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EȘTI CEEA CE MĂNÂNCI

DU BIST,
WAS DU ISST

    Ludwig Feuerbach 

GOETHE-INSTITUT este instituția culturală ce promovează cultura Republicii Federale Germane  
pe plan mondial.  
Noi promovăm limba germană în străinătate şi susținem colaborarea internațională  
în plan cultural, prezentând totodată, prin informații despre viața culturală, socială şi politică, un vast 
tablou al realității germane. 
Prin rețeaua noastră, formată din Institutele Goethe, Centrele Goethe, Centrele Culturale, sălile de lectură, 
precum şi Centrele de testare şi examinare, promovăm politicile culturale şi educaționale externe.

BIBLIOTECĂ 
Noua bibliotecă Goethe-Institut este un loc 
pentru învățare, comunicare și interacțiune, 
un loc destinat evenimentelor culturale. Aici 
găsiți medii de informare actuale atât despre 
cultura și societatea germană, cât și despre 
limba germană. Orarul bibliotecii precum și 
oferta noastră le puteți afla pe site-ul nostru și 
pe pagina noastră de Facebook.

CONSULTANȚĂ PEDAGOGICĂ 
Departamentul nostru pentru Perfecționare 
și Cooperare lucrează în strânsă legătură cu 
Ministerele Educației din România și Republica 
Moldova, dar și cu alte instituții de învățământ 
și școli, oferind oportunități de perfecționare 
pentru profesori de limba germană și 
promovând limba germană ca limbă modernă, 
prin organizarea de concursuri și workshopuri  
pentru elevi. 

CURSURI ȘI EXAMENE 
Goethe-Institut Bukarest oferă atât cursuri 
de limba germană pentru adulți, adolescenți 
și copii la toate nivelurile, cât și certificări 
de limbă, recunoscute pe plan internațional. 
Detalii găsiți pe pagina noastră web.

PROGRAME CULTURALE  
Goethe-Institut promovează cooperarea 
culturală prin dialog, întâlniri și schimburi 
între artiști și oameni de știință din Germania 
și România / Republica Moldova, pe cele mai 
relevante teme de dezvoltare și tendințe, în 
cadrul programelor culturale create împreună 
cu partenerii noștri, precum și prin întâlnirile 
informale cu artiști și intelectuali.  
Programul nostru cultural are în vedere 
evenimente în următoarele domenii: film, 
teatru, dans, literatură, muzică, arte vizuale, 
precum și știință.

Goethe-Institut Bukarest 

Str. Tudor Arghezi 8-10, RO 020945 Bucureşti

Tel: +40 21 311 97 62, +40 21 311 97 82

 Goethe-Institut Bucuresti 

www.goethe.de/bukarest



Recepție 1 
Informații Cursuri și Examene  
Aici vă punem la dispoziție informații despre oferta noastră de cursuri şi 
examene de limbă germană.

Sala 2 
Du bist, was du isst / Ești ceea ce mănânci (L. Feuerbach) 
Importanța nutriției alternative a crescut semnificativ în ultimii ani, astfel 
că tot mai mulți oameni doresc să se hrănească corect şi sunt dispuşi să 
se abțină de la diverse alimente nocive. Care este diferența dintre vegan 
şi vegetarian? Conceptele nutriționale vor fi ilustrate printr-un test şi o 
degustare.

Sala 3 
Hänsel und Gretel 
O expoziție care-şi propune să vă arate cât zahăr sau sare se ascund în 
produsele care ne tentează. Testul nostru vă va arăta, printre altele, peri-
colele consumului de astfel de alimente.

Sala 4 
Einfälle statt Abfälle / Idei în loc de deșeuri 
Studenții Academiei de Arte vă vor demonstra cum se formează deşeurile 
de plastic. În fundal va rula un documentar despre o familie finlandeză 
care încearcă să elimine din viața lor folosirea plasticului. Publicul este 
invitat să participe la testul nostru cu tema „plastic“.

Sala 5 
Biblioteca 
În noua noastră sală de bibliotecă, Laboratorul de Teatru Bucureşti va pre-
zenta, la intervale regulate, două performance-uri: 
Mai întâi mâncarea, pe urmă morala (B. Brecht) – Celebrul citat din 

„Opera de trei parale“ va face obiectul primului performance. 
Povestea lui Kaspar mofturosul (H. Hoffmann) – Un poem german cu 
valențe pedagogice, care spune povestea lui Suppenkasper, care pur şi 
simplu refuză să-şi mănânce supa, motiv pentru care, la final, moare. De 
ce nu vrea să-şi mănânce supa? Cel de-al doilea performance vă invită să 
vă puneți întrebarea şi să descoperiți posibilele răspunsuri.

Sala 6 
Max und Moritz 
În acest spațiu, vă aşteaptă jocuri cu mâncare şi o introducere în clasicul 

„Max şi Moritz“. În intervalul 19:00-22:00, puteți participa, la fiecare ora 
fixă, la o scurtă lecție demonstrativă de limba germană (cca. 15 min.).

Tema principală a programului cu care participăm la ediția de 
anul acesta a Nopții Institutelor Culturale este mâncarea. 
 
Sunteți invitați deci nu numai să gustați şi să savurați, ci şi să descoperiți, să experimen-
tați şi să discutați. Vom avea aşadar o masă pe cinste – şi asta, nu numai în sens culinar!

Între orele 18:00 – 24:00 vă aşteptăm cu puncte speciale de degustare, băuturi, perfor-
mance-uri, concursuri, jocuri şi o mulțime de informații. La final, de la ora 24:00, puteți 
viziona filmul „Soul Kitchen“, de Fatih Akin.

Bun venit la Goethe-Institut!

Instalație sonoră de Maria şi Mihai Balabaş

Ora 24:00, sala 4, Film: „SOUL KITCHEN“, R.: Fatih Akin
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