


despre noi

Recul 

facilități tehnice

let's connect

3
4
5
6

#RemediuCultural2019





Fondat în anul 2015, Recul sau Remediu Cultural a și-a început activitatea ca

un teatru independent, într-o casă mică din secolul XIX care găzduia spectacole

de improv și teatru. Mai târziu, din dorința de a împărtăși cunoștințele noastre și

de a crește comunitatea de improvizatori, am dat drumul cursurile de teatru de

improv.

 

Cu cele 44 de locuri pentru public, spectacole care se jucau cu casa închisă, cu

un mic bar unde socializam ore în șir, și mii de rezervări refuzate din cauza

lipsei de spațiu am luat decizia să ne căutăm un spațiu nou. Unul mai mare și

mai confortabil.

 

După luni de căutare, în iunie 2018 ne-am găsit noua casă: o hala de 850 mp a

unei foste fabrici de pantofi, care în prezent prinde forma unui teatru, a unei

școli și a unui bar cu spațiu de socializare.
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Suntem în proces tranziție de la o hală care a
găzduit o fostă fabrică la un spațiu modular 
 unde vei găsi un teatru, o școala, un cafe-bar și
un spațiu de evenimente, toate acestea sub
numele de Recul.
 
Acest proces nu ar fi fost posibil fără partenerii
nostri strategici, Calup.
 
Te invităm la un tur virtual :)





RECUL SPACE /

RECUL THEATER /

RECUL SCHOOL /
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Recul oferă un spațiu deschis, cu design
industrial, cu o suprafață totală de 830 mp, înalt
de 5 metri, ideal pentru evenimente de amploare
(evenimente și petreceri corporate, lansări,
conferințe, simpozioane, prezentări, tărguri,
spectacole, concerte). 
 
Recul este situat în incinta complexului Industria
Bumbacului, pe Splaiul Unirii 160, într-o zonă
ușor accesibilă cu metroul - stația Timpuri Noi -
dar și cu alte mijloace de transport. 
De asemenea, accesul auto este facil, fiind
disponibile locuri de parcare la stradă, zona
nefiind una aglomerată.
 
Spațiul dispune de facilități tehnice pentru orice
tip de eveniment, climatizare completă,
inteligentă și adaptabilă prin intermediul unui
sistem VRV, surse de curent de 230V și 380V,
toalete complet amenajate.
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Spațiul dispune de facilități tehnice pentru orice
tip de eveniment, climatizare completă,
inteligentă și adaptabilă prin intermediul unui
sistem VRV, surse de curent de 230V și 380V,
toalete complet amenajate.
 
De asemenea, îți punem la dispoziție necesarul
tehnic pentru sonorizare, lumini & afisaj video,
incluzând si operatorii / staff profesionist.
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Boxe JBL de mare putere și înaltă fidelitate –
2 x 1.500W, SPL 136dB pentru evenimente
cu până la 200 de participanți
Monitoare sunet M-Audio 500W
Mixer Allen & Heath cu 16 canale și efecte –
ideal pentru sonorizări de conferințe,
simpozioane, prezentări, spectacole, concerte
Microfoane Sennheiser wireless și cu fir,
pentru o redare fidelă a sunetului, ideale
pentru prezentări și concerte, stative
Headset-uri și lavaliere Sennheiser, pentru o
redare fidelă a sunetului și libertate de
mișcare, ideale pentru prezentări și
spectacole
Consolă dj/vj Numark și dj/vj profesionist
pentru petreceri reușite – discotecă cu video-
proiecție
Laptop ultra-performant
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Proiectoare lumină PAR LED Cameo, cu
lumină puternică, pentru orice tip de aplicație
(scenă, spectacol, concert, jocuri de lumini)
Moving heads Eurolite LED pentru jocuri de
lumini dinamice (club, spectacol, ambiental)
Proiectoare profesionale de scenă pentru
aplicații de spectacole și teatru
Bare LED
Control computerizat DMX al luminilor pentru
aranjamente personalizate, efecte luminoase
spectaculoase
Video-proiector Full HD Benq, pentru
prezentări și conferințe, club cu video-
proiecție, karaoke, vizionări publice
Monitoare profesionale Samsung de 42”,
televizor Panasonic de 50”
Pian electronic YAMAHA pentru concerte și
muzică ambientală





Recul Theater sau sala de teatru, complet echipată
care va putea găzdui spectacole, conferințe, concerte,
evenimente.
Cele 140 de locuri dispuse în 3 flancuri (90 frontal pe
gradenele fixe, si 50 în laterale pe gradenele mobile)
vor oferi comfort audienței tale.
Scena va avea o dimensiune de 35 de mp, la care se
adaugă un backstage primitor.
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Recul School este spațiul nostru modular. Cele 6 săli

despărțite între ele de cortine ignifugate si

fonoizolante. Acest lucru face ca spațiul Recul să fie

unul modular, astfel putând să transformăm cele 6 săli

de 35 mp în 5,4,3,2 sau o sală întreagă.

 

Spațiul Recul School poate fi folosit pentru

evenimente care se desfășoară în mai multe săli în

același timp (ateliere de lucru, sedinte de echipe,

cursuri, training-uri.)
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Recul Cafe-Bar este spațiul unde ne place să ne

adunăm înainte și după orice activitate, spectacol sau

eveniment. Este locul unde comunitățile pot socializa,

pot crește.

 

Recul Cafe-Bar se află pe un suprafață de 102 mp,

respectând design-ul industrial dar primitor și cozy.
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