
Program: 
 

SĂPTĂMÂNA TEATRULUI TÂNĂR, ediţia a II-a,  26-30 
NOIEMBRIE 2014 

 

COMEDIE DE MODĂ VECHE de Alexei Arbuzov 
Miercuri, 26 noiembrie, ora 19.00 
 
Distribuţia: Ada Navrot, Vasile Toma, Dan Clucinschi 
Regia: Vasile Toma 
Coregrafia: Violeta Captari 
Scenografia: Valeriu Panait 
Consultant muzical: Constanţa Cămpeanu 
Durata 1 h 30 min. (fără pauză) 

 Spectacolul reflectă neputința oamenilor de vârstă mijlocie și nu 
numai, de a mai face încă un pas spre dragoste și fericire după un eșec care a 
lăsat urme adânci în sufletele lor. Presărat cu multe picanterii, spectacolul 
după piesa lui Alexei Arbuzov reușește o comedie de bună calitate unde 
firescul actorilor și savoarea timpurilor de altădată se împletesc cu o muzică 
divină pe care actorii o cântă live, cu dansuri hazoase ce ne fac să ne gândim 
la o vrajă apusă pentru vremurile în care trăim, vrajă ce captivează 
spectatorul într-un mod cu totul neobișnuit, ducându-l pe un tărâm de vis 
unde îi genereaza emoții puternice, plăcute, pline de farmec, într-un cuvânt – 
de neuitat. 

 Este un spectacol ce nu trebuie sub nicio formă ratat. Veți pleca de la 
acest spectacol mult mai bogați sufletește; mergeți să-l vedeți și veți avea 
numai de câștigat .  

 
MOTANUL ÎNCĂLŢAT - spectacol pentru copii 
Joi 27 noiembrie , ora 12.00   
 
Distribuţia: Viorel Ionescu, Alexandru Neculcea, Marin Fagu, Ana-Maria 
Caliţa, Andreea Bolovan. 
Regia şi scenariul: Andreea Ionescu 
Păpuşi şi decor: Vlad Tănase 

Costume:  Andreea Ionescu 
Proiecţie: Viorel ionescu 
 
 
 Cu cizme de piele şi haine noi, Motanul Încălţat îl transformă pe 
stăpânul său, din ţăran, în prinţ. Băiatul, devenit Marchizul de Carabas, 
reuşeşte să ia de soţie pe fica regelui acelor ţinuturi. Un spectacol muzical cu 
păpuşi, măşti şi actori la vedere. 
 
 
CÂINELE GRĂDINARULUI  
Joi 27 noiembrie, ora 19.00 
 
Distribuţia: Teodora Daiana, Daniel Nuţă Ristan, Şerban Vlad, Ghighi 
Eftimie, Ioana Stoian, Oana Dragne, Vlad Bânzoiu, Adrian Gheorghe, Vlad 
Jinga, Mădălin Catrinescu, Alexandru Badea. 
 
Regia: Şerban Puiu 
Coordonator proiect:Ştefan Velniciuc 
Asistent regie: Raluca Ghervan 
Sound design: Ghighi Eftimie 
Canto: Monica Ciută 
Coregrafie: Isabela Bostan Kevorkian 
 
 Un câine care nu mânca legumele din grădină, dar nu lăsa pe altcineva 
să se apropie de ele – este o metaforă ce traduce bine situaţia personajelor 
din piesa de teatru „Căinele grădinarului” de Lope de Vega. Cine s-a găsit 
vreodată într-o situaţie similară este invitat să urmărească, în acest spectacol 
, răzvrătirea „crudităţilor” împotriva soartei lor, pe muzica celor mai iubite 
şlagăre ale tuturor timpurilor. O comedie savuroasă în care se cântă, se 
dansează şi se dezbat probleme existenţiale.” 
 
 
VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ 
Vineri, 28 noiembrie, ora 19.00 
 
Distribuţia: Cătălina Bălălău, Adela Bengescu, Gabriel Chirilă, benesu vlad, 
Apostol Constantin, Alexandrescu Andreea, Lucian Teodor Rus. 
Regia: Marius Galea 
 



 O selecţie a celor mai frumoase scene din piesa ,,Visul unei nopţi de 
vară”, înlănţuite cu umor, energie şi creativitate. Un spectacol care rezumă 
perfect povestea plină de fantastic a cuplurilor din celebrul text.  
 
 
CINE E FAZANUL? 
Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 18.00 
 
Distribuţia: Lucian Bîrsan, Clara Popadiuc, Andrei Radu, Cristina Juncu / 
Maria Mitu, Mihai Mitrea / Bogdan Flore, Bianca Dragomir / Catinca Maria 
Nistor, Emanuel Becheru, Veliko Velikov, Andra Coţofană, Ana Maria Ivan 
 
Coordonator proiect: Conf. univ. dr. Paul Chiribuţă 
Coordonator an: Conf. univ. dr. Doru Ana 
Scenografie: Livia Vişănescu, Andreea Radu 
 
 La familia Vatelin îşi face apariţia, în primul rănd, Pontagnac. Un 
cuceritor înveterat. El o urmăreşte pe frumoasa Lucienne până acasă, 
făcându-i avansuri. În timpul acesta, apare soţul Luciennei, care nu este altul 
decât Vatelin, un bun prieten de-al  lui Pontagnac. Dar un alt eveniment 
neaşteptat va semăna discordie: Maggy, fosta amantă a lui Vatelin, de pe 
când acesta era la Londra, îl vizitează…De acest fapt profită Pontagnac, care 
îi spune Luciennei că Vatelin o înşeală… Urmează o serie de împăcări şi 
despărţiri spectaculoase pe care Georges Feydeau le-a îmbinat într-un mod 
cât se poate de savuros.  
 
 
ÎCHIDEREA FESTIVALULUI 
Concert ANA ODAGIU şi MONICA ODAGIU – VOCEA ROMÂNIEI 
Duminică , 30 noiembrie, ora 18.00 
 
 Vă aşteptăm la un concert live, unde veţi putea asculta două dintre 
fostele concurente la VOCEA ROMÂNIEI, Ana Odagiu şi Monica Odagiu 
acompaniate de tatăl lor, Gelu Odagiu şi Vlad Trifaş, astfel având ocazia de 
a asculta  melodii celebre dar şi creaţii proprii.  
 


