Party in tramvai
CooltUrban 2016!

deschide

Vineri, 27 mai, incepe oficial a
treia ediție a festivalului
CooltUrban, de data aceasta cu o
petrecere in doi timpi: Party in
tramvai + Party la Cluj Arena
VIP. De la 21:00, Blănillă și
Missile pornesc muzica în
tramvai, iar dupa 22:00 Ambiguu
începe să încălzească atmosfera
la etajul 3 al Cluj Arena, în salonul VIP. Tramvaiul va
continua să aducă petrecăreți la stația Cluj Arena până
aproape de miezul nopții, când toată distracția se mută sus la
Cluj Arena VIP. Acolo, cei de la Nopame completează prima
seară de CooltUrban. Toate detaliile legate de eveniment pot
fi găsite pe pagina de facebook/CooltUrban.
eveniment recomandat de DISPERSIE#Răspândim Idei
„La fel ca în fiecare an, încercăm să aducem ceva nou, să
experimentăm. De data aceasta, printre noutățile festivalului
regăsim CooltKick sneakerheads reunion, activități sportive
precum bike, role, escaladă, dar și o schimbare de concept în
domeniul street art: 2016 e prima ediție în care nu vom avea
un concurs, ci un StreetArt Showcase, adică o demonstrație de
talent din partea unor tineri artiști promițători”, a declarat
Camelia Trușmei, director de comunicare al CooltUrban.
Dacă activitățile sportive și demonstrația de artă stradală
sunt oarecum ușor de înțeles de către toată lumea, reuniunea
sneakerheads merită câteva cuvinte care s-o detalieze. Ce se
întâmplă de fapt la o astfel de reuniune? În cuvinte puține:
pasionații și colecționarii de adidași, teniși, bascheți și

alte tipuri de încălțăminte și îmbrăcăminte urbană își dau
întâlnire pentru a face schimburi sau doar a-și etala
colecțiile.
Zilele de sâmbătă și duminică, 28 și 29 mai sunt dedicate
activităților specifice festivalului, iar serile se vor
încheia cu concerte ale unor artiști și trupe cu nume în
muzica românească precum K-Lu & Sauce sâmbătă, Omu Gnom și CTC
duminică.
Și din punct de vedere logistic, festivalul vine cu noutăți.
În aceste două zile de activități specifice, platoul Casinoului devine ring de dans la breakin, scenă, mini skate-park și
traseu de parkour. Zona adiacentă va găzdui panourile folosite
la demonstrația de street art, dar și hamace și pături
pregătite la scena Chillzone. Tot acolo, duminică de la ora
16:00, Bogdan Budai va susține un atelier/jurnal de călătorie
în care ne va spune cum a reușit să fie turist cu bani puțini
în jurul lumii. Pe perioada celor trei zile de evenimente, în
interiorul clădirii Casino vor fi expuse lucrări ale unor
tineri artiști clujeni: grafferi, space-painteri, sculptori,
modelatori în ceramică.
„La

ediția

din

acest

an,

vrem

să

depășim

granițele

comunităților artiștilor și sportivilor urbani. Vrem să
ajungem și mai mult la publicul mainstream, să le arătăm
acestora că manifestările culturale neconvenționale pot fi cel
puțin la fel de plăcute precum cele cu care sunt obișnuiți.
Pornim o campanie de awareness, ca sa zic așa, care va
continua și cu alte evenimente inedite, așa că fiți pe fază..
urmăriți-ne pe facebook” ne îndeamnă Marcel Pîrvu, unul dintre
promotorii festivalului.
Vremea se anunță numai bună de ieșit, așa că vă așteptăm în
Parcul Central la a treia ediție CooltUrban.
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