
 

 

PROGRAM ZILELE SUPERSCRIERI  

17-18 noiembrie, Apollo111  

 

SÂMBĂTĂ, 17.11. 

 

13:00 - 15:00: [atelier] Când 1 aprilie pică în fiecare zi (CJI): Fake 

news, realități alternative, dezinformare: cum evaluăm critic sursele 

media. Atelier pentru liceeni, studenți & young adults. LINK ÎNSCRIERI  

 

15:00 - 16:00 [talk] Dezinformare, adevăr și „presa alternativă” din 

România (PressOne): analiza unei acțiuni de manipulare din presă, cu 

Codruța Simina. Discuție cu intrare liberă.  

 

16:00 - 17:30 [talk] Trio-ul victimă-agresor-salvator (Casa 

Jurnalistului): de la istorii personale, la schimbări sociale. Participă la 

discuție Lina Vdovîi, Venera Dimulescu, Vlad Ursulean, moderează Luiza 

Vasiliu. Discuție cu intrare liberă, în sala de teatru.  

 

16:00 - 18:00 [talk] Articolul 31: Cât de liber e accesul la informație? cu 

Mona Dîrțu și Emilia Șercan. Discuție cu intrare liberă, în sala de teatru.  

 

16:30 - 18:30: [atelier] Atelier de fotografie documentară 

(Documentaria), cu Adrian Câtu, fotoreporter National Geographic. LINK 

ÎNSCRIERI 

 

17:00 - 19:00: [atelier] Jurnalism & comunitate (Teleleu): Cum te poți 

implica când citești despre o problemă care te emoționează? Cu Elena 

Stancu și Cosmin Bumbuț. LINK ÎNSCRIERI 

 

18:00 - 19:30: [talk] Întâlnire Recorder.ro cu donatorii, moderată de 

Cătălin Tolontan. Discuție cu intrare liberă în barul Apollo111.  

 

20:00 - 22:00: [event] Masterclass SuperZiceri: Empowering the 

public (FFFF, Ashoka România & RISE Project)  

Moderat de Cristian Lupșa (DoR, The Power of Storytelling), cu Mehmet Atakan 

Foça (Teyit.org), Casey Kelso (Transparency International), Paul Radu 

(RISE Project). Biletele sunt în valoare de 50 lei și reprezintă o donație 

către Fundația Friends For Friends. Bilete pe Eventbook  

 

 

https://goo.gl/forms/2oNsi9zXDCCM4Tl23
https://goo.gl/forms/zPlk11TDRp9fO18B3
https://goo.gl/forms/zPlk11TDRp9fO18B3
https://goo.gl/forms/ptSOcmzcJuckZscO2
https://eventbook.ro/other/bilete-zilele-superscrieri-2018-masterclass


 

 

DUMINICĂ, 18.11. 

 

10:00 - 11:30: [atelier] Atelier de jurnalism pentru liceeni (Școala 9) - prima 

parte. 10-15 liceeni își vor petrece ziua ca reporteri pe teren. LINK ÎNSCRIERI 

 

12:00 - 14:00: [atelier] Atelier de Fact-checking (Funky Citizens & 

Europa FM) Elena Calistru de la Funky Citizens - Factual și Anca Simina 

de la Verificat de EuropaFM te învață aplicat cum să faci fact checking. 

LINK ÎNSCRIERI.  

 

12:00 - 13:00: [audiție+talk] Audiția unui episod din podcast-ul Americanii 

(Scena9), urmată de un Q&A despre cum recuperăm istorii personale și 

colective prin jurnalism, cu Diana Meseșan. Intrare liberă, în sala de 

teatru.  

 

13:30 - 14:30: [talk] How to Podcast (DoR) Gazdele podcasturilor 

DoR, Andreea Vrabie, Ana Maria Ciobanu, Elena Văduva, îți povestesc 

cum au ajuns să-și creeze seriile audio. Discuție cu intrare liberă în sala 

de teatru.  

 

14:30 - 16:30: [atelier] Centenarul, în date - atelier de data 

visualisation (Scena9) Vlad Odobescu (reporter Scena9) și Răzvan 

Zamfira (arhitect și geograf urban) te învață cum să ai acces la date de la 

instituții publice cu privire la ce se întâmplă la tine în oraș/țară & să le 

sintetizezi într-o formă vizuală de dat mai departe. LINK ÎNSCRIERI.  

 

15:00 - 16:30: [talk] Prima Carte: cum îți faci debutul în ficțiune? Răspund 

Marius Chivu & Florin Iaru, scriitori și traineri de creative writing, mentori 

în programul „Prima Carte” al Fundației Friends For Friends & 

Friends\TBWA și Andreea Răsuceanu, scriitoare, coordonatoare a seriei de 

literatură contemporană de la Editura Humanitas. Discuție cu intrare 

liberă în barul Apollo111.  

 

16:00 - 18:00: [event] Cercul de Donatori Superscrieri  

Prezintă Elena Calistru & Vlad Tăușance, participă cu proiecte Teleleu 

(Elena Stancu & Cosmin Bumbuț), Documentaria (Bogdan Dincă & Adrian 

Câtu), RISE Project (Paul Radu), Inklusiv (Ștefan Mako) și Info Sud Est 

(Cristian Andrei Leonte). Dacă vrei să susții aceste proiecte, aici LINK 

ÎNSCRIERE.  

 

https://goo.gl/forms/YsfvpYw1ialPzx1G2
https://goo.gl/forms/hGLOdbCfxYFc04AP2
https://goo.gl/forms/v4H7uS8YHXzJmOZg1
https://teleleu.eu/
http://www.documentaria.ro/
http://www.documentaria.ro/
https://www.riseproject.ro/
https://www.info-sud-est.ro/
https://www.info-sud-est.ro/
https://www.info-sud-est.ro/
https://www.eventbrite.com/e/cercul-de-donatori-superscrieri-zilele-superscrieri-2018-registration-52305163151?fbclid=IwAR2HXsMkBTOFnPOn3ElVe6jotz5BFhQMLb4CTyoA7h_UBCR2SX7fvULkc_Y
https://www.eventbrite.com/e/cercul-de-donatori-superscrieri-zilele-superscrieri-2018-registration-52305163151?fbclid=IwAR2HXsMkBTOFnPOn3ElVe6jotz5BFhQMLb4CTyoA7h_UBCR2SX7fvULkc_Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FVSH9eE%3Ffbclid%3DIwAR2kHDUE-GUIlZ68KZBPEWMnrNZ71PA5qT6ecprFpUOXzJLkuxpSsfeigaY&h=AT3ieXALHD0Bt1op0dpaqmPZQizw9joeFs9bolzVpxlEa1XfMOpEoKgPHRWMEfZ5FSHtJnxTfh-IGqqw5vd4_Y68k8EV2pv0BkEqmVWzvFze12e3w7wU1xwerMM9DyP6FQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FVSH9eE%3Ffbclid%3DIwAR2kHDUE-GUIlZ68KZBPEWMnrNZ71PA5qT6ecprFpUOXzJLkuxpSsfeigaY&h=AT3ieXALHD0Bt1op0dpaqmPZQizw9joeFs9bolzVpxlEa1XfMOpEoKgPHRWMEfZ5FSHtJnxTfh-IGqqw5vd4_Y68k8EV2pv0BkEqmVWzvFze12e3w7wU1xwerMM9DyP6FQ


 

 

19:00 - 20:00 / 21:00 - 22:00: [event] Teatru senzorial Superscrieri 

2.0 - Lansăm ultimul produs editorial al Fundației Friends For Friends: 

cartea Superscrieri 2.0 regrupează cele mai bune materiale câștigătoare 

la Premiile Superscrieri din 2015-2017. La Zilele Superscrieri o vei 

descoperi live printr-o experiență unică, senzorială, concepută împreună 

cu laboratorul Citit În și cu participarea unora dintre autorii din carte. 

Locurile sunt foarte limitate, iar biletele în valoare de 100 lei reprezintă o 

donație către Fundația Friends For Friends. Spectatorii primesc și cartea 

Superscrieri 2.0 în contul biletului. LINK BILETE  

 

ALL WEEKEND 

Sâmbătă începând cu ora 15:00, duminică începând cu ora 12:00  

 

Stand donații FFFF: Donează pentru proiectele FFFF și poți primi cartea 

Superscrieri 2.0, și obiecte limited edition create special pentru Zilele Superscrieri.  

Expoziții foto Documentaria și stand de unde îți poți achiziționa albumele 

Documentaria.  

Expoziție foto Teleleu și stand de unde îți poți cumpăra fotografii în serie 

limitată de Cosmin Bumbuț.  

Expoziție VICE: „România în Sevraj” - ilustrații cu vânzare, parte din 

campania lansată de Vice România, despre reducerea consumului de 

droguri. Ilustrațiile sunt donate de ilustratori români, iar banii adunați din 

vânzarea lor vor merge către un ONG de profil.”  

Stand Black Button Books 

 

 

 

https://eventbook.ro/other/bilete-zilele-superscrieri-2018-teatru?hall=apollo111-teatrul

