PROGRAM

București,
Muzeul Național al Țăranului Român
Intrare din Strada Monetăriei 3 sau
din Şoseaua Pavel D. Kiseleff 3

STANDURI CU POVESTE

15.00- 19.30

1.Provocări la drumeție și curiozitate
Via Transilvanica challenge stand – află povestea
Via Transilvanica, conectată de cea a fraților Ușeriu
care au reușit să facă singura cărare care ne unește!
Decoperă cartea lui Tiberiu Ușeriu (cu autograf, dacă
de grăbești), tricourile și Carnetul Drumețului, ca să fii
pregătit de drum!
Proiectul Munții Carpați – te va ajuta să umbli pe
cărări fabuloase, cu harta potrivită la tine, iar
romountainbike.ro te așează pe biclă într-o
călătorie de poveste, cu destinația Alba Iulia, pe 8
octombrie.
Rămâi pe loc și bucură-te de Expoziția interactivă
adusă din Reșița de Andrei Barbarau, Muzeul
Cineastului Amator & Muzeul Jocurilor Video, îți
garantăm o super experiență!

VINERI

STANDURI CU POVESTE

15.00- 19.30

2.Noi destinații de călătorie
Bucovina
Putna
Țara Dornelor
Țara Huțulilor
Dârjiu
Mini Transilvania Park
Mediaș
Bazna
Țara Hațegului
Reșița
Gărâna
Caransebeș
Cugir

ACTIVĂRI & ATELIERE
-în curtea interioară-

15.00- 19.30

Cum se fac cahlele? featuring TERACOTA Mediaș Presare cahle adulți & copii, pictură cahle copii;
La cusut opinci, demonstrație de Moș Costan, huțul
din Bucovina;
Încondeiere de ouă cu Viorica Semeniuc din
Moldovița;
Joacă cu copii, pregătită de parcul tematic MINI
TRANSILVANIA PARK;
Expoziție activă, de Muzeul Cineastului Amator și
Muzeul Jocurilor Video;
Dacii - despre Cetatea Singidava din Cugir. Vasile
Dumitru și Angela Pinca all dressed up, cu răbdare,
de vorbă cu fiecare, despre vremuri de demult.

RESPIRO CULINAR

15.00- 22.00

La Mama, restaurant ca de pe Via!
Meniu special de festival cu rețete de
pe Via Transilvanica, în curte la MNȚR.
Se ia o Ciorbă de sfeclă roșie cu afumătură, dreasă
cu smântână adevărată, descoperită în comuna Fundu
Moldovei, se completează, după gust, cu Tocâniță de
hribi cu tarhon, lângă o mămăligă cu cartofi – să te
simți ca un huțul din Ciumârna, sau treci direct la
Sarmale cu cartofi copți în oală de lut, ca la bunii
croați din Carașova ori mergi pe Ciolanul afumat
îmbătat în bait de vin cu bere, ca un sas care se
respectă. La final, ca să te ostoiești, alege Lichiul de
Saschiz ca desert și n-o să-ți pară rău. E gustul copilăriei
adus direct de la Vecinătatea de femei din inima
Transilvaniei.

GASTRONOMIE LOCALĂ

15.00- 19.30

Șvaițer de Vatra Dornei/ Dulciuri, mezeluri și
brânzeturi FoodHub Cumsecade, de la producători din
zona Odorheiul Secuiesc/ Trufe și delicatețuri de la
Archita/ Vinurile de la Crama Fraunedorf/ Vinurile Via
Transilvanica/ Koonservaria din Țara Hațegului - clean &
yummy ready to eat/ Virșli de Sălaș și cârnați de-i vrei
acasă, facuți de Adi Man/ Lae Pecu - brutărie de poveste
scrisă de trei generații, cu pâine, plăcinte și alte
minunății din Cugir/ Virșli și produse măcelărești de-ți
plouă-n gură, de la familia Lucan/ Sosuri și salate,
alături de Cașul de gutui, direct de la Kibuț, Gărâna, sau
ce pot face pentru papilele noastre gustative un critic de
artă și un architect.

ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG

15.00- 19.30

1.Vernisaj Maia Truțulescu,
sala Media: 18.30-19.00
2.Expuneri artistice
Sculptură în metal – design de obiect, Anadora Lupo/
Pictură – Maia Truțulescu/ Albume de artă, reviste și
alte cărturării – editură/ Lemn curat schimbat în
tocătoare strașnice – MOȚ/ Unelte de lemn și
opinci din Ciumărna, de Moisa Costan/ Oua
încondeiate de la Moldovița, de către Viorica
Semeniuc/ Pielărie, curele, opinci, teci cuțite,
Alexandru Tălmaciu/ pileus și fibule, de la Delia și
Bogdan Suciu

MUZICĂ ȘI MOODSTORIES

15.00- 22.00

Music Around the World – VRTW: 15.00-19.30
Lounge& Bar – vecinătate de Festival, pe pufi și
baloți în curtea interioară: 15.00-22.00
Video stories – la Scenă, curte interioară:
15.00- 22.00
DJ Bully, Scenă & Lounge, curte interioară:
19.30- 20.30
Electric Brother – EP „drum” & DJ set- Let’s Party!
Scenă & Lounge, curte interioară: 20.30-22.00

PROGRAM

București,
Muzeul Național al Țăranului Român
Intrare din Strada Monetăriei 3 sau
din Şoseaua Pavel D. Kiseleff 3

STANDURI CU POVESTE

10.00- 19.30

1.Provocări la drumeție și curiozitate
Via Transilvanica challenge stand – află povestea
Via Transilvanica, conectată de cea a fraților Ușeriu
care au reușit să facă singura cărare care ne unește!
Decoperă cartea lui Tiberiu Ușeriu (cu autograf, dacă
de grăbești), tricourile și Carnetul Drumețului, ca să fii
pregătit de drum!
Proiectul Munții Carpați – te va ajuta să umbli pe
cărări fabuloase, cu harta potrivită la tine, iar
romountainbike.ro te așează pe biclă într-o
călătorie de poveste, cu destinația Alba Iulia, pe 8
octombrie.
Rămâi pe loc și bucură-te de Expoziția interactivă
adusă din Reșița de Andrei Barbarau, Muzeul
Cineastului Amator & Muzeul Jocurilor Video, îți
garantăm o super experiență!

SÂMBĂTĂ

STANDURI CU POVESTE

10.00- 19.30

2.Noi destinații de călătorie
Bucovina
Putna
Țara Dornelor
Țara Huțulilor
Dârjiu
Mini Transilvania Park
Mediaș
Bazna
Țara Hațegului
Reșița
Gărâna
Caransebeș
Cugir

ACTIVĂRI & ATELIERE
-în curtea interioară-

11.30- 17.00

Cum se fac cahlele? featuring TERACOTA Mediaș Presare cahle adulți & copii, pictură cahle copii;
La cusut opinci, demonstrație de Moș Costan, huțul
din Bucovina;
Încondeiere de ouă cu Viorica Semeniuc din
Moldovița;
Joacă cu copii, pregătită de parcul tematic MINI
TRANSILVANIA PARK;
Expoziție activă, de Muzeul Cineastului Amator și
Muzeul Jocurilor Video;
Dacii - despre Cetatea Singidava din Cugir. Vasile
Dumitru și Angela Pinca all dressed up, cu răbdare,
de vorbă cu fiecare, despre vremuri de demult.
·Asa se face untul, demonstrație de Ionuț Loba,
huțulul din Ciumârna.

RESPIRO CULINAR

10.00- 22.00

La Mama, restaurant ca de pe Via!
Meniu special de festival cu rețete de
pe Via Transilvanica, în curte la MNȚR.
Se ia o Ciorbă de sfeclă roșie cu afumătură, dreasă
cu smântână adevărată, descoperită în comuna Fundu
Moldovei, se completează, după gust, cu Tocâniță de
hribi cu tarhon, lângă o mămăligă cu cartofi – să te
simți ca un huțul din Ciumârna, sau treci direct la
Sarmale cu cartofi copți în oală de lut, ca la bunii
croați din Carașova ori mergi pe Ciolanul afumat
îmbătat în bait de vin cu bere, ca un sas care se
respectă. La final, ca să te ostoiești, alege Lichiul de
Saschiz ca desert și n-o să-ți pară rău. E gustul copilăriei
adus direct de la Vecinătatea de femei din inima
Transilvaniei.

GASTRONOMIE LOCALĂ

10.00- 19.30

Șvaițer de Vatra Dornei/ Dulciuri, mezeluri și
brânzeturi FoodHub Cumsecade, de la producători din
zona Odorheiul Secuiesc/ Trufe și delicatețuri de la
Archita/ Vinurile de la Crama Fraunedorf/ Vinurile Via
Transilvanica/ Koonservaria din Țara Hațegului - clean &
yummy ready to eat/ Virșli de Sălaș și cârnați de-i vrei
acasă, facuți de Adi Man/ Lae Pecu - brutărie de poveste
scrisă de trei generații, cu pâine, plăcinte și alte
minunății din Cugir/ Virșli și produse măcelărești de-ți
plouă-n gură, de la familia Lucan/ Sosuri și salate,
alături de Cașul de gutui, direct de la Kibuț, Gărâna, sau
ce pot face pentru papilele noastre gustative un critic de
artă și un architect.

DEZBATERI
11.30 - 18.00
- Clubul Țăranului Român - interiorul Restaurantului "La Mama" -

1.Regenerare urbană, 11.30 - 12.30
O nouă țară. Fenomen și case study
Reșița
Moderator: Marina Neagu
Invitați: Arh. Ștefan Bâlici, președinte Ordinul
Arhitectilor din România; Irina Iamandescu, director
executiv Institutul Național al Patrimoniului (TBC); Arh.
Constantin Goagea, director revista Zeppelin Dorinel
Hotnogu, director cultural - municipiul Reșița

2.România autentică, 15.00 - 16.30
Ce și pentru cine?
Moderator: Toader Păun
Invitați: Anna Szekely, director executiv Tășuleasa
Social; Pascal Garnier, vicepreședinte Asociație
Promovare Turism Bucovina; Anca Rusu, Președinte ECO
Destinație-Țara Hațegului; Alina Săftulescu, Kibuț
(Gărâna), Radu Ștefănescu, Proiectul Muntii Carpați;
Cătălin Gavrilă, romountainbike.ro; Ana Rubeli, Aici a Stat

3.Food, 17.00 - 18.00
Gastronomie și rețete locale
Moderator: Cosmin Dragomir
Invitați: Ciprian Muntele, bloger culinar; Cătălin Mahu,
CEO "La Mama"; reprezentanți producători locali (TBC)

DESENE ANIMATE DIN
TERRA SICULORUM

11.30- 12.30

Copii între 6 și 10 ani
by MINI TRANSILVANIA PARK
Studio Horia Bernea (în interiorul
MNȚR)

ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG

10.00- 19.30

Expuneri artistice
Sculptură în metal – design de obiect, Anadora Lupo
Pictură – Maia Truțulescu
Albume de artă, reviste și alte cărturării – editură
Lemn curat schimbat în tocătoare strașnice – MOȚ
Unelte de lemn și opinci din Ciumărna, de Moisa
Costan
Oua încondeiate de la Moldovița, de către Viorica
Semeniuc
Pielărie, curele, opinci, teci cuțite, Alexandru
Tălmaciu
Pileus și fibule, de la Delia și Bogdan Suciu

MUZICĂ, FILM
ȘI MOODSTORIES

10.00- 22.00

Music Around the World – VRTW: 10.00-18.00
Video stories – la Scenă, curte interioară:
15.00- 20.00
Lounge& Bar (vinuri, specialități locale și
siropuri de casă, cocktails) – vecinătate de Festival,
pe pufi și baloți în curtea interioară:
15.00-22.00
DJ set, Scenă& Lounge, Curte interioară:
18.00- 20.00
Muzică din comunități: Badea Costan, tilinca
din dealurile Ciumârnei: 20.00- 20.30
Film„Terra Banatica: Oamenii drumului” în regia
lui Mircea Gherase, AVANPREMIERA București, Studio
Horia Bernea: 20.30-21.30
DJ set, Scenă & Lounge, Curte interioară:
21.00-22.00

PROGRAM

București,
Muzeul Național al Țăranului Român
Intrare din Strada Monetăriei 3 sau
din Şoseaua Pavel D. Kiseleff 3

STANDURI CU POVESTE

10.00- 15.00

1.Provocări la drumeție și curiozitate

Via Transilvanica challenge stand – află povestea
Via Transilvanica, conectată de cea a fraților Ușeriu
care au reușit să facă singura cărare care ne unește!
Decoperă cartea lui Tiberiu Ușeriu (cu autograf, dacă
de grăbești), tricourile și Carnetul Drumețului, ca să fii
pregătit de drum!
Proiectul Munții Carpați – te va ajuta să umbli pe
cărări fabuloase, cu harta potrivită la tine, iar
romountainbike.ro te așează pe biclă într-o
călătorie de poveste, cu destinația Alba Iulia, pe 8
octombrie.
Rămâi pe loc și bucură-te de Expoziția interactivă
adusă din Reșița de Andrei Barbarau, Muzeul
Cineastului Amator & Muzeul Jocurilor Video, îți
garantăm o super experiență!

DUMINICĂ

STANDURI CU POVESTE

10.00- 15.00

2.Noi destinații de călătorie
Bucovina
Putna
Țara Dornelor
Țara Huțulilor
Dârjiu
Mini Transilvania Park
Mediaș
Bazna
Țara Hațegului
Reșița
Gărâna
Caransebeș
Cugir

ACTIVĂRI & ATELIERE
-în curtea interioară-

11.30- 13.00

Cum se fac cahlele? featuring TERACOTA Mediaș Presare cahle adulți & copii, pictură cahle copii;
La cusut opinci, demonstrație de Moș Costan, huțul
din Bucovina;
Încondeiere de ouă cu Viorica Semeniuc din
Moldovița;
Joacă cu copii, pregătită de parcul tematic MINI
TRANSILVANIA PARK;
Expoziție activă, de Muzeul Cineastului Amator și
Muzeul Jocurilor Video;
Dacii - despre Cetatea Singidava din Cugir. Vasile
Dumitru și Angela Pinca all dressed up, cu răbdare,
de vorbă cu fiecare, despre vremuri de demult.
·Asa se face untul, demonstrație de Ionuț Loba,
huțulul din Ciumârna.

RESPIRO CULINAR

10.00- 20.00

La Mama, restaurant ca de pe Via!
Meniu special de festival cu rețete de
pe Via Transilvanica, în curte la MNȚR.
Se ia o Ciorbă de sfeclă roșie cu afumătură, dreasă
cu smântână adevărată, descoperită în comuna Fundu
Moldovei, se completează, după gust, cu Tocâniță de
hribi cu tarhon, lângă o mămăligă cu cartofi – să te
simți ca un huțul din Ciumârna, sau treci direct la
Sarmale cu cartofi copți în oală de lut, ca la bunii
croați din Carașova ori mergi pe Ciolanul afumat
îmbătat în bait de vin cu bere, ca un sas care se
respectă. La final, ca să te ostoiești, alege Lichiul de
Saschiz ca desert și n-o să-ți pară rău. E gustul copilăriei
adus direct de la Vecinătatea de femei din inima
Transilvaniei.

GASTRONOMIE LOCALĂ

10.00- 15.00

Șvaițer de Vatra Dornei/ Dulciuri, mezeluri și
brânzeturi FoodHub Cumsecade, de la producători din
zona Odorheiul Secuiesc/ Trufe și delicatețuri de la
Archita/ Vinurile de la Crama Fraunedorf/ Vinurile Via
Transilvanica/ Koonservaria din Țara Hațegului - clean &
yummy ready to eat/ Virșli de Sălaș și cârnați de-i vrei
acasă, facuți de Adi Man/ Lae Pecu - brutărie de poveste
scrisă de trei generații, cu pâine, plăcinte și alte
minunății din Cugir/ Virșli și produse măcelărești de-ți
plouă-n gură, de la familia Lucan/ Sosuri și salate,
alături de Cașul de gutui, direct de la Kibuț, Gărâna, sau
ce pot face pentru papilele noastre gustative un critic de
artă și un architect.

DESENE ANIMATE DIN
TERRA SICULORUM

11.30- 12.30

Copii între 6 și 9 ani
by MINI TRANSILVANIA PARK
Studio Horia Bernea (în interiorul
MNȚR)

ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG

10.00- 15.00

Expuneri artistice
Sculptură în metal – design de obiect, Anadora Lupo
Pictură – Maia Truțulescu/
Albume de artă, reviste și alte cărturării – editură/
Lemn curat schimbat în tocătoare strașnice –
MOȚ/
Unelte de lemn și opinci din Ciumărna, de Moisa
Costan/
Oua încondeiate de la Moldovița, de către Viorica
Semeniuc/
Pielărie, curele, opinci, teci cuțite, Alexandru
Tălmaciu/
Pileus și fibule, de la Delia și Bogdan Suciu

MUZICĂ
ȘI MOODSTORIES

10.00- 17.00

Music Around the World – VRTW: 10.00-17.00
Lounge& Bar (vinuri, specialități locale și
siropuri de casă, cocktails) – vecinătate de Festival,
pe pufi și baloți în curtea interioară:
10.00-17.00
Video stories – la Scenă, curte interioară: 10.0017.00

