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BIKE-IN - muzica, filme si delicii pe 2 roti 
29-30 august, la Cinematograful de Vara Herastrau 

 
 

 
KITE si Transilvania Film, in parteneriat oficial cu Administratia Lacuri, Parcuri si 

Agrement Bucuresti, organizeaza, pe 29 si 30 august, la Cinematograful de Vara din 

Parcul Herastrau, prima editie BIKE-IN. 

BIKE-IN este un eveniment dedicat promovarii si incurajarii mersului pe bicicleta ca 

alternativa de transport viabila, chiar si in Bucuresti. 

Conceptul: Cum biciclistii nu sunt (aproape) niciodata biciclisti si atat, BIKE-IN li se 

adreseaza bucurestenilor in general, adunand laolalta lucrurile care pot fi interesante 

deopotriva pentru pasionati cat si pentru cei pentru care datul din pedale nu este (inca) o 

prioritate. 

Si pentru ca biclcletele trebuie scoase la plimbare, BIKE-IN aduna lucrurile pe care de 

obicei le gasesti inchise intre 4 pereti si le muta in aer liber: filme, muzica, hand-made, 

biciclete retro/customizate/de oras si altele. 

Noi credem ca bicicletele n-au ce cauta pe balcon, dar daca chiar ai nevoie de incurajare 

suplimentara, iti dam si niste solutii concrete care sa te puna in miscare: 

 

Ai fi mai motivat sa mergi pe bicla daca ai avea o super bicla de oras? 

Organizam TOMBOLA BIKE-IN – ELECTRA. Spune-ne de ce iti iubesti bicicleta, dar 

ai schimba-o cu una noua, frumoasa si stralucitoare, si te premiem cu o bicicleta 

ELECTRA [http://www.electrabike.com/home.php], oferita de Infracons 

[http://www.biciclete.com.ro/]. Detalii despre cum sa participi la tombola aici: 

http://publik.ro/blog/?p=2702  

 

Ai fi mai motivat sa-ti scoti bicicleta din balcon daca ai sti pe unde poti pedala lejer 

prin Bucuresti? 

Vino la BIKE-IN si primesti KITE BIKING – propriul nostru mecanism de combatere a 

demotivarii generalizate a biciclistilor de Bucuresti – o harta cu trasee alternative prin 

oras, facute pentru biciclisti care-si doresc sa isi vada orasul, sa evite traficul si sa si 

ajunga la destinatie in viata. Detalii despre harta in curand. 
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La BIKE-IN se pun la cale: 

 

Filme: selecţie de filme alese puse la dispozitie de Transilvania Film 

Muzica: pusa la platane de MINUS, ION & VALI, Babik’nGhiud’em, Forfota şi alţii 

Hand-made: craftuit de Kittenwear, Burp, Virginia Toma, Tricksbox, Skinny Bunny, 

Biba Bijoux, Fandacsia, Minorswing (hamace) 

Nutricious Delicious: ceaiuri servite de Bernschutz, prajiturele gatite de Facecook 

si nu in ultimul rand 

Biciclete de oras: puse la bataie (in marea tombola BIKE-IN) de ELECTRA, sau 

restaurate si pimpuite de 2lazylegs. 

Asa ca pentru toate astea si ce idei ne mai vin intre timp, va asteptam la BIKE-IN, 

sambata29 si duminica 30 august (ultimele zile de vara), la Cinematograful de Vara 

Herastrau. 

Pentru amanunte, verificati publik.ro/blog [http://www.publik.ro/blog] (fostul blog 

REPUBLIK, in curand thekite.ro) 

BIKE-IN este un eveniment organizat de KITE, in parteneriat cu Transilvania Film si 

ALPA Bucuresti, si sustinut de DORNA. 

 
KITE își propune să fie prima platformă autohtonă a industriilor creative. Crescută și răsărită brusc dar nu 

neașteptat din blogul fostei reviste REPUBLIK, KITE este un produs editorial online de sine stătător, ce are 

ca unic obiectiv livrarea sursei zilnice de inspirație pentru românii creativi de pretutindeni. KITE 

colectează, povestește, intervievează și comentează cele mai noi și tari proiecte din film, muzică, arte 

vizuale, design, advertising și tot ce se mai numește creativitate întruchipată, de la noi și de prin alte părți. 

KITE (thekite.ro) se va lansa oficial la sfârșitul lunii august 2009.  

 

 

TRANSILVANIA FILM este una din cele mai importante case de distribuție de film din România. 

Înființată în 2004 de o parte a echipei care lucrează și pentru Festivalul Internațional de Film Transilvania 

(TIFF), compania este specializată în filme de artă/autor, producții originale/nonconformiste. 

Alături de filme străine, Transilvania Film lansează și producții românești, cele mai de succes fiind 

Legături Bolnăvicioase și Nunta mută. 


