Piata Taraneasca, mestereli si festivalul de teatru " Amintiri din
copilarie" la MNTR
Locul desfasurarii: Muzeul National al Taranului Roman
Organizator: TacticEvents & Teatrul Ion Creanga

De vineri pana duminica va asteptam la o noua
editie Piata Taraneasca si Mester(Esti)! in
curtea interioara a Muzeului National al
Taranului Roman, din sos. Kiseleff nr. 3.
Programul este intre orele 10, 00 si 19, 00 si
intrarea este libera. Vor fi prezenti producatori
din toate zonele tarii, mesteri si artizani,
negustori si anticari. La ecran si pe aleea
Samurcas Teatrul Ion Creanga va scoate la
joaca. Sunteti invitati la prima editie a
Festivalului interactiv pentru intreaga familie
,,Amintiri din copilarie", pentru un sfarsit de
saptamana plin si o spectaculoasa Parada a
teatrelor pentru copii.
Vor mesteri, vor coase, vor tese, vor picta ceramica si icoane , vor impleti, incondeia,
olari, vor confectiona diveste obiecte mesteri populari si tineri creatori din zone cu traditie,
iar copiii sunt asteptati la atelierele de creativitate. Va asteapta sa targuiti negustori cu
lucruri vechi (ii, stergare, tesaturi, oale si portelanuri, zazi de zestre, roti, mobilier
taranesc, patefoane si multe alte obiecte) in curtea din spate. De prin targ: dulciuri si
cofeturi, siropuri si dulceturi, miere si cafea la nisip, fructe de sezon, cozonaci, turta dulce
si placinte, mancare gatita taraneste, la ceaun: fasole cu ciolan, bors de peste, varza,
gratare.

Despre Tactic Events & Marketing
“Piata taraneasca” este un concept deja consacrat de “piata” cu vanzare, destinat
produselor traditionale romanesti, alimente proaspete (carne,branzeturi, legume, fructe,
bauturi, compoturi, dulceturi, miere, turta dulce), naturale, ecologice, pregatite in vatra
satului dupa retete specifice zonelor istorice/geografice.
Confirmare pana la data: 13 June 2014
Participare: Intrare libera
Corina Berariu - PR Manager

office@tacticevents.ro
0744860082
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Program
Demonstra?ii me?te?uguri: cusut, împletit , încondeiat, ol?rit.
Stela Lucaciu din Scheia, jud. Suceava – demonstra?ie de art? popular? – cus?turi
tradi?ionale din Bucovina: costume populare: ii (cusatur? pe marchizet), brâie, sumane ,
bundi?e, p?pu?i tradi?ionale, cro?ete din lan?: ciorapi: vineri , sâmbat? ?i duminic?, orele
14, 00 – 18, 00
Stan Anu?a din S?pan?a, jud. Maramure? – cus?turi ?i împletituri cu motive tradi?ionale
din zona Maramure?ului: fete de mas? ?i stergare, traiste ?i împletituri, sâmb?t? ?i
duminic?, orele 14, 00 – 16, 00
Cristian Dumitrescu, Bucuresti – ol?rit – demonstra?ie roata olarului , sâmb?t? ?i
duminic?, orele 14, 00 – 16, 00
Filoteea Drajmici din satul Paltinul, comuna Vatra Moldovi?ei, jud. Suceava
– încondeiat de ou? vineri , sâmb?t? ?i duminic?, orele 14, 00 – 18, 00
Marinescu Dan, din Ploie?ti, jud Prahova – realizare tablouri din flori naturale - vineri
orele 14, 00-18, 00

Ateliere de creativitate pentru copii sâmb?t? si duminic?:
Sâmb?t?, 14 iunie 2014, Aleea Samurca?, orele 11, 00 – 18, 00

Duminic?, 15 iunie 2014, în spatele cuptorului, orele 14, 00 – 18, 00
Mariana Dumitrescu, Bucure?ti – pictur? pe ceramic? : obiecte decorative
Se pot picta diferite obiecte de ceramic? (flori, fluturi, boluri etc) Obiectele pot fi luate de
copii acas? iar pre?ul atelierului este de 5 lei. Durata este diferit? în func?ie de varst?,
obiectul pictat.
Roxana Stefanescu, Bucure?ti - Atelier lân? impaslit? - fetru realizat manual dup?
metoda tradi?ional?
Se vor realiza mici tablouri din lân? netoars?, ap? ?i s?pun far? alte instrumente de tricotat
sau cusut. Fiecare copil pleac? acas? cu tabloul realizat. Pretul este de 20 lei / copil ?i
dureaza aproximativ 1 ora.
Marinescu Dan, din Ploiesti, jud Prahova – realizare tablouri din flori naturale
Se vor realiza tablouri din flori naturale prin vidare. Durata ?i pre?ul sunt diferite în func?ie
de m?rimea tabloului .
Daniela Iacob, din Bucure?ti - "P?pu?i ?i linguri pictate",
Copii vor înva?a s? confec?ioneze p?pu?i din linguri de lemn costumate (la alegere se vor
confec?iona o papu?? cu fusti?a ?i cosi?e împletite sau un b?ie?el cu papion) ?i s? picteze
linguri de lemn cu motive tradi?ionale. Costul este de 10 lei pentru linguri pictate ?i 20 de lei
pentru p?pu?i
FESTIVALUL INTERACTIV „AMINTIRI DIN COPIL?RIE” EDI?IA I | 13 – 15 iunie 2014 |
Muzeul Na?ional al ??ranului Român PROGRAM VINERI, 13 IUNIE 10:00 - 11:00 –
Atelier „Juc?ria de cuvinte”* – Teatrul Ion Creang? (?coala Satului)
11:00 - 12:00 – Tur ghidat al Muzeului Na?ional al ??ranului Român (activitate
dedicat? grupurilor organizate din unit??i de înv???mânt)
11:00 - 13:00 – Activit??i creative ?i recreative: pictur? pe fa??, portrete ?i
demonstra?ii de me?terit figurine din baloane (Curtea interioar? a MN?R)
14:00 - 15:00 – Tur ghidat al Muzeului Na?ional al ??ranului Român (activitate
dedicat? grupurilor organizate din unit??i de înv???mânt)
15:00 - 16:00 – Lectur? interactiv? de pove?ti, cu Marian Râlea* (?coala Satului)
15:00 - 18:00 – Ateliere de bricolaj ?i arte decorative (Curtea interioar? a MN?R)
17:00 - 18:00 – „R?zboiul bucatelor”* – Spectacol de teatru pentru copii sus?inut de

Teatrul Ion Creang? (Studioul Horia Bernea)
17:00 - 18:00 – Lectur? interactiv? de pove?ti* (?coala Satului)
18:00 - 19:00 – „Cocos”* – Avanpremier? – Spectacol pentru categoria de vârst? 3-6
ani Spectacol sus?inut de Teatrul Ion Creang? la Biblioteca Na?ional? a României.
18:00 - 19:00 – „P?l?ria cu pove?ti” – Spectacol interactiv pentru copii sus?inut de
Teatrul Ion Creang? (Curtea interioar? a MN?R)
19:00 - 21:00 – Activit??i creative ?i recreative: pictur? pe fa??, portrete ?i
demonstra?ii de me?terit figurine din baloane (Curtea interioar? a MN?R)
19:00 - 21:00 – Atelier muzical cu Rare? Varniote (Curtea interioar? a MN?R)
*Pentru aceste evenimente accesul se face pe baz? de bilet; PIA?A ??R?NEASC? &
ME?TER(E?ti)! Acces liber, de vineri pân? duminic?, între orele 10:00 – 18:00. 16:00 18:00 – Demonstra?ii sus?inute de me?te?ugari la standuri JOCURILE COPIL?RIEI
09:00 - 13:00 & 16:00 - 20:00 Parcul Kiseleff – ?otron & ??rile Parcul Ci?migiu –
Elasticul & Ra?ele ?i van?torii Parcul Her?str?u – ?ar?, ?ar?, vrem osta?i! & Leap?a
SÂMB?T?, 14 IUNIE 10:00 - 11:30 – Scenete dup? Ion Luca Caragiale, sus?inute de
elevi de la ?coala Step by Step ?i Gr?dini?a Bambi (Curtea interioar? a MN?R)
11:00 - 12:30 – „Coco?elul Neascult?tor”* – Spectacol musical pentru copii sus?inut
de Teatrul de Operet? ?i Musical „Ion Dacian” (Studioul Horia Bernea) Spectacolul
este precedat de o lansare de carte pentru copii;
11:00 - 13:00 – Activit??i creative ?i recreative: pictur? pe fa??, portrete ?i
demonstra?ii de me?terit figurine din baloane (Curtea interioar? a MN?R)
12:00 - 13:00 – Lectur? interactiv? de pove?ti, cu Adela M?rculescu* (?coala Satului)
12:00 - 14:00 – Ateliere de bricolaj ?i arte decorative (Curtea interioar? a MN?R)
15:00 - 16:00 – Lectur? interactiv? de pove?ti, cu Mihai C?lin* (?coala Satului) 15:00 16:00 – „Un lup, o capr? ?i trei iezi” – Spectacol de teatru pentru copii sus?inut de
Teatrul Ion Creang? (Curtea interioar? a MN?R)
16:00 - 17:00 – Demonstra?ii de me?terit figurine din baloane (Curtea interioar? a
MN?R)
17:00 - 18:00 – „Soacra cu 3 nurori” – Spectacol pentru copii sus?inut de Opera
Comic? pentru Copii (Curtea interioar? a MN?R)
17:00 - 18:00 – Lectur? interactiv? de pove?ti, cu Coca Bloos* (?coala Satului)

18:00 - 19:00 – „P?l?ria cu pove?ti” – Spectacol interactiv pentru copii sus?inut de
Teatrul Ion Creang? (Curtea interioar? a MN?R)
19:00 - 21:00 – Activit??i creative ?i recreative: pictur? pe fa??, portrete ?i
demonstra?ii de me?terit figurine din baloane (Curtea interioar? a MN?R)
19:00 - 21:00 – Atelier muzical cu Rare? Varniote (Curtea interioar? a MN?R)
*Pentru aceste evenimente accesul se face pe baz? de bilet; PIA?A ??R?NEASC? &
ME?TER(E?TI)! 10:00 - 18:00 – Pia?a ??r?neasc? & Me?ter(E?ti)! 11:00 - 13:00
& 16:00 - 18:00 – Demonstra?ii sus?inute de me?te?ugari la standuri 11:00 - 18:00
– Ateliere de crea?ie Me?ter(E?ti)! (Pe aleea Samurca?) Programul
atelierelor Me?ter(e?ti) va fi afi?at pe pagina
Facebook.com/AteliereleDeCreatieMesterEsti JOCURILE COPIL?RIEI 09:00 - 13:00
Parcul Kiseleff – Leap?a & Ra?ele ?i van?torii
Parcul Ci?migiu – ?ar?, ?ar?, vrem osta?i! & ??rile
Parcul Her?str?u – Elasticul & ?otron
16:00 - 20:00 Parcul Kiseleff – ?otron & ??rile
Parcul Ci?migiu – Ra?ele ?i van?torii & Elasticul
Parcul Her?str?u – Leap?a & ?ar?, ?ar?, vrem osta?i!
DUMINIC? 15 IUNIE 11:00 - 12:00 – Parada Teatrelor pentru Copii (?oseaua Kiseleff)
12:00 - 13:30 – Ateliere ?i demonstra?ii pe ?oseaua Kiseleff ?i Aleea Samurca?
Atelier „Împreun? facem o poveste” – Teatrul Ion Creanga
Atelier de improviza?ie ?i jocuri teatrale – Teatrul de Operet? ?i Musical „Ion Dacian”
Atelier de art? ceramic? – Dino Piccolino
Atelier de creativitate ?i inteligen?? „Jocurile ?i emo?iile copil?riei” – Lumea lui
Momo
Atelier „Jocurile Min?ii” – Saga Kid
Atelier „Saga Science” – Saga Kid
Atelier de ilustra?ie de carte – Gr?dini?a Bambi ?i ?coala Step by Step
Atelier de creativitate – Gr?dini?a Bambi ?i ?coala Step by Step

Atelier de jocuri logice ?i distractive – Gr?dini?a lui David
Atelier „Personaje din legume” – Gr?dini?a lui David
Atelier de Teatru de p?pu?i – Gr?dini?a lui David
Atelier de Teatru de p?pu?i – Clubul Copiilor Sector 6 Bucure?ti
Atelier de Origami – A.C.T.O.R
Demonstra?ie de balet – Casa de balet
Demonstra?ie de dans – Majorete
Demonstra?ie de Kata – Club Akura
11:00 - 13:00 – Eveniment lansare „Trusa pentru p?rin?i” (Studioul Horia Bernea)
13:00 - 13:30 – „Orchestra: o poveste muzical?” – Lec?ie deschis? sus?inut? de
Orchestra Teatrului de Operet? ?i Musical „Ion Dacian” (Esplanada Muzeului)
13:30 - 14:30 – Atelier de percu?ie pentru copii „Drum Circle” (Esplanada Muzeului)
14:00 - 15:00 – „Ziua în care a fugit somnul”* – Spectacol pentru copii Sus?inut de
Lumea lui Momo (Studioul Horia Bernea)
18:00 - 19:00 – „Capra cu trei iezi” – Spectacol de teatru de p?pu?i Sus?inut de
Teatrul de anima?ie ??nd?ric? (Curtea interioar? a MN?R)
19:00 - 21:00 – Atelier muzical cu Rare? Varniote (Curtea interioar? a MN?R) PIA?A
??R?NEASC? & ME?TER(E?TI)! 10:00 - 18:00 – Pia?a ??r?neasc? & Me?ter(E?ti)!
14:00 - 18:00 – Ateliere de crea?ie Me?ter(E?ti)! (Aleea din spatele Cuptorului) 16:00 18:00 – Demonstra?ii sus?inute de me?te?ugari la standuri Programul
atelierelor Me?ter(e?ti) va fi afi?at pe pagina
Facebook.com/AteliereleDeCreatieMesterEsti ACCES | BILETE • Pentru evenimentele
desf??urate în Studioul Horia Bernea ?i Sala ?coala Satului, precum ?i pentru
spectacolul desf??urat la Biblioteca Na?ional? a României – Sala Ludotec?, biletele se
vor putea achizi?iona înainte de eveniment, de la punctul de vânzare amenajat de
organizatori în loca?ie.
• Participarea la Turul ghidat al Muzeului Na?ional al
??ranului Român se realizeaz? în baza înscrierilor la
adresa de e-mail: inscrieri@teatrulioncreanga.ro. Aceast? activitate este gratuit? ?i se
adreseaz? exclusiv grupurilor organizate din unit??i de înv???mânt.

• Pentru toate celelalte evenimente derulate în cadrul Festivalului, accesul
este liber. Festivalul interactiv „Amintiri din Copil?rie” este organizat de Teatrul Ion
Creang?, cu sprijinul Prim?riei Municipiului Bucure?ti ?i al Consiliului General al
Municipiului Bucure?ti. Partener principal: Muzeul Na?ional al ??ranului Român
Parteneri: Small Size, Big Citizens (European Network for the Diffusion of Performing
Arts for Early Childhood), Jandarmeria Român?, Pia?a ??r?neasc?, Biblioteca
Na?ional? a României, Libr?ria Humanitas din Fundul Cur?ii, Eventim Eveniment
sus?inut de Itsy Bitsy

Locul desfasurarii:
Muzeul National al Taranului Roman Kiseleff 3

