EdgeRyders European LAB derulat cu o serie de
hackathon‑uri, rezidenţe, generare de idei online.

STABILIREA LEGĂTURII CU EUROPA:
contactarea potenţialilor parteneri, orașele selectate CEaC,
orașe din regiune, parteneri europeni de proiect, cartografieri
EdgeRyders, contacte individuale prin partenerii de proiect.

6 workshopuri deschise pe tematici europene legate de
strategii sub tema Europa in—vizibilă: spaţiu urban pentru
schimbarea orașului; de la co‑creaţie la co‑proprietate —
noul spirit colectiv; producţia eco; patrimoniul regândit.

IMPLICAREA BUCUREȘTIULUI:
o serie de workshopuri în cele 6 sectoare; workshopuri
cu tineri și persoane vârstnice, cu școli și comunităţi, în
parteneriat cu ONG‑uri; caravana mobilă ca punct de contact,
cu 1.000 interviuri, plus evenimente; workshopuri în cadrul
unor festivaluri, concerte și programe în aer liber.

IMPLICAREA BUCUREȘTI2021:
workshopuri în școli, 24 workshopuri în cartiere.

Deasupra /
Proces Public

MEMORIA | EXLORAREA | IMAGINAREA:
un program public, exploratoriu, de expoziţii, care
dezvoltă idei, parteneriate și proiecte. Rezultatul constă
în sute de fotografii, 150.000 de participanţi/vizitatori
la evenimente, expoziţii, workshopuri, dezbateri.

BUCUREȘTI IN—VIZIBIL:
un laborator deschis pentru
program și proiecte, cu
evenimente publice, rezidenţe,
studiouri deschise.

CURATORIUM‑UL EUROPEAN
începe să lucreze cu cel din București.

Proces de bază

Dedesubt /
Procese de suport
CERCETARE ȘI ANALIZĂ, FAZA 1. Proces
de analiză și cercetare pentru SC /
CEaC. Analiză de cartografiere a tuturor
sectoarelor culturale/formelor de artă.
35 focus grupuri și seminarii, consultare
online cu 150 operatori. Raport Ian. 2016.

CURATORIUM: un forum de curatoriat colaborativ (30 persoane), conectat la 50–60 de reţele‑cheie din
oraș, cu workshopuri lunare și activităţi de implicare. O serie de workshopuri pentru sectorul cultural.

11 GRUPURI DE LUCRU cu 120 persoane‑cheie din sectoare
diferite, care și‑au implicat propriile reţele; întâlniri lunare.
Subiecte: Finanţe, Business, Comunicare, Organizare,
Turism, Sectoare administrative, Educaţie etc.

CERCETARE ȘI ANALIZĂ, FAZA 2. Barometrul Cultural cu
analiza activităţii culturale și implicarea cetăţenilor; analiza
finanţărilor din cultură; potenţial spaţial și nevoi în sectorul
cultural, potenţialul spaţiilor urbane. Analiza comunităţilor.
Consultări cu implicarea a 250 operatori, ONG‑uri și artiști.

11 GRUPURI DE LUCRU continuă
cu o analiză mai detaliată și un
nivel mai ridicat de implicare a
reţelelor și a instituţiilor cheie.

CERCETARE ȘI ANALIZĂ, FAZA 3.
Subiectele din faza 3 cuprind cercetarea
conectivităţii culturale cu Europa, analiză
de cartiere, patrimoniu cultural, industrii
creative. Dezvoltarea propunerii finale
pentru trimis către CGMB a SC în Mai 2016.
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