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Comunicat de presă 
 
  

The Architecture of a Festival - 25 studenți intră în culisele unui festival de muzică 
 
 
În perioada 17-28 iulie se desfășoară cursul de vară “The Architecture of a Festival”,              
organizat de BEST Cluj-Napoca.  
 
Domnul Profesor Marius Cătălin Moga, arhitect asociat la Atelier MASS, se ocupă de             
predarea cursului participanților, asigurându-se că ei primesc toate informațiile necesare          
legate de partea teoretică și practică.  
 
În prima săptămână de curs ei au avut ocazia să descopere ce se întâmplă în spatele                
festivalului de muzică Electric Castle, cât de importantă este scenografia și alte concepte             
teoretice legate de festivaluri. De asemenea, vizita la Media Young i-a ajutat să înțeleagă              
procesul de fabricare a materialelor de promovare necesare în realizarea unui festival (afișe și              
bannere) sub îndrumarea lui Paul Pitea. 
 
În weekend-ul 22-23 iulie, voluntarii BEST Cluj-Napoca împreună cu participanții au plecat            
într-o excursie de două zile devenită deja o tradiție în BEST Cluj-Napoca, numită “Savage              
Trip”. Am campat în Ic Ponor, după care am plecat la drum. Am parcurs o parte din circuitul                  
Someșului Cald, ajungând să admirăm priveliștea de la cota 1349 m. A doua zi, după puțină                
mișcare, am plecat spre Cascada Vălul Miresei din Răchițele.  
 
În săptămâna ce urmează, particpanții se vor ocupa de partea practică, construind machete             
pentru fiecare parte organizatorică a unui festival, în final ajungând să realizeze macheta unui              
întreg festival de muzică. 
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