13 MAI - 3 IUNIE 2022

APEL DESCHIS PENTRU

PROGRAMUL
ARTISTIC
STRĂZI DESCHISE - BUCUREȘTI 2022

DESPRE STRĂZI DESCHISE
BUCUREȘTI, PROMENADĂ URBANĂ
"Străzi deschise - București, Promenadă urbană" este cel mai amplu
proiect outdoor al Bucureştiului, organizat de Primăria Capitalei prin
Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, alături de ARCUB – Centrul Cultural
al Municipiului Bucureşti, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție a
Municipiului București, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și
Sportive al Municipiului București – în calitate de operatori zonali.
Evenimentul se desfășoară în mai multe weekenduri din perioada 30
aprilie – 16 octombrie și presupune instaurarea temporară a cinci zone
pietonale în zona centrală a orașului, respectiv: Calea Victoriei și străzile
adiacente, Piața George Enescu, Piața Universității, Bulevardul Unirii și
Șoseaua Kiseleff, cu propunerea de extindere a zonelor pietonale şi în
afara centrului oraşului, pe mai multe străzi din cele şase sectoare ale
Capitalei.
Conceput ca un experiment urban în context pandemic, „Străzi deschise”
are ca scop reconectarea afectivă a bucureştenilor cu oraşul în care
locuiesc şi redescoperirea plăcerii de a-şi petrece timpul în spaţiul public,
dar și revitalizarea unor artere principale ale orașului.
Programul ediţiei include activităţi culturale (concerte, proiecte
participative, performance-uri de dans contemporan, intervenţii artistice,
spectacole de teatru), activităţi sportive şi educaţionale pregătite de mai
multe instituţii culturale ale oraşului, dar și de operatori culturali privați și
antreprenori HoReCa din Bucureşti.

OBIECTIVELE
APELULUI DESCHIS
Apelul organizat de Primăria Capitalei urmărește selecția unor
evenimente susținute de trupe/ companii/ performeri/ artiști interpreți
(indiferent de forma de organizare juridică) care să asigure completarea
programului artistic al evenimentului "Străzi deschise - București,
Promenadă urbană".
Domenii artistice
Apelul se adresează domeniilor culturale care includ, dar nu sunt limitate
la muzică, dans, teatru, arte vizuale.
Tipuri de evenimente
Încurajăm în mod special propuneri / evenimente:
de mici dimensiuni, cu o infrastructură de spectacol adaptată unui
spectacol de stradă;
cu caracter interactiv/participativ care să stimuleze interacțiunea
dintre oameni;
care pun în valoare spațiul public sau care valorifică prin intervenții
artistice patrimoniul cultural al zonei în care se desfășoară;
adaptate diferitelor categorii de vârstă, care să aibă și un orar de
desfășurare adaptat acestor categorii;
care nu perturbă liniștea publică și în special orele de liniște ale
riveranilor, dar și accesul acestora în zonele rezidențiale.
Durata
Prestațiile artistice nu trebuie să depășească 45 minute.
Fiecare solicitant poate depune o singură propunere în cadrul
acestui apel.

LOCAȚII ȘI PERIOADĂ DE
DESFĂȘURARE
Prestațiile artistice vor fi susținute în locații delimitate și prestabilite în
zona centrală a Capitalei, în perioada iulie - octombrie, în zilele de
sâmbătă și duminică, în intervalul orar 09:00-11:00 și 17:00-21:00,
conform următorului calendar:
Bd. Kiseleff (între str. Arh. Ion Mincu și str. Monetăriei) | 2-3 iulie /
16-17 iulie / 30-31 iulie / 6-7 august / 13-14 august / 3-4 septembrie
/ 1-2 octombrie / 8-9 octombrie;
Calea Victoriei și zonele adiacente | 2-3 iulie / 16-17 iulie / 23-24 iulie
/ 30-31 iulie / 6-7 august / 13-14 august / 3-4 septembrie / 10-11
septembrie / 17-18 septembrie / 1-2 octombrie;
Bd. Unirii (între Splaiul Independenței și Bd. Dimitrie Cantemir +
segmentul cuprins între Bd. Dimitrie Cantemir și Bd. Mircea Vodă
(sensul spre Piața Alba Iulia) | 2-3 iulie / 16-17 iulie / 23-24 iulie / 3031 iulie / 6-7 august / 13-14 august / 3-4 septembrie / 10-11
septembrie / 17-18 septembrie / 1-2 octombrie / 8-9 octombrie.
Evenimentele sunt grupate pe traseele pietonale ale proiectului astfel:
Zona 1 – Palatul CEC – Muzeul de Istorie al României // Teatru;
Zona 2 – Teatrul Odeon – Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” //
Teatru, Muzică;
Zona 3 – Magazinul Muzica // Literatură, Proiecte participative;
Zona 4 – Biserica Kretzulescu // Muzică, Dans;
Zona 5 – Muzeul Național de Artă al României // Arte vizuale;
Zona 7 – Hotel Radisson // Teatru;
Zona 8 – Hotel Golden Tulip // Arte vizuale;
Zona 9 – Şoseaua Kiseleff // Sport & agrement, Arte vizuale
Zona 10 - Bd. Unirii // Teatru, Muzică, Arte vizuale

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Prezentul apel se adresează operatorilor culturali privați și artiștilor
independenți, indiferent de forma lor de organizare juridică:
trupe de muzică/dans
companii de teatru / dans
performeri
artiști interpreți
întreaga comunitate creativă a orașului

MODALITATE DE SELECȚIE
Cei interesați sunt invitați să trimită o aplicație online, la adresa de email
inscrieri@arcub.ro, până la data de 3 iunie, ora 12:00, dovedită prin data
înregistrării acesteia.
În urma primirii documentelor, ARCUB va aloca un număr de înregistrare și
va confirma astfel primirea documentelor prin email către solicitant. În
cazul în care solicitantul nu primește emailul de confirmare, este rugat să
contacteze secretariatul instituției la numărul de telefon 021/307 30 30 și
să solicite confirmarea primirii documentelor.
Documente necesare pentru înscriere:
Formularul de înscriere - în care sunt incluse toate detaliile proiectului
(descriere, necesar tehnic, propunere financiară, link către foto/video) disponibil aici.
Portofoliul cu cele mai relevante proiecte recente;
Comisia de selecție
Selecția propunerilor transmise se va realiza de către o comisie mixtă,
formată din 3 membri: 1 reprezentant al Primăriei Municipiului București
prin Direcția Cultură, Învăţământ, Turism și 2 reprezentanți ai ARCUB,
numiți prin decizie internă a Directorului ARCUB.
Grila de evaluare a propunerilor poate fi consultată aici.

BUGETUL
Valoarea totală a fondului alocat prezentului apel deschis este de 50.000
lei, iar valoarea alocată fiecărei propuneri artistice în parte este de maxim
3.500 lei (brut).
În funcție de complexitatea propunerilor și bugetul disponibil, onorariul
final pentru fiecare prestație în parte poate fi supus negocierii.

CALENDARUL APELULUI
Depunerea propunerilor: 13 mai - 3 iunie 2022
Evaluarea propunerilor: 6-9 iunie 2022
Comunicarea rezultatelor selecției: 10 iunie 2022
Confirmarea programului artistic: 13-24 iunie 2022

CONTACT
Pentru informații suplimentare, puteți să ne
contactați la tel. 021/795.36.02/03
sau e-mail: secretariat@arcub.ro.

