

Uruguay

Venezuela

Congo

Sudan

DESPRE NOI

ECHIPA FESTIVALULUI

Asociația ESCU înseamnă Educație, Societate, Cultură, Umanitate. Suntem o organizație nonguvernamentală, independentă, apolitică, non-profit, cu obiectivul principal de a îmbunătăți
nivelul cultural și educațional al publicului din țară. Principala noastră direcție de activitate
este dezvoltarea ofertei culturale din spațiul public românesc prin proiecte care promovează
multiculturalismul și dialogul intercultural. Ne-am propus să facem cultura mai accesibilă
publicului larg, printr-o strategie bine definită, axată pe un proces de familiarizare treptată a
persoanelor cu elemente ce aparțin patrimoniului cultural internațional material și imaterial.
Misiunea noastră este să activăm potențialului uman, pentru protejarea talentului, creativității
și a valorilor culturale atât românești, cât și globale.

Andreea Dănescu

Director și Fondator World Experience Festival // Festivalul
Ambasadelor

Dorian Obreajan

Director de Comunicare și Relații Internaționale

Alina Ciulei

Director Producție și Organizare

Vadim Ciocazan

Art & Graphic Designer

Aniela Ariton

Graphic Designer

Maria Chifu

Curator Artistic

Bianca Lascoi
Diana Nistor

PR și Comunicare

Andrei Angelescu

Producător Video

Valentin Micu

Fotograf

Denisa Duna

Asistent organizare

Claudia Kuznetsova

Coordonator voluntari

Proiectul nostru de referință este Festivalul Ambasadelor, reintitulat World Experience Festival,
inițiat în anul 2014, în scopul de a crește gradul de apropiere a publicului din țară față de
specificul artistic al altor state ale lumii și de a intensifica schimburile culturale internaționale.

Platforma World Experience este cel mai curajos proiect de diplomație
culturală din România, prezentată în primul rând printr-un festival unic
prin specificitatea lui, cu un impact cultural uriaș, întrucât interoghează
posibilitățile de contact între culturi și ne invită pur și simplu să simțim
la scară mică ce înseamnă să fim cu adevărat Cetățeni ai Lumii.

Andreea Dănescu
Director & Fondator World Experience Festival // Festivalul Ambasadelor.

*World Experience Festival // Festivalul Ambasadelor este marcă înregistrată a Asociației ESCU.

Mulțumiri speciale catre toți prietenii, colaboratorii și partenerii noștri care ne-au fost
alături de la început în organizarea și promovarea festivalului:
Marian Raicu - Organizare
Daniel Raicu – Organizare
Alina Teodorescu și Vlad Tănase – Arcub
Mioara Matei și Cosmin Barbu– Primăria Sectorului 3
Iris Constantin – Comisia Națională a României pentru
UNESCO
Sorin Mierlea și Ana Păun – InfoCons
Liliana Bărbulescu – Departamentul pentru Relații
Interetnice, Guvernul României
Doina Besciu – Institutul Cultural Român
Mirela Grecu și Adriana Radu – Ministerul Afacerilor
Externe
Gabriela Drăgan și Florentina Costache – IER
Lavinia Chican și Mihaela Dumitrașcu – McCann PR
Silviu Apostol și Irina Ionescu – Coca-Cola HBC România
Răzvan Vasile – Alexandrion Group

Cornelia Pleșoianu- BCR
Dragoș Badiceanu – LIDL
Doru Bratu – Deb Sound & Light
Andreea Mureșan și Andrei Crainic– Rent-a-Tent
Ștefan Trițescu – 123 Promoționale
Liviu Zorilă- Asociația EDIT
Nona Beicu – Festivalier
Ovidiu Papană – Universitatea de Muzică Timișoara
Amalia Dula – Burda Media
Georgiana Ciofoaia- Forbes

Contact:
Web:

www.world-experience.ro
www.asociatiaescu.ro

Facebook:

worldexperiencefestival

ORGANIZAT DE:

