
Informații despre evenimentele legate de Japonia 

organizate în luna mai 2013 

 

①  Zilele Culturii Japoneze la UniversitateaRomâno-Americană 

2013 

 

Data：11 mai 2013－17 mai 2013 

Adresa：UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA 

Bd. Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, cod 012101 

Bucuresti – Romania 

11 – 12 mai 2013 

Otaku Festival – cel mai vechi și mai presitigios festival de pop culture 

japonez din România. Otaku Festival 2013 are scopul de a reuni sub aceeași 

umbrelă artistic elemente ale culturii japoneze, dar și elemente legate de aria 

tehnico – științifică. Festivalul este proiectat ca o platform independentă care 

să-i aducă împreună pe iubitorii culturii japoneze, dar și pe pasionații de jocuri 

și console video (fighting games, indie games, old school games). Festivalul 

oferă pasionaților, dar și amatorilor, elemente de educație non-formală prin: 

ateliere, prezentări, jocuri, expoziții și concursuri. 

 

14 mai 2013 

9:00 – 16:00: Conferința “Japonia – România – diferențe, apropieri, 

confluențe” organizată de către Centrul de Studii Româno – Japoneze din 

cadrul Universității Româno-Americane, în parteneriat cu Facultatea de Istorie 

din cadrul Universității din București și Institutul de Economie Mondială din 

cadrul Academiei Române. Conferința își propune să aducă în atenția 

specialiștilor și a publicului larg o serie de aspecte legate de economia, limba, 

istoria și cultura Japoniei și relațiile româno-japoneze  



Locul de desfășurare: Universitatea Româno-Americană, Sala Senatului 

 

15 mai 2013 

9:00 – 13:30: Sesiunea de Comunicări Științifice “Innovative 

leaders and success stories in the Japanese business environment”, 

organizată de Centrul de Studii Româno – Japoneze din cadrul 

UniversitățiiRomâno-Americane, în parteneriat cu Facultatea de Istorie din 

cadrul Universității București și Institutul de Economie Mondială din cadrul 

Academiei Române.  

Conferința se adresează studenților și masteranzilor în economie, relații 

internaționale și istorie. 

Locul de desfășurare: Universitatea Româno-Americană, Sala Centrului de 

Studii Româno – Japoneze 

18:00 – Conferința “ Istoria Europei în Animația Japoneză”, 

susținută de doamna Prof. Univ. Dr. Mirela Murgescu (Facultatea de Istorie, 

Universitatea Bucuresti). 

Locul de desfășurare: Sala Senatului Universității Româno – Americane 

 

16 mai 2013 

19:00 – Aniversarea a 8 ani de CSRJ 

în Aula Magna a Universității Româno-Americane. Programul cuprinde 

moment artistice (muzicăjaponeză, dans japonez, tobe japoneze) susținute de 

artiști profesioniști și studenți. Se vor acorda premii pentru cei mai performanți 

cursanți ai Centrului. 

17 mai 2013 

Festivitatea de Inchidere– Sala de Protocol 



② Expoziţia de fotografii realizate de domnul HASHIMOTO 

Yoshinori 

 

Data vernisaj：14 mai 2013, ora 18.30 

Adresa：Foaierul Sălii Media a Teatrului Național București 

     

Asociația Culturală Româno-Japoneză TOMODACHI, în colaborare cu Asociația 

Culturală și Economică România-Japonia au marea plăcere de a vă invita să 

participaţi la vernisajul expoziţiei de fotografie Festivaluri sacre de iarnă din 

Japonia de Nord dedicate divinităților, ce va avea loc în Foaierul Sălii Media a 

Teatrului Național București, marți 14 mai, ora 18.30. Expoziţia cuprinde 

fotografii realizate de domnul HASHIMOTO Yoshinori în perioada ianuarie – 

februarie 2013, prefectura Akita. Intrarea pe toată perioada expunerii este 

liberă. 

 

 

 

○3  Festivalul Japonez TAIJU MATSURI la Colegiul National Ion 

Creanga 

    

Data：18mai 2013  ora 11:00,  19mai 2013 

Adresa：Colegiul National ”Ion Creanga” 

Strada Cuza Voda (Constantin Radulesc Motru), nr.51,Bucuresti,Sector 4 

 

Elevii claselor de limba japoneză ale Colegiului National "Ion Creangă" 

organizează și în acest an un festival cu temă japoneză. Vă așteptam pentru a vă 

oferi ocazia să vă apropriați de cultura și tradiția, dar și de modernitatea și 

energia Japoniei! Dacă în anii trecuți ați fost prezenți la Senbazuru Matsuri, 

Okiagari Koboshi Matsuri sau la oricare dintre evenimentele precedente 

organizate de colegiul nostru, vă așteptăm și în 2013 să experimentați atmosfera 

autentică a unui festival japonez! 

 

Vă veți putea bucura de ateliere de caligrafie japoneză, cursuri de limbă, origami, 

kimono, de proiecții de anime, filme sau dorama, și de multe alte activități 

interesante. Bineînțeles, nu vor lipsi Akiba Maid Cafe, Obake Yashiki (casa 

bântuită) și Quest Game, un eveniment surpriză care vă va testa viteza, 



creativitatea și cunostințele acumulate la activitățile din cadrul festivalului. Nu 

va lipsi nici spectacolul organizat de elevi, dar nici o piesă de teatru despre 

originile festivalului Taiju. 

 

Vă așteptăm! 

 

Intrarea este liberă. 

  

 

 

 

○4  FestivalulFilmuluiJaponez 

     

Organizator: Ambasada Japoniei 

Data：21 mai 2013－26 mai 2013 

Adresa： Cinemateca Română,  Sala Jean Georgescu, str. Eforiei nr.2, 

Bucuresti 

 

Marţi, 21 mai 2013, ora 19.00 

SAMURAI VAGABOND / KAZE NO BUSHI（「風の武士」） 

Japonia, 1964, color, 95 min, Toei Co., Ltd. 

Regizor: Tai Kato 

Subtitrare în engleză 

 

Miercuri, 22 mai 2013, ora 19.00 

A BAND OF ASSASSINS /SHINOBI NO MONO（「忍びの者」） 

Japonia, 1962, alb/negru, 105 min, 1962 Kadokawa Pictures  

Regizor: Satsuo Yamamoto 

Subtitrare în engleză 

 

Joi, 23 mai 2013, ora 19.00 

RETURN OF THE BAND OF ASSASSINS/ ZOKU SHINOBI NO MONO（「続・

忍びの者」） 

Japonia, 1963, alb/negru, 93 min, 1963 Kadokawa Pictures  

Regizor: Satsuo Yamamoto 

Subtitrare în engleză 



Vineri, 24 mai 2013, ora 19.00 

SAMURAI SPY/ IBUN SARUTOBI SASUKE（「異聞猿飛佐助」） 

Japonia, 1965, alb/negru, 100 min, 1965 Shochiku Co., Ltd. 

Regizor: Masahiro Shinoda 

Subtitrare în engleză 

 

Sâmbătă, 25 mai 2013, ora 19.00 

BRAVE RECORDS OF THE SANADA CLAN/ SANADA FUUNROKU（「真田風

雲録」） 

Japonia, 1963, color, 100 min, Toei Co., Ltd. 

Regizor: Tai Kato 

Subtitrare în engleză 

 

Duminică, 26 mai 2013, ora 15.00 

CYBORG 009/CYBORG 009 CHO GINGA DENSETSU（「サイボーグ 009 超銀

河伝説」） 

Film de animaţie  

Japonia, 1980, color, 130 min, ISHINOMORI PRODUCTION INC./TOEI 

COMPANY, LTD 

Regizor: Masayuki Akehi 

Subtitrare în română 

 

Duminică, 26 mai 2013, ora 18.00 

REVENGE OF A KABUKI ACTOR/YUKINOJO HENGE（「雪之丞変化」） 

Japonia, 1963, color, 114 min, 1963 Kadokawa Pictures 

Regizor: Kon Ichikawa  

Subtitrare în engleză 

 

 

 

○5  Club Tomodachi 

Data：25 mai 2013 , 26 mai 2013  

Adresa：Bvd. Agronomiei Nr. 2-6, Bl. N 2.1, Ap. 1 ( la 2-3 minute de mers pe jos 

după Ambasada Americii) sau cu autobuzul 301 (stația Restaurant Băneasa, 2 

minute de mers pe jos) 

Contact: 0723.139.447, 0730.553.377 (japoneză) 0749.097.737 (română) 



 

În data de 25 mai Asociația Culturală și Economică România-Japonia are 

plăcerea de a vă invita la inaugurarea Clubul Tomodachi. Dorim să creăm un loc 

de relaxare în care să se reunească atât români pasionați de Japonia, cât și 

japonezi interesați să afle mai mult despre România. 

Veți avea posibilitatea de a alege între diferite taxe de membru, de la a fi membri 

pentru o zi până la un an. Devenind membri, veți beneficia de privilegiile 

Clubului Tomodachi unde veți putea afla informații folositoare și veți participa 

la evenimente variate. Clubul va fi deschis duminica și sâmbăta între orele 13 – 

18, iar cei ce doresc să ni se alăture, o pot face oricând în intervalul de timp 

menționat. 

Ne vom împrieteni cunoscând persoane cu pasiuni și interese comune, 

interacționând pe teme variate precum: economie, cultură, artă și tehnică, 

muzică, anime, manga, limbă etc. Vă așteptăm să vă bucurați în spațiul și timpul 

oferit lăsând grijile muncii sau ale studiului deoparte la un ceai, mici gustări 

japoneze, acorduri de shamisen și chitară. La ceremonia de deschidere din data 

de 25 și 26 mai vă așteptăm să experimentați gratuit ce înseamnă Clubul 

Tomodachi. 

 


