
 

           

COMUNICAT DE PRESĂ 
5 Septembrie 2018 

 
Ne despart mai puțin de două săptămâni până la ediția nr XIII 
 
PLAI | 14 – 16 Septembrie | 2018 | Muzeul Satului Bănățean| Timișoara 
 
Anul acesta vom surprinde publicul cu un alt tip de amenajare a festivalului PLAI, un format nou 
și diferit de ceea ce a cunoscut până acum.  
9 concerte world music, 2 seri de after-party, peste 200 de workshop-uri și ateliere, proiecţii de 
filme, expoziţii, foodcourt şi toată diversitatea de activităţi şi distracţie pe care PLAI le oferă în 
fiecare an. 
 
\\\ 
 
PROGRAM Festival PLAI 2018: 
 
Vineri 14.09 
 
World  Barn   
 
19:30  Alsarah  and  the  Nubatones   
20:45  Blitz  the  Ambassador   
22:30  Paris  Combo   
 
Nocturnal Grooves 
 
00:15  Ifriqiyya  Electrique   
01:00  DJ  Tahira   
 
Sâmbătă 15.09 
 
World Barn 
 
19:30  Nickodemus   
20:45  9Bach   
22:30  Orchestra  Baobab 
 
 
 
 



 

Nocturnal Grooves 
 
00:00  TZUC   
01:00  Nickodemus  
 
Duminică 16.09 
 
World Barn 
 
19:30 TZUC 
20:45 Orkesta Mendoza 
22:30 Liniker e os Caramelows 
 
 
/// GENERALE 
 
Festivalul PLAI este un eveniment pentru toate vârstele, plin de activităţi create de peste 48 de 
entități menite să nască pasiuni şi presărat cu muzică bună din toate colţurile lumii.  
 
Abonamentul Festivalului PLAI poate fi cumpărat cu suma de 98 de lei, până în 13 Septembrie 

2018, online prin Eventim, şi fizic de la librăriile Cărtureşti sau AMBASADA (în Timişoara). 

Începând cu 14 Septembrie valoarea abonamentului va fi de 118 lei,  biletele pentru o zi de 

festival vor putea fi achiziționate la 78 lei, iar biletele pentru două zile de festival vor putea fi 

achiziționate la prețul de 98 lei. 

Mai multe detalii despre festival pe: www.plai.ro | www.facebook.com/PLAIFestival | 

www.instagram.com/plai_festival  

 

Festivalul PLAI 2018 este prezentat de AKWEL și organizat de voluntarii Centrului Cultural PLAI, 
în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.  
 
Partener principal: AKWEL 
Co-finanţator: Consiliul Judeţean Timiş 
Partener premium: Continental Automotive 
Sponsor: Ursus 
Partener media: Radio Guerrilla 
 
 

http://www.plai.ro/
http://www.facebook.com/PLAIFestival
http://www.instagram.com/plai_festival
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