Suvenir de Bucuresti - editia de iarna
Locul desfasurarii: Galeriile de Arta ale Municipiului Bucuresti
Organizator: ELITE ART GALLERY

Lasati-va invaluiti de magia Craciunului, deschideti-va inimile si lasati bucuria sa va intre-n
suflet. ELITE ART GALLERY anunta deschiderea editiei de iarna a expozitiei cu vanzare
SUVENIR DE BUCURESTI . In perioada 11 decembrie 2010 -10 ianuarie 2011, la Galeriile
de Arta ale Municipiului Bucuresti, din strada Academiei, nr.15, se va desfasura expozitia de
cadouri, accesorii vintage, bijuterii de serie mica, pictura si arta fotografica SUVENIR DE
BUCURESTI-editia de iarna. Spatiul conventional al unei galerii de arta se va transforma
intr-un spatiu magic, special creat pentru sarbatorile de iarna, un spatiu in care bradul si
colindele de Craciun ii vor incanta pe vizitatori. Daca vor dovedi ca ii cunosc pe renii lui Mos
Craciun si le vor spune numele, cei mici vor primi un cadou de la Mosul. ELITE ART
GALLERY anunta prelungirea depunerii de proiecte pentru concursul SUVENIR DE
BUCURESTI. Detalii referitoare la aplicatii veti gasi pe pagina galeriei
(www.eliteart-gallery.com) Expozitia poate fi vizitata in perioada 11 decembrie 2010 - 10
ianuarie 2011, de luni pana vineri, intre orele 11.00 - 20.00, sambata si duminica, intre orele
11.00-17.00.

Despre Elite Art Club UNESCO
ELITE ART Club UNESCO este o asocia?ie cultural? f?r? scop patrimonial, implicat? în
organizarea ?i promovarea unor ample proiecte, al c?ror scop principal este de a aduce în
prin plan adev?ratele valori ale artei contemporane române?ti ?i de a educa publicul în
spiritul recunoa?terii ?i aprecierii lor. Printre proiectele reprezentative men?ion?m concertele
PROMS of Delight, care îmbin? dup? un concept inovator muzica simfonic? ?i stilurile pop,
jazz, cross-over, fiecare edi?ie bucurându-se de
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Program
Luni-Vineri: 11.00-20.00
Sâmb?t?-Duminic?: 11.00 -17.00

Locul desfasurarii:
Galeriile de Arta ale Municipiului Bucuresti Academiei 15

