
 

 

Festivalul de fotografie //SECVENȚE 2017 

6-8 octombrie // Sala Pașilor Pierduți, Palatul Culturii Ploiești 

 

Zilele toamnei culminează la Ploiești cu a 5-a ediție a Festivalului de fotografie 

//SECVENȚE. Clubul de Turism și Arte Escamonde Ploiești, împreună cu Asociația pentru 

Promovarea și Dezvoltarea Turismului și sprijiniți de Muzeul de Științele Naturii Prahova, au 

plăcerea de a vă invita să redescoperiți fotografia, prin expoziții, conferințe și ateliere 

tematice. 

Pentru acest an am ales ca subiect principal al festivalului “Viața orașului”, cu ale lui 

infinit de multe secvențe. Fotografi de pe tot mapamondul și-au luat angajamentul în a vă 

surprinde și impresiona prin forme, culori și mai ales momente. În sprijinul lor vin alți artiști 

care vor contribui cu fotografii de peisaj, natură, portrete sau fashion. 

Palatul Culturii, veche cetate a științei și a artelor, o să fie plin de evenimente artistice. 

Ne vom întâmpina vizitatorii cu “Strada Artelor“, un eveniment cultural care va inunda 

treptele palatului cu scurte reprezentații artistice, cu mici meșteri artizanali, cu expoziții, 

culoare și sunet. Sala Pașilor Pierduți va găzdui și în acest an principalele expoziții ale 

festivalului, iar printre înaltele ei coloane vom avea multe curiozități dedicate celor care își 

vor aloca suficient timp pentru explorare și cunoaștere. Conferințele vor avea loc în sălile 

aceluiași palat, iar orașul Ploiești va găzdui pe ale sale străzi ateliere de fotografie și expoziții 

de fotografie. 

Când emoțiile și lumina zilei se vor tempera, muzica va prelua tonul artistic al 

evenimentului. Vă invităm să asistați la mici serenade de blues și jazz susținute de 

protagoniști celebri. 

În seara de sâmbătă vom lansa micile noastre dorințe spre cer. Lampioanele vor 

lumina iarăși cerul orașului. 



 

 

Calendarul Festivalului de fotografie //SECVENȚE 2017 

 

Conferințele festivalului se vor desfășura în Sala “Pașilor Pierduți” sau în apropiere de 

aceasta (cu plecare la ora stabilită de aici). Intrarea principală este prin zona treptelor, loc 

unde se va desfășura și “Strada Artelor”. 



 

Vineri, 6 octombrie 2017 

 

17:05 – Deschiderea oficială a festivalului 

18:00 – 18:20 – Înapoi la analog (1) 

Atelier de fotografie pe film – Prezentare 

18:30 – 19:30 – Conferință 

Aurel Manea – Noutăți în fotografia de călătorie 

21:00 – Noir Cocktail Bar 

Serată muzicală – Cătălina Beta și Sorin Romanescu 

 

Sâmbătă, 7 octombrie 2017 

 

10:00 – 11:50 – Recenzii de portofoliu 

Sfaturi primite din partea fotografilor: 

Cătălin Munteanu, Cristiana Apostol, Diana Stanciu 

12:00 – 12:50 – Prezentare portofoliu 

Cezar Gabriel Popescu – Fotografia pe mare 

14:00 – 15:50 – Atelier de fotografie 

Fotografia de stradă – Ploieștiul la pas 

16:00 – 17:20 – Înapoi la analog (2) 

Atelier de fotografie pe film – Developare 

17:30 – 18:30  – Conferinţă “Viața orașului” 

Fotografia de stradă – între moment și document 

19:30 – Lansare de lampioane 

Sala Sporturilor “Olimpia” 

19:30 – 21:00 – Atelier de fotografie 

Cristiana Apostol – Lightpainting 

21:30 – Noir Cocktail Bar 

Serată muzicală – Soul Serenade 



 

Duminică, 8 octombrie 2017 

 

10:00 – 11:50 – Recenzii de portofoliu 

Sfaturi primite din partea fotografilor: 

Cezar Gabriel Popescu, Christina Oné și Eli Driu 

13:00 – 15:00 – Atelier de fotografie fashion 

Christina Oné și Diana Stanciu 

15:30 – 16:30 – Înapoi la analog (3) 

Atelier de fotografie pe film – Concluzii 

17:05 – Cuvânt de încheiere. 

 


