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Numarul 23 din iulie 2014 va anunta ca Buletinul Informativ RENINCO
intra in vacanta ...
Este momentul revenirii, scolile incep sa freamate, sunetul clopotelului a
reintrat in viata noastra, mijloacele de trasnport in comun au inceput
sa fie neincapatoare .. printre toate acestea, in fiecare zi de luni, va
invitam la lectura Buletinului RENINCO ...
Cuprins:
Bucuresti, 555 ani ...
Zile internationale
Un pod din Parcul Herăstrău, gazda renumitelor lacăte ale iubirii
Muzeul National de Arta al Romaniei cauta tineri voluntari pentru activitatile sale
Începe şcoala: Lucruri pe care un copil e bine să le înveţe înainte de grădiniţă/şcoală
Madama Butterfly, operă în aer liber, în portul Sydney
Evenimente culturale septembrie, Bucuresti

Denumit în Evul Mediu de către greci “HILARIOPOLIS Oraşul BUCURIEI”, apoi considerat în
anii 1800 “Le Petit Paris“, meritându-şi pe deplin această denumire, prin tot ceea ce reprezenta
oraşul la acea vreme, astăzi nu exagerăm cu nimic afirmând că BUCUREŞTIUL, capitala
ROMÂNIEI, este cu adevărat o citadelă modernă în stil european.
Cinstea care revine întemeietorului acestui oraş pare a fi disputată de către Bucur Ciobanul,
candidatul tradiţiei şi legendei şi controversatul Vlad Ţepeş, omul primului document cunoscut,
care atestă existenţa capitalei la 20 septembrie 1459. În realitate, cercetările istorice şi în principal
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Bucuresti, 555 ani ...

cele arheologice au scos la iveală vestigiile unei cetăţi, databilă încă din a doua jumătate a veacului
al XIV-lea. Atunci se nasc “Bucureştii” şi în jurul acelei prime fortificaţii de 160 mp, vor fi ctitorite
rând pe rând Curtea Domnească, biserica lui Mircea Ciobanul (1558-1559), uliţele negustorilor şi
meseriaşilor, într-un cuvânt oraşul politic şi cultural.
Urbea s-a dezvoltat treptat-treptat, coagulând în jurul vechiului centru istoric satele aflate împrejur.
Dâmboviţa a fost un liant al aşezării urbane care i-a căutat dimensiunile naturale, extinzâdu-se mai
cu seamă spre nord, în zona lacurilor. Amintirea vechilor sate se păstrează şi astăzi în memoria
bucureşteanului, căruia denumiri ca Berceni, Floreasca, Colentina sau Pantelimon îi sunt familiare
ca zone componente ale capitalei.
În 1659 Bucureştii devin definitiv capitala Ţării Româneşti. Oraşul se dezvoltă, apar numeroase
biserici, hanuri mari fortificate şi prima arteră pavată cu bârne din lemn, Podul Mogoşoaiei (1692),
ulterior rebotezată Calea Victoriei în 1878. Este construită mănăstirea Văcăreşti (1724), capodoperă
a arhitecturii brâncoveneşti, dărâmată în ultimii ani ai regimului comunist.
În veacul al XIX-lea oraşul se modernizează, fiind ales capitală a României, înfăptuită prin unirea
Moldovei cu Ţara Românească, în 1862. În perioada respectivă a fost cel mai mare oraş din sudestul Europei după Istanbul.
Apar pavajul, mai întâi din lemn, apoi din granit de Scoţia şi Sicilia, iluminatul, canalizarea şi
parcurile publice. De altfel domnia lui Carol I (1866-1914) este timpul marilor edificii
reprezentative pentru urbea lui Bucur: Ateneul Român (1888), Fundaţia Carol I (1891), Ministerul
Agriculturii (1894), Palatul de Justiţie (1890-1895), Palatul Poştelor (1894-1900), Palatul Sturdza
(1899), Palatul CEC (1900), Palatul Patriarhiei (1907), Cercul Militar (1912), Hotelul Athenee
Palace (1914), etc.
După primul război mondial (1914-1918), Bucureştiul devine una dintre cele mai frumoase capitale
europene, strălucirea vieţii culturale şi sociale, atmosfera şi arhitectura aducându-i pe bună dreptate
denumirea ”micul Paris”.
Sursa: http://www.bucuresti555ani.ro/despre-bucuresti
Evenimente septembrie:
Zilele Bucurestiului: Evenimentele care marcheaza aniversarea de 555 de ani a
Capitalei
Concerte, dans in aer liber, spectacole de teatru, parade ale costumelor de epoca, "bataia cu flori de
la Sosea" si un spectacol multimedia vor anima Bucurestiul din 19 pana in 21 septembrie, cand
centrul Capitalei devine loc de sarbatoare, la aniversarea a 555 de ani.

Ziua Elevilor Bucureșteni
septembrie 19, 1:00 pm - 8:00 pm
Palatul National al Copiilor
Instalatie de arta contemporana – FEED ME!
septembrie 19 - 21
Piata Universitatii
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Marea sarbatoare a Bucurestiului incepe in 18 septembrie si, timp de trei zile si trei nopti, Capitala
va serba peste jumatate de mileniu. Piata Constitutiei, Piata Universitatii, Parcul Cismigiu si Centrul
Istoric vor deveni "punctele fierbinti" ale Zilelor Bucurestiului si vor gazdui concerte de muzica
usoara, muzica populara, muzica alternativa, clubbing, expozitii de arta, dans in aer liber, targuri,
spectacole de teatru, parade ale costumelor de epoca, si proiectii 3D de ultima generatie.
Sursa: miercuri, 10 septembrie 2014, Mediafax

Targul Bucurestiului
septembrie 19 - 21
Parcul Cismigiu
Bucurestiul danseaza!
septembrie 19, 5:00 pm - 10:00 pm
Strada Lipscani

Zile Internationale
15 SEPTEMBRIE - Ziua internaţională a democraţiei
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a stabilit ca, începând cu anul 2008, data de 15 septembrie să
fie sărbătorită ca Zi Internaţională a Democraţiei.
Rezoluţia prin care Organizaţia Naţiunilor Unite a hotărât ca data de 15 septembrie să fie consacrată
ca Zi Internaţională a Democraţiei (A/RES/62/7) afirmă faptul că „deşi democraţiile sunt
caracterizate de valori comune, nu există un model unic al democraţiei” şi, de asemenea
„democraţia nu aparţine unei anumite ţări sau zone”.
Ziua Internaţională a Democraţiei are dubla menire de a sărbători democraţia şi de a aminti
importanţa promovării şi protejării acestei valori universale.
Data de 15 septembrie coincide, în mod simbolic, cu adoptarea de către Uniunea Interparlamentară,
în septembrie 1997, a Declaraţiei Universale privind Democraţia.
Declaraţia afirmă principiile democraţiei, elementele şi modalităţile de exercitare a unei guvernări
democratice, precum şi dimensiunea internaţională a democraţiei.
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=893
21 SEPTEMBRIE - Ziua internaţională a păcii
Ziua Internațională a Păcii este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este
dedicată păcii și în special absenței războiului și a violenței. De exemplu, încetarea temporară a
focului într-o zonă de război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită pentru prima
oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice,
militare și oameni.

Un pod din Parcul Herăstrău, gazda renumitelor lacăte ale iubirii

RENINCO - Buletin Informativ nr. 24, anul 2, saptamana 15 – 21 septembrie 2014

Page8

Pentru a inaugura ziua, „Clopotul Păcii” suna la sediul ONU (în New York City). Clopotul este
turnat din monede donate de copii de pe toate continentele, cu excepția Africii și a fost un cadou de
la Asociația Națiunilor Unite din Japonia, ca „un memento al costului uman în război”. Pe inscripția
de pe o parte se poate citi, „Trăiască pacea absolută în lume!”
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_P%C4%83cii

Începând cu luna august, Granini oferă Bucureştiului locul bine meritat pe harta mondială a iubirii:
unul dintre podurile Parcului Herăstrău din Capitală a devenit, de curând, gazda renumitelor lacăte
ale iubirii.
"Dacă fructele au găsit deja cel puţin 1.000 de feluri de a iubi, îndrăgostiţii de ce nu s-ar bucura de
un nou mod de a-şi declara dragostea? Acesta a fost şi motivul pentru care Granini şi Publicis
România au inaugurat Podul Iubirii în Parcul Herăstrău, unde sunt expuse 1.000 de lacăte, simboluri
ale iubirii fanilor brandului", au explicat reprezentanţii agenţiei.
În plus, în Parcul Herăstrău, în zona ce leagă Debarcaderul de Insula Trandafirilor, Podul Iubirii va
găzdui în fiecare weekend activări-surpriză. Este un proiect neintruziv asupra structurii podului,
greutatea lacătelor fiind calculată astfel încât podul şi balustradele să o suporte fără niciun risc.
"Tradiţia lacătelor iubirii este renumită în întreaga lume, iar Bucureştiul merită să se afle pe harta
îndrăgostiţilor lumii. Şi cine ar fi fost mai potrivit să susţină o astfel de campanie dacă nu brandul
cu 1.000 de feluri de a iubi? Este un proiect frumos, la care au participat foarte mulţi dintre fanii
noştri îndrăgostiţi", a afirmat Georgiana Vasile - Brand Manager, Granini.
Sursa: http://www.curierulnational.ro/Specializat/2014-09

Muzeul National de Arta al Romaniei cauta tineri voluntari pentru
activitatile sale
Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR) va desfasura un program de voluntariat pentru
liceeni (clasele X - XII), care au astfel ocazia sa se implice in activitatile institutiei pe intreaga
durata a anului scolar 2014 - 2015, ca membri ai Consiliului Adolescentilor (CADO) la MNAR.
In Consiliul Adolescentilor, voluntarii indeplinesc rolul de consilieri pentru echipa muzeului care se
ocupa de organizarea programelor si activitatilor dedicate tinerilor de 13-19 ani.

Începe şcoala: Lucruri pe care un copil e bine să le înveţe înainte de
grădiniţă/şcoală
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Pe durata stagiului de voluntariat, membrii Consiliului Adolescentilor au posibilitatea sa descopere
lucruri inedite despre MNAR, sa promoveze evenimentele si programele pentru tineri, sa se implice
in proiecte si activitati alaturi de echipa muzeului, contribuind cu propriile idei.
Sursa: MEDIAFAX, 5 septembrie 2014

Lucruri pe care un copil e bine sa le invete inainte de gradinita
Foto: baby.unica.ro
Fii tu insuti/insati
Oamenii nu vor iubi mai mult pe cineva care incearca sa devina popular, fiind altfel decat e in
realitate. Iar daca o fac, acei oameni n-au ce cauta in anturajul sau. Invata-ti copilul sa fie exact asa
cum este in viata de zi cu zi: amuzant, dulce, dragut, generos, si sa nu lase pe nimeni sa schimbe
aceste caracteristici. Pe termen lung, va avea de castigat.
Fa-ti prieteni
La gradinita/scoala va fi inconjurat de persoane noi, de copii pe care, cel mai probabil, nu-i
cunoaste. Invata-l sa isi faca prieteni, sa se prezinte, sa raspunda la intrebari, chiar daca nu e foarte
sigur de raspuns, sa nu-i fie rusine.
Nu vorbi urat
Sunt o multime de cuvinte urate in dictionar .. Chiar si atunci cand este furios, ranit, suparat, ar
trebui sa evite cuvintele care sunt mai greu de retras iar injuraturile ar trebui sa fie interzise cu
desavarsire.
Fii rabdator
Sunt multe lucruri pe care nu va putea sa le faca din prima. Daca e genul care se supara ca nu i-a
iesit ceva, invata-l sa fie rabdador si perseverent. Cu putin exercitiu, multe din lucrurile care i se
pareau imposibile vor deveni posibile.

Va intalni copii “scandalagii”, pusi pe harta tot timpul. Va fi impins, jignit, necajit. Invata-ti copilul
sa vorbeasca frumos si sa nu porneasca o bataie. Invata-l sa spuna ce se intampla unui profesor sau
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Nu incepe o bataie, dar…

unui adult. Invata-l ca poate sa plece de langa persoana recalcitranta, insa sa nu accepte niciodata sa
fie victima si, daca e cazul, sa se apere cum stie el mai bine.
sursa: http://www.romaniatv.net/incepe-scoala-lucruri-pe-care-un-copil-e-bine-sa-le-inveteinainte-de-gradinita-scoala_167992.html#ixzz3CiTAQOSI, autor Alina Costache, 2 septembrie
2014

Madama Butterfly, operă în aer liber, în portul Sydney

Celebra operă semnată de Giacomo Puccini, Madama Butterfly, deschide stagiunea 2014-2015 la
Grand Cinema & More. Opera va fi difuzată joi, 18 septembrie, de la ora 20:30.
Pus în scenă în portul din Sydney, spectacolul este o interpretare modernă a poveştii tragice de
iubire dintre o gheişă şi un ofiţer american. Regizată de Alex Ollé, opera Madama Butterfly îmbină
în mod ingenios graţia şi frumuseţea decorurilor tradiţionale japoneze cu elemente moderne.
Spectacolul în aer liber include un decor dinamic, cu un soare şi o lună uriaşe, care răsar din apă şi
se ridică deasupra scenei. Costumele şi decorurile aduc la viaţă o fantezie orientală modernă, pe
fundalul unei panorame unice: în spatele scenei suspendate deasupra renumitului port din Sydney,
spectatorii vor putea admira Opera şi impunătorul Harbour Bridge. Spectacolul se bucură de o
distribuţie internaţională de excepţie.
În rolul tragicului personaj Cio-Cio San, tânăra gheişă, poate fi admirată soprana japoneză Hiromi
Omura, iar rolul ofiţerului Pinkerton este jucat de tenorul Georgy Vasiliev.
Sursa autor: Sebastian S. Eduard, 09 Sep 2014

RADIRO – FESTIVALUL ORCHESTRELOR RADIO
20-27 SEPTEMBRIE
Intre 20 si 27 septembrie 2014, vor concerta la Sala Radio din Bucuresti cinci mari orchestre
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Evenimente culturale septembrie, Bucuresti

radio ale Europei, alaturi de mari dirijori si solisti ai momentului.
In cele 8 zile de festival vor evolua, pe scena Salii Radio, Orchestra Simfonica Radio din
Finlanda, Orchestra Simfonica Radio din Praga, Orchestra Simfonica Radio din Stuttgart,
Orchestre National de France si Orchestra Nationala Radio, sub bagheta unor dirijori de
renume ca Joshua Weilerstein, Ondrej Lenárd, Stéphane Denève, Case Scaglione, Vassily
Sinaisky, Tiberiu Soare si Cristian Mandeal.
Solisti celebri vor fi protagonistii serilor RadiRo: pianistul Jonathan Biss, soprana Katarina
Jovanovic, pianistul Jan Simon, alaturi de violonistii Nikolaj Znaider si Vadim Gluzman, mezzosoprana Ruxandra Donose, pianistul Horia Mihail si violonistul Alexandru Tomescu.
FESTIVALUL FILMULUI CHINEZESC
11- 18 septembrie, Bucuresti
Evenimentul se va desfasura in perioada 11 - 18 septembrie, in Bucuresti. In urma
memorandumului semnat de Mihai Kogalniceanu, directorul Centrului National al
Cinematografiei (CNC), si Luan Guozhi, directorul general adjunct al Administratiei de Stat
pentru Presa, Publicatii, Radio, Film si Televiziune (SAPPRFT) din Republica Populara
Chineza, un festival de film romanesc si unul dedicat cinematografiei chineze vor fi organizate
in cele doua tari.
In cadrul festivalurilor vor fi proiectate 5 filme de lungmetraj, insa tara gazda va decide care
filme vor rula la eveniment. O delegatie ce include actori dar si regizori se va afla in Romania
pentru a desfasura o campanie de promovare a cinematografiei chineze.
Acest memorandum, de care va amintim mai sus, a fost semnat pentru perioada 2014 - 2016,
iar invitatul de onoare din acest an este, marele actor si regizor, Jackie Chan. Acesta va fi
prezent pe 11 septembrie, la deschiderea festivalului, cu filmul regizat de el si intitulat "CZ12."
Actorul face parte si din distributia peliculei.
Printre alte filme prezente la festival amintim si de: "Beijing Love Story","The Grandmaster",
"The Flying Swords of Dragon Gate", si "Full Circle".

In perioada 12-21 septembrie, Teatrul de pe Lipscani realizeaza festivalul de teatru „Fest pe
Lipscani” – prima editie, dedicata aniversarii a 40 de ani de activitate a lui Horatiu Malaele.
Astfel, aceasta manifestare culturala se transforma intr-un maraton teatral inedit si unic, ce va
contine 10 zile cu 12 evenimente ce il vor avea ca protagonist – fie ca actor, fie ca regizor – pe
marele artist roman.
Toate spectacolele invitate in festival vor avea loc la Sala Mare a Teatrului de pe Lipscani.
„Fest pe Lipscani” este un festival aflat, in stagiunea 2014-2015, la prima editie si marcheaza
inceputul acestei stagiuni. In plus, dorinta organizatorilor este de a dedica fiecare editie cate
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FEST PE LIPSCANI – FESTIVALUL MALAELE
12 – 21 SEPTEMBRIE, BUCURESTI

unui mare artist din domeniul teatral (actor, regizor sau dramaturg). Mai mult, „Fest pe
Lipscani” doreste sa se constituie intr-o manifestare teatrala ce sustine dezvoltarea
Bucurestiului ca si capitala culturala europeana. Teatrul de pe Lipscani este o institutie ce si-a
deschis portile in septembrie 2013 si are ca obiectiv principal promovarea valorilor teatrului
romanesc, dar si lansarea pe piata a tinerilor artisti, creand, astfel, o adevarata pepiniera
teatrala.
15 SEPTEMBRIE, ORA 20 – “SCRISOAREA”
16 SEPTEMBRIE, ORA 20 – “CARAMITRU-MALAELE, CATE-N LUNA SI IN STELE”
17 SEPTEMBRIE, ORA 20 – “LECTIA”
17 SEPTEMBRIE, ORA 21:30 – „NUNTA MUTA”
18 SEPTEMBRIE, ORA 20 – “DINEU CU PROSTI”
19 SEPTEMBRIE, ORA 20 – “REVIZORUL”
20 SEPTEMBRIE, ORA 20 – “FEMEIA CARE SI-A PIERDUT JARTIERELE”
20 SEPTEMBRIE, ORA 21:30 – “FUNERALII FERICITE”
21 SEPTEMBRIE, ORA 20 – “IN VALEA CU PARFUM DE FLORI SI ZUMZET DE ALBINE…”

Multa sanatate si putere va dorin si nu uitati:
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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