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       CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” 

  
 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
evenimentului Caracter Locul şi perioada de 

desfăşurare Descriere 

1. 
 

Trupa de Teatru Ştefan 
Iordache 

Liceeni din Sectorul 
5 Ianuarie-Decembrie Susţinerea trupei de teatru a instituţiei pentru desfăşurarea activităţilor, a 

spectacolelor, deplasări la festivalurile naţionale de teatru. 

2. 5 pentru 5 
Local 

Cetăţeni ai 
Sectorului 5 

Iunie - Octombrie 

Redescoperirea şi păstrarea identităţii patrimoniului cultural din Sectorul 5, prin 
atragerea atenţiei asupra clădirilor reprezentative din Sector. Proiectul presupune 

iluminarea arhitecturală, timp de 5 zile a 5 clădiri reprezantative din Sector. La finalul 
celor 5 zile, evenimentul se va încheia cu un concert/recital în incinta fiecărei clădări. 

3. Mesaje luminoase 
Local 

Cetăţeni ai 
Sectorului 5 

Iunie – Decembrie, 
Spaţii publice Sector 5 

Decorarea Sectorului 5 cu mesaje luminoase motivaţionale pentru locuitorii din 
sector. Mesajele vor fi amplasate în toate cartierele din sector, în spaţii cu vizibilitate 
mare şi sunt menite să comunice direct locuitorilor mesaje de încurajare din partea 

Primăriei. 
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4. Desenează-ţi Cartierul 
Local 

Cetăţeni ai 
Sectorului 5 

Iunie - Octombrie, 
Spaţii publice Sector 5 

Proiect de artă urbană realizat în colaborare cu artişti vizuali. Intervenţii artistice pe 
mobilierul stradal sau în alte spaţii publice, care spun poveştile cartierelor sau a 

personalităţilor care au trăit în sectorul 5. Proiectele pot fi dezvoltate şi în colaborare 
cu şcolile şi liceele din sector. 

5. Summer lounge 
Local 

Cetăţeni ai 
Sectorului 5 

Iunie-Septembrie 
Parcuri din Sectorul 5 

Seri de muzică şi dans în aer liber, deidcate tinerilor din sector care rămân în 
weekednurile de vară în Bucureşti – în fiecare sâmbătă şi duminică, pe perioada a 3 

luni. Include concerte live, seri de tango,  salsa, muzică electronică, DJ. 

6. Clubul de arte 
Local 

Elevi gimnaziale, 
licee 

Iunie -Decembrie, 
Spaţii de 

cursuri/evenimente/şcoli, licee 
din Sectorul 5 

Program de ateliere pentru tinerii de 12-18 ani din zona industriilor creative  - 
light/sound/video design, graphic design, tehnologii interactive, fotografie, DJ-ing, 

îndrumaţi de profesori-coordonatori. 
 

7. Festivalul Copiilor Activităţi pentru 
întreaga familie Iunie - Septembrie 

Festival organizat cu ocazia Zilei copiilor, dedicat copiilor şi familiilor şi vor include: 
spectacole de teatru pentru copii, spectacole de acrobaşii şi jonglerii, teatru de 
stradă. Spectacole muzicale, ateliere pentru copii, escape room, expoziţii foto, 

instalaţii multimedia interactive. 

8. Universul Creaţiei Activităţi pentru 
întreaga familie August - Octombrie 

Festival dedicat dezvoltării culturale şi creative a locuitorilor Sectorului 5. Fiecare 
participant va urmări drumul evoluţiei umanităţii şi a Universului prin intermediul 

artelor, cu ajutorul unor ateliere şi activităţi interactive. Evenimentul include 
workshopuri de desen şi pictură, muzică live, flashmoburi tematice filmate cu drona şi 

proiecţii live, dezvoltare personală prin intermediul teatrului, fotografii instant în 
studio, filmări în slow-motion, atelier de astronomie şi astrofotografie ce include şi 

proiecţia live prin telescop a corpurilor cereşti. 

9 

Festivalul Naţional de 
Teatru pentru 

Adolescenţi Ştefan 
Iordache 

Săli de teatru, şcoli,  
licee, parcuri Octombrie 

Festival dedicat tinerilor care frecventează cercurile de artă dramatică din Capitală şi 
din ţară, licee vocaţionale, şcoli de artă. Evenimentul include spectacole, conferinţe, 
realizate de tineri sub coordonarea unor profesori de la UNATC ateliere de actorie, 

regie. Festivalul va fi organizat în parteneriat cu UNATC. 
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10. Lights-UP / Festival de 
Crăciun 

Străzi din Sectorul 
5, platoul 

Academiei Tehnice 
Militare 

Noiembrie- Decembrie 

Festival dedicat Crăciunului, care urmăreşte transformarea străzilor din sector, 
folosind instalaţii de lumină, realizate de artişti tineri. Apel de proiecte pentru 
transformarea anumitor străzi/zone din Sector, folosind instrumente multimedia şi de 
lumini. Târg de Crăciun cu produse tradiţionale şi concerte. 

11. Tur ghidat Sectorul 5 

Local 
Activităţi pentru 

întreaga familie – 
locuitori din 
Sectorul 5 

Iunie – Noiembrie 
Tururi ghidate prin Sectorul 5, coordonate de un istoric. Participanţii vor afla 
poveştile clădirilor importante din Sector, vor vizita reşedinţe ale personalităţilor 
istorice care au trăit sau creat în Sectorul 5, se vor plimba pe străzi de renume. 


