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BANCHIZA URBANĂ
Produs editorial igloomedia, Banchiza Urbană este o revistă
deschisă industriei creative autohtone, care vorbește despre
oraș, oameni și idei. Salută, prezintă și susţine creativitatea
și industriile creative în toate ipostazele lor; vorbește despre
oamenii care animă orașul și-l fac să se configureze frumos
și onest. Prin design, arhitectură, fotografii, scriitură, muzică,
teatru, fashion ori artă stradală, orașul este un depozitar de
creativitate și un loc de experimentare. Banchiza Urbană

este și un periodic de gust bun. Exploratoare de gesturi și
gusturi urbane, Banchiza a decis să își strângă toate istoriile
(de)gustate și metabolizate într-o secţiune inedit de îngustă.

igloo îngust este numele revistei care coexistă cu Banchiza
Urbană. Gusturile orașelor, și nu numai, se vor concretiza
într-un caleidoscop care ne face trupurile și minţile să
vibreze și să găsească o dimensiune a deplinului.

CALENDAR EDITORIAL 2019
#12
#13
#14
#15
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–
–

AWAKENING
         
TASTE OF HOLIDAY          
CREATIVE AND THE CITY
INSIDE STORIES               

primăvară – martie
vară – iunie
toamnă – septembrie
iarnă – decembrie

BANCHIZA URBANĂ
#12 – AWAKENING

BANCHIZA URBANĂ
#13 – TASTE OF HOLIDAY

Cu o nouă primăvară la orizont, Banchiza Urbană #12 va lua pulsul
orașului în toate ipostazele sale, în materie de gust bun: locuri noi,
experienţe, proiecte. Ciocolata specială se bea cu un ceai deosebit,
din căni de ceramică atent modelate, privind ilustraţie tânără și
privind nostalgic către reţete din alte secole.

Un număr estival, care stă sub semnul traseelor urbane, dar și al
călătorilor și poveștilor acestora. Însetată de gusturi fresh și experienţe
pe măsură, Banchiza le va căuta prin grădini umbroase, încercând
licori estivale și toate nuanţele vacanţelor de vară: reţete răcoroase,
călătorii, festivaluri și proiecte inedite.

BANCHIZA URBANĂ
#14 – CREATIVE AND THE CITY

BANCHIZA URBANĂ
#15 – INSIDE STORIES

Toamna se (re)încheagă comunitatea creativă. Efervescenţă cât
cuprinde, gusturi tradiţionale amestecate cu „noua bucătărie
românească”, totul se coace la văpăi de intensităţi diferite, prin oraș.
Banchiza Urbană colindă după recoltă și stă, ca de obicei, la povești
cu oameni și ideile lor.

Iarna, Banchiza Urbană plutește spre teritorii interioare. Ne cuibărim
în spaţii urbane unde este cald și bine, căutând stimulente pentru
trup și suflet. Neuitând de tradiţie, ne pregătim papilele de Sărbători,
încercând să trăim și să experimentăm inedit.

PUBLIC ŢINTĂ & AUDIENŢĂ
Revista se adresează în principal
locuitorilor orașului, persoane tinere,
educate, interesate de actualitatea
culturală, promotori ai unui stil de
viaţă sănătos, dar și unui public
specializat format din arhitecţi,
graficieni, designeri, peisagiști,
cineaști, fotografi, muzicieni,
scriitori, jurnaliști, profesori și
studenţi ai instituţiilor specializate
de învăţământ superior.

DISTRIBUŢIE
Revista va fi distribuită în cafenele,
bistrouri și spaţii neconvenţionale
din București: magazinul Dizainăr,
Coffee Up, Palatul Universul, M60,
Energiea, ALEF – Espresso Bar,
Institutul Cultural Român, Club
Control, Nod makerspace, MNAR,
MŢR, MNAC, POINT, The Ark, Trofic,
librăriile Cărturești, Simbio, Atelier
Pinion, soto, Animaletto Pizza Bar,
The Urbanist și va fi disponibilă pe
www.igloo.ro
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CONTACT
Adresă
Brezoianu 4, 050023,
București, Sector 5
021/3134118, 031/8052010
021/3134118 (fax)
www.igloo.ro
facebook.com/ banchizaurbana
instagram.com/banchiza.urbana
office@igloo.ro
Public itate
Alexandru David
+40721932404
alexandru.david@igloo.ro
Petre Lică
+40723634923
petre.lica@igloo.ro

