
TEATRU

12 trupe, 3 țări, 4 județe, 
7 orașe, 3 limbi, 1 comitet de

jurați, 20 de premii 

CREAȚIE
La Fontaine,  Vișniec,

Ionesco, Solomon,
Prévert, Apollinaire,

Molière, Queneau, Bogza,
Lozano, Schmitt & creații

proprii 

ATELIERE

Teatru, mișcare, mimică,
dans, handcraft,

gastronomie
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SOCIALIZARE

 150 de participanți, 8-20 de
ani, traineri români și străini,

invitați speciali și o
comunitate de oameni

frumoși

THE NATIONAL THEATERFESTIVAL DES ÉLÈVES 



S P O N S O R I  S I  P A R T E N E R I



În 2010, un grup de elevi și profesori ai

Colegiului Național Mihai Eminescu Iași,

alături de câțiva actori și regizori, s-au

hotărât să aducă un strop de culoare

orașului printr-un festival de teatru școlar.

Având ca impuls respectul față de

arta teatrului, dragostea de oraș și dorința

de a oferi comunității un motiv de mândrie

și bucurie, festivalul Teatru sub castani s-a

dezvoltat într-o tradiție anuală ce adună

trupe, animatori și personalități din toată

țara, dar și din străinătate, sub umbra

castanilor ce îi veghează.

TEATRU | CREAȚIE | ATELIERE |

SOCIALIZARE | NETWORKING |

DEZVOLTARE

DE CE 
TEATRU 
SUB 
CASTANI?

1 .  D E S P R E



IAȘI
CITY Iașul este un oraș miraculos, doar

că nu se lasă descoperit imediat și

nici nu-și spune poveștile dintr-

odată. E nevoie de răbdare, de

cadența pasului pe caldarâmul lui,

de iubire pentru tot ce a fost și

este în plină devenire.

“I SPENT A YEAR IN THAT TOWN, ONE SUNDAY”

GEORGE BURNS“

POWERED BY CITYID
THE TOURS YOU'VE NEVER EXPERIENCED

DISCOVER THE CITY!
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Iașul este al oamenilor, înainte de

toate, căci oamenii i-au făcut

palatele, casele, blocurile

îngrozitoare, străzile mitice,

instituțiile. Iașul este, astfel, o

imensă carte de povești, întocmai

ale acestor oameni. Care i-au dat și

îi dau formă, conținut, identitate și

unicitate.  



IAȘI
CITY

Iașul este al proiectelor cu totul și cu totul aparte – curajoase, inedite, extravagante – pe care

înșiși ieșenii le resping inițial, pentru a le adopta, mai pe urmă, ca pe o pecete și un simbol de

mândrie. Palatul, multe dintre statuile sale, grădina botanică, Palasul. 

Iașul este al tinerilor, care-și găsesc logica și-și făuresc viața în ritmul special al acestui oraș

străvechi și tenace în a nu se dezminți în multe privințe – dulceață, măsură, îndărătnicie,

rezistență, cosmopolitism, cultură de cea mai înaltă calitate, savoir-vivre. Orașul acesta al

tinerilor este, în plus, dinamic, puternic, solar, chiar dacă discret, descoperindu-se acolo unde

știu ei cel mai bine să caute și unde se simt confortabil – în lumea lor de megabiți. 

Iașul este, în cele din urmă, al vostru, al tuturor celor care veniți să trăiți în el sau doar să vă

intersectați cu el, pentru mai mult sau mai puțin timp. El este modelat de privirea, de gestul, de

pasul, de sufletul vostru. De aceea, sunt sigură că, odată ce ați mușcat din desfătările lui, el vă

va prinde într-un laț de aur, care, asemeni Sirenelor, vă va ademeni înapoi sau vă va ține sub

vraja sa. O vrajă multiseculară, dar nesfârșită, aceea a tinereții fără bătrânețe.    

Sorina DĂNĂILĂ 

https://sorinadanaila.ro/ 

https://sorinadanaila.ro/


Există în ţară festivaluri de teatru

şcolare dar niciunul care să

reunească atât de multe

spectacole în limbi străine 

(engleză, franceză, germană,

spaniolă, italiană) care să

întrunească elevi de ciclu primar,

gimazişti şi liceeni în acelaşi

spaţiu teatral, cu ateliere de o

diversitate neobişnuită – de la

tehnici teatrale la dans, de la

gastronomie la artă manuală, de

la traduceri la broderii. 

READY?
SET?
TEATRU
SUB 
CASTANI!
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Miercuri, 27 aprilie
14.00 – 18.00    Sosirea participanților 
18.00 – 19.00    Cina
19.00 – 19.30    Deschiderea oficială a festivalului, sub castani
19.30 – 21.00    Prezentarea trupelor (cântec, dans, pantomimă, mini-
scenetă etc.)

Joi, 28 aprilie
07.00 – 08.00    Micul dejun
08.30 – 13.00    Maraton teatral (partea I), Sala Uzina cu Teatru 
13.00 – 14.30    Masa de prânz ( în “Parc la Teatru”)
14.30 – 19.00    Maraton teatral ( partea a II-a)
20.00 – 21.00    Cina

Vineri, 29 aprilie
08.00 – 09.00    Micul dejun
09.00 – 11.00    Ateliere, la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
11.30 – 12.00    Reuniune sub castani pentru împărtăşirea experienţei             
atelierelor
12.00 – 13.00    Festivitatea de premiere, sub castani
13.00 – 14.00    Masa de prânz
15.00 – 18.00    După-amiază de poveşti prin Iaşi alături de voluntarii
Teatru sub Castani
18.00 – 18.30    Cina
18.30 – 22.00    Tea Party unter les châtaigniers

Sâmbătă, 30 aprilie
Au revoir! / Good bye ! / Auf Wiedersehen!
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JOI, 28 APRILIE  

SALA UZINA CU TEATRU, TEATRUL NAŢIONAL “VASILE

ALECSANDRI”, IAŞI 

          08.30 – 09.00     Préambule, Cluj, FR 

          09.20 – 09.40     Teatrul Studio ALBINA – 

                                        Procesul, Chişinău, FR 

          10.00 – 10.20     Film AB!, Iasi, GE 

          10.30 – 10.40     Fenomenalii, Paşcani, FR 

          11.00 – 11.20     Teatrul Studio ALBINA - 

                                        Tartuffe, Chişinău, FR

          11.30 – 11.40     Why So Curious? , Iaşi, EN

          12.00 – 13.00     LES APOS’, Iaşi, FR 

          13.00 – 14.30     Pauză

          14.30 – 15.00     Dramatis Personae, Baia Mare, FR 

          15.20 – 15.45     Mosaïque, Iaşi, FR 

          16.00 – 16.45     Assentiment, Huedin, FR 

          17.00 – 17.30     L’Oiseau Bleu, Bălţi, FR 

          18.00 – 18.50     MOOZ, Iaşi, FR 



- TEATRU -
Mălina & Marian

 
Mălina Lazăr: Actriţă Teatrul Naţional “Vasile

Alecsandri”, fostă membră LES APOS’ & MOOZ 
 

Marian-Alexandru Chiculiță, prima prezenţă în
Festivalul nostru ne mărturiseşte : « Încă din liceu m-am
“infiltrat” în lumea teatrului urmând Liceul de Arte din

Galați, secţia Arta Actorului. Venind la Universitatea de
Arte “George Enescu” din Iaşi, am avut ocazia de a

cunoaşte foarte mulţi oameni deschişi şi pasionaţi de ceea
ce fac şi asta m-a făcut pe mine să vreau să lupt pentru

visul de a ajunge actor. Am avut oportunitatea de a
colabora atât într-un teatru de stat, cu diferiţi regizori ai

teatrului romanesc (Ovidiu Lazăr, Mihaela Panainte,
Florin Caracala, Silviu Purcărete, Radu Afrim), cât şi într-

unul independent. » 

4 .  A T E L I E R E

JUST
DO IT

TEATRU & IMPROVIZAȚIE

LES ATELIERS
- PLURILINGUA-

Antoine Chataigner – Stagiaire FLE , specialist limba
spaniolă şi limba engleză, nativ francez

Roxana Cornea – profesor CNME Iaşi, specialist limba
germană şi limba ebraică

Andreea Jijie – profesor CNME Iaşi, specialist limba
engleză şi limba italiană

Liliana Rusu – profesor CNME Iaşi, specialist limba
franceză

Antoine Chataigner

Roxana Cornea

Andreea Jijie

Mălina Lazăr

Marian-Alexandru Chiculiță



THE TRAINERS
Melisa Andriescu
- HANDCRAFT -

Elevă CNME Iaşi clasa
a X-a, pasionată de

cusut 

Oșpi
- CHAPEAU! -

Studentă la
arhitectură în anul 2,

absolventă CNME Iaşi,
fostă membră Les

Apos şi Mooz 

Hriapcă Petrina
- GOURMETS-

Absolventa CNME
Iaşi, fostă membră Les

Apos si Mooz,
pasionată de gătit

Miru şi Teo
- DANSUL

CASTANELOR -

Eleve CNME Iaşi clasa a
XI-a, membre Les Apos
şi Mooz, foste membre

Hometown Dance Crew

Ioana Zaharia
- CREAȚIE -

 
Elevă CNME clasa a
IX-a, pasionată de

pictură

Mert
- DANS ȘI MIȘCARE -

Elev CNME Iaşi clasa a
X-a, coregraf Quasar

Dance

Tina Raveica
- BEAUTY -

Elevă CNME Iaşi clasa
a XI-a, pasionată de

artă, machiaj şi
facepainting



TITLE

DORINA DOROFTEI HORIA VERIVEŞ 

Preşedintele Juriului este domnul
conf. univ.dr. Ovidiu Lazăr, regizor
artistic al Teatrului Naţional „Vasile
Alecsandri” Iaşi. Cu o listă
impresionantă de spectacole
realizate, cu participări nenumărate
la festivaluri şi turnee naţionale şi
internaţionale, cu premii şi distincţii
valoroase dar mai ales cu o
deschidere extraordinară spre tot ce
înseamnă viaţa culturală şi cu o
generozitate artistică şi o tinereţe
spirituală fără egal în peisajul artistic
românesc, Ovidiu Lazăr ne onorează
încă de la prima ediţie cu prezenţa şi
privirea sa atentă, caldă şi onestă,
fiind susţinătorul său moral cel mai
ardent.  

ROXANA BEŞLEAGĂ 

“Formal, sunt Roxana și sunt studentă la jurnalism.
În timpul liber, însă, îmi place să observ detalii, să
merg la teatru și la film, să stau la soare, să fac poze
în care am zâmbetul până la urechi și să scriu. Am
făcut teatru în trupele Les Apos’ și MOOZ timp de
patru ani și o consider experiența care mi-a dat
aripi, m-a ajutat să mă cunosc pe mine și să-mi
exprim trările pe scenă. Festivalul “Teatru sub
castani” nu e doar artă și plurilingvism, e despre
oameni care au aceeași pasiune ca tine și despre
cum să te cunoști prin personajul pe care-l
interpretezi. Pentru mine, “Teatru sub castani”
înseamnă emoție și sunt mai mult decât fericită să
particip din nou, după trei ani de pauză.” 

OVIDIU LAZĂR

ROXANA BEŞLEAGĂ 

MĂLINA LAZĂR ROXANA CORNEA 

5 .  J U R I U LE JURY



DORINA DOROFTEI

Profesor de limba engleză, tânără pensionară, unul dintre iniţiatorii și din
susţinătorii festivalului, coordonator al trupelor de teatru în limba engleză de-a
lungul anilor.

“Festivalul Teatru sub Castani a fost și rămâne, ca să folosesc un clișeu,
copilul meu de suflet, mai exact, al meu și al Mirei, precum și al tuturor celor
văzuți și nevăzuți care s-au străduit an de an să facă din el o reușită. Din 2010
până în 2019, la ediția a zecea, am avut a mă ocupa de organizare, astfel încât
pentru mine festivalul a trecut de multe ori fără să reușesc să văd mai mult de
trei-patru spectacole. Este prima dată când ofer doar „consultanță” și sprijin
moral, așa că mă pot bucura din plin de creativitatea, pasiunea și talentul
tinerilor actori. Este tot prima dată când fac parte din juriu și sper că va fi o
experiență la fel de plăcută ca sentimentul de satisfacție pe care l-am trăit la
finalul fiecărei ediții – bucuria că a fost bine, că am cunoscut oameni dăruiți
teatrului și tinerilor, că am reîntâlnit prieteni vechi, că s-au legat aici, sub
castani, noi prietenii. Viață lungă festivalului și mult succes tuturor!” 

5 .  J U R I U

MĂLINA LAZĂR 

Actriţă a Teatrului Naţional cu un succes fulminant chiar din perioada
studenţiei, fostă membră a trupelor de teatru Les Apos’ şi Mooz, cu o
fluenţă remarcabilă în limba franceză şi engleză, Mălina revine în juriu,
strecurându-se printre nenumăratele proiecte artistice şi teatrale în care
colaborează cu nume răsunătoare de regizori şi actori. 

"Anii luminoși pe care i-am petrecut în cadrul trupelor Les Apos’ și Mooz
mi-au schimbat fundamental parcursul artistic și sufletesc. M-am
,,molipsit” de teatru. Pot spune că m-am îndrăgostit iremediabil. ,,Teatru
sub Castani” presară în fiecare an, în  fiecare suflet, câte o fărâmă de viață,
teatru, omenie și pasiune. În prezent sunt actriță la Teatrul Național
,,Vasile Alecsandri” din Iași și pot spune că mi-am dorit cu vehemență și am
reușit (spun eu) să păstrez efervescența și lumina care mi s-au cuibărit în
suflet datorită anilor trăiți sub castani."



ROXANA CORNEA 

Profesor de limba germana la Colegiul Național "M. Eminescu", Iași, o
iubitoare de limbi străine, artă și teatru consider că jocul de rol și practica
teatrală sunt cele mai noi și mai moderne metode didactice care îi stimulează
pe elevi să învețe o limbă străină. Sunt bucuroasă că fac parte din juriu și
aștept cu entuziasm și bucurie spectacolele tinerilor talentați și pasionați de
teatru la Festivalul Teatru sub Castani.

5 .  J U R I U

HORIA VERIVEŞ 

“Când sunt pe scenă, când simt publicul că respiră odată cu mine, râde odată cu mine,
suferă alături de mine, atunci, da, iubesc meseria de actor.”

Actor al Teatrului National din Iasi, Horia Veriveş este unul dintre cei mai apreciaţi şi
mai iubiţi actori ieşeni ai noii generaţii, cu o charismă şi un talent care au cucerit
publicul. Cunoscător al limbilor engleză şi franceză, Horia ne onorează cu prezenţa sa
în juriu pentru a doua oară.

,,Teatrul sub Castani" este acel reper cultural al Iaşului, fără de care acest oraş nu ar
respira! Am avut onoarea şi fericirea de a mai face parte din juriu la o ediţie
precedentă şi de atunci mi-am dorit să fiu întru totul legat de această poveste
frumoasă an de an! ,,Teatrul sub Castani" reprezintă un regal de teatru de foarte bună
calitate, acel chatarsis de care noi, oamenii, avem nevoie tot timpul! Doresc viaţă cât
mai lungă acestui festival şi sper să vă pot fi alături la cât mai multe ediţii!



6. TRUPE

FENOMENALII - pascani

Préambule - Cluj
Instituția: Palatul Copiilor, Cluj

Piesă:  Cabaretul cuvintelor de Matei Vișniec 

MISE EN SCÈNE: Andrea Mărculescu & Cristina Pocola 

ZEIT 30 min 

PLOT  | Cuvinte ca oameni sau oameni în cuvinte? Piesa lui Vișniec propune o antropomorfizare a cuvintelor,

atribuindu-le emoții și contradicții umane. Fiecare cuvânt are o poveste, o istorie, vine dintr-o întâlnire a

culturilor și dintr-un efort dramatic al omului de a se apropia de adevăr. Cuvinte cum ar fi: “Rău”; “Da”; “Nu”;

“Tăcere” etc iau viață, primesc o personalitate proprie, intră în conflict cu alte cuvinte. Trupa “Preambule”

abordează “Cabaretul cuvintelor” într-o manieră plastică, axându-se atât pe vizual, cât și pe sugestie...toate

acestea într-o manieră comică. 

DISTRIBUTION |

Prunduș Luca Povestitor 1 și 5/cuvintele NU(Non), RĂU(Mal), TĂCERE(Silence).  

Voicu Elena Povestitor 2 și 6/cuvintele EU(Moi), CAP(Tête), RĂNITĂ(Blessée)/animaţie.  

Hoza Andreea Povestitor 3/cuvintele TU(Toi), PICIOR(Pied), OFENSĂ (Offense)/animaţie. 

Miclea Bianca Povestitor 4/cuvintele NOI(Nous), DA(Oui), PROTECTOR (Protecteur),   NEBUN (Fou)/animaţie. 

Libotean Ana Cuvintele VOI(Vous), BINE(Bien), URECHE (Oreille)/animaţie. 

Coicuba Anacatrina Cuvintele VOI(Vous), Stomac (Ventre), IRONIE (Ironie)/animaţie.   

Instituția: Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani 

Piesă: La Cantatrice chauve(fragment) de Eugène lonesco 

MISE EN SCÈNE: Elena Dăscălița 

ZEIT 12 min 

PLOT | Domnul și doamna Martin se regăsesc în vizită la domnul și doamna Smith și caută pe parcursul unui

dialog absurd de câteva minute să înţeleagă unde s-au văzut și de ce li se pare că se cunosc. 

 

DISTRIBUTION |

M. Smith/M. Martin : Andrei Anușca 

Mme Smith/Mme Martin: Larisa Teodora Hroștea 

Mary, la bonne: Aurora Rotaru 



6. TRUPE

WHY SO CURIOUS?  - iasi
Instituția: Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Iași 

Piesă: The Bald Soprano (Fragment) - Eugene Ionesco 

MISE EN SCÈNE: Adriana ATHES 

ZEIT 10 min 

PLOT |  Soții Martin, care tocmai au sosit într-o vizită, sunt un cuplu care poartă o scurtă discuție pentru a

stabili cine sunt, unde s-au cunoscut, unde locuiesc și dacă se cunosc. Ni se prezintă personaje care par să
nu știe pe deplin cine sunt, ce au făcut sau care este relația lor cu alte personaje. Această lipsă de sens

reflectă principiile de bază ale absurdului. 

DISTRIBUTION |

ASSENTIMENT - Huedin
Instituția: Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului, Judetul Suceava

Piesă: Sans me parler de J. Prévert & A.Jurcan 

MISE EN SCÈNE: Alexandru JURCAN 

ZEIT 45 min  

PLOT:  Un grup de tineri ce iubesc poezia și teatrul sunt deranjaţi de propunerea unui regizor care dorește

sa le transforme spectacolul într-unul ușuratic și vulgar. Insă tinerii își dau seama de acest lucru și

renunţă, continuându-și prestaţia în domeniul poeziei autentice.

DISTRIBUTION |

Bakos-Pal Ana-Maria  

Bresan Denisa-Alina  

Capota Teodora-Maria  

Copot Renata  

Giurgiu Alexandra-Iulia  

Mihasan Dalia Alexandra  

Nicula Cristina Valentina  

Simon Eris-Elisabeta  

Toma Mara-Ioana

Matei Alexandru-Ionut  

Merca Tudor-Dragos  

Mezei Radu-Tudor  

Muntean General  

Muntean Serif  

Neagu Ovidiu-George  

Potra Darius-Paul  

Vlaicu Alin Florin 

Ștefania Asăvoaiei 

Teodora Marica 

Sara Manta 



6. TRUPE

Instituția: Asociaţia I.P.L.T.”Gheorghe Asachi”, Chișinău, Republica Moldova 

Piesă: Tartuffe( fragment) –Molière  

MISE EN SCÈNE: Vasile BODRUG 

ZEIT 25 min 

PLOT | Spectacolul este o comedie de moravuri, din clasica franceză, cel mai frecvent montat în diferite

teatre dramatice ale lumii. Noi ne-am propus să montăm acest spectacol pentru că problemele vizate în
această piesă la acea vreme, când a fost scrisă de Molière, sunt actuale și astăzi, ba chiar aș accentua

că minciuna și ipocrizia în societate la etapa actuală e mult mai mare decât pe timpul lui Molière. Pentru

concurs, am selectat, din cele toate cinci acte ale piesei, actul întâi. Veți putea privi o luptă între două
psihologii .Un clan prezentat de Pernele, Orgon, care apără minciuna impostorului Tartuffe și adevărul

reprezentat de membrii familiei, care sunt de o cu totul altă opinie, că omul trebuie să-și trăiască viața
frumos, să comunice cu lumea, prietenii,fără minciună, violenţă psihologică și ipocrizie.

DISTRIBUTION |

Mariana – Ionel Laura  

Elmira – Micleușanu Cornelia  

Cleante – Matros Bogdan  

Orgon – Nunu Daniel  

Dorine – Oală Cristina  

Pernele – Filipciuc Corina  

Valere – Petic Daniel  

Flipote – Rotaru Paula  

Teatrul Studio ALBINA-chisinau



6. TRUPE

film alb - iasi

Instituția: Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Iași 

Piesă: Arno se îndrăgostește de Patti Lozano 

MISE EN SCÈNE: Lucian ŢURCAȘ 

ZEIT 15 min 

PLOT | Într-o zi normală de școală, Arno și prietenul său fidel Leo merg la cantină unde Arno are ochi doar

pentru Anna care stă la masa alăturată împreună cu prietena ei Patti și se uită la poze cu pisici, marea lor

pasiune. În ciuda faptului că Arno face totul ca la carte pentru a le impresiona pe fete, aratându-și mușchii și

invitând-o pe Anna la cinema, aceasta nu manifestă interes pentru Arno. Când aude însă că Leo are acasă
pui de pisică, Anna și Patti pleacă cu el să le vadă și observă totodată și ce musculos este prietenul lui Arno.

DISTRIBUTION |                                                                                             

DRAMATIS PERSONAe - baia mare
Instituția: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare 

Piesă: CHACUN SON DROMADAIRE de Dramatis Personae & Dumitru Solomon, 

Guillaume Apollinaire, Geo Bogza 

MISE EN SCÈNE: Nicolae Weisz 

ZEIT 30 min 

PLOT | Ce să faci când un dromader (sau mai mulţi) vin să îţi bulverseze viaţa ? ÎI alungaţi, evident. Sigur,

dar să nu uitaţi niciodată spusele dramaturgului francez Philippe Néricault Destouches (citându-l

aproximativ pe Horatius) : „Degeaba alungi dromaderul, el se va întoarce mereu la galop”. Textul de

plecare, Le Chameau (Cămila) de Dumitru Solomon, este o piesă absurdă cu două personaje. În spatele

acestui absurd însă nouă ni s-a părut că zărim un adevăr al nostru pe care vi-l propunem, contăm pe faptul

că acest adevăr vă va surprinde și că vă va da de gândit. 

75% Dramatis Personae, 20% Dumitru Solomon 5%, Geo Bogza, 5% Guillaume Apollinaire 5%. 

DISTRIBUTION | I, Patient – Anamaria Lazar 

P, Psi – Callista Birta 

Les soldats – Callista Birta, Anamaria Lazar

Regie și tehnică : Andreescu Antonia  

Arno – Negură Teodor 

Leo – Viziteu Dragoș  

Anna – Condurache Delia 

Patti – Minea Ștefana 

Elevi în cantină : Luca Alexandra, Jugănariu Matei, Manoliu Iustin, Vizitiu Mara
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DISTRIBUTION |

Ilinca-Teodora Agafiței 

Daria Babii 

Daria Braharu 

Georgiana Cojocaru 

Alina-Dumitrița Dănilă 

Livia-Paula Dima 

Maria Plugaru 

Sabina-Elena Simirad 

Delia-Ioana Țuțu

Mosaïque - iasi
Instituția: Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Iași

Piesă: EXERCICES DE STYLE de Raymond Queneau 

MISE EN SCÈNE: Letiţia AGHION & Mira CUCINSCHI 

ZEIT 25 min 

PLOT | Un tânăr cu pardesiu si pălărie urcă într-un autobuz aglomerat, calcă pe picior un alt călător și se

repede să se așeze pe un loc rămas liber. Mai târziu, îl revedem în fața Gării Saint-Lazare în compania unui

prieten. O intâmplare banală, neînsemnată care, însă, repovestită în multiple stiluri, devine, rând pe rând,

poveste, profeție, telegramă sau injurie. Exercitiu de stil sau de viziune? Joc lingvistic sau măsura

diferenței dintre modurile în care percepem realitatea? À voir et à réfléchir ... 

Teatrul Studio ALBINA-chisinau
Instituția: Asociaţia I.P.L.T.”Gheorghe Asachi”, Chișinău, Republica Moldova 

Piesă: Procesul – autor necunoscut 

MISE EN SCÈNE: Vasile BODRUG 

ZEIT 20 min 

PLOT | Subiectul spectacolului este unul inspirat din fabulele « Ursul păcălit de vulpe » și «Corbul și vulpea »  

Fabula spectacolului este despre o vulpe mincinoasă, rea, care este adusă în faţa judecătorului să
răspundă pentru fărădelegile făcute. Este judecată dar, până la urmă iar fuge și iar face ceea ce a mai făcut.

Hoţii și mincinoșii găsesc căi, prin ocolite, prin ascuns, mită și alte tertipuri pentru a încălca legea și a ieși la

libertate și a trăi bine mersi. 

DISTRIBUTION |

Baltă Mădălina - Corbul 

Boghean Jan - Prezentator 

Doroșenco Ioan - lupul-polițist 

Guțu Oliver - Cocoșul 

Casian Miriam - Prezentatoar

Mustață Mihai - Moșul-păcălit de vulpe  

Railean Chirilă - Ursul-păcălit de vulpe 

Savin Răzvan - Judecătorul 

Surdu Gabriela - Grefierul 

Palamarciuc Victoria - Iepurașul-păcălit de vulpe

Țuțulescu Mia - Vulpea
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DISTRIBUTION | Balan Beatricia : Gonzesse/Rat des Champs 

Cepoi Ana-Daniela : Anetto/Demoiselle parisienne 

Cerchez Dina : La Bien-Aimée 

Cirisau Elena : Récitant de fables/Demoiselle parisienne/La Mort 

Cudalb Medeea : Récitant de fables/La propriétaire du magasin 

Guzun Stela : Nana/Rat de Ville/Chanteuse de rue  

Ianachi Iulian : Récitant de fable/Voleur/Lou 

Păvăleanu Amelia : Anon/Chanteuse de rue  

Spatari Bianca : Quidam/Demoiselle parisienne 

Pușca Dinu-Ovidiu : L’Amoureux Naïf 

Tomacinschi Alexandru : Clodo 

Tripaduș Sofia : Anetto/Policier/Loulou 

Atelier-Théâtre Francophone

L’OISEAU BLEU

Balti, Republica Moldova

Instituția: Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, Bălți, Republica Moldova

Piesă: La raison du plus fort n'est pas la meilleure  după fabulele lui Jean de la Fontaine

MISE EN SCÈNE: Aurelia EMCIUC

ZEIT 30 min 

PLOT | Un spectacol muzical dinamic, amuzant, în care protagoniștii încarnează personaje și tipuri de

caractere de natură umană diferită. Poveștile prezintă accentuate trăsături morale ale fiinţelor umane și le

critică, denunţând marile probleme care rămân de actualitate în orice epocă.  Am încercat să intercalăm

scenele care se succedă cu momente muzicale fără a uita coregrafia.
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les apos - iasi

Instituția: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași

Piesă: P.S. JE T’ATTENDS - Adaptare romanului Oscar și Tanti Roz de Éric-Emmanuel Schmitt 

MISE EN SCÈNE: Mira-Maria CUCINSCHI & Emilia BURNUSUZ 

ZEIT 50 min 

PLOT | Oscar îi scrie lui Dumnezeu, în care nu crede de fapt la început, îndemnat de Tanti Roz, singura

persoană care a avut curajul să îi spună că va muri. Douăsprezece scrisori, douăsprezece zile, între care și

Crăciunul, aniversarea lui Dumnezeu, în care îi povestește despre boală, despre suferinţă, despre trecerea

dinspre fiinţă spre nefiinţă, despre relaţiile dintre oameni. Timp în care înţelege că, mai important decât să
te vindeci, este să devii capabil să accepţi boala și moartea. La cei șase ani ai săi, direct, curajos, generos,

el reușește să deosebească esenţialul de întâmplător, spiritualul de material și, în fiecare post-scriptum,

să definească ceea ce își dorește cu adevărat. Oscar așteaptă răspunsuri pe care simte că le primește,

graţie cărora va înfrunta mai ușor necunoscutul, mult mai senin și plin de iubire. Le așteaptă, așa cum le

așteptăm cu toţii... 

DISTRIBUTION |

Peggy Blue : Maria BOTEZATU 

Oscar copil 1: Tiberiu POPA 

Oscar spirit 1 : Maia ANTOHI 

Tanti Roz 1 : Livia DIMA 

Oscar copil 2 : Codrin HRUȘCĂ 

Oscar spirit 2 : Antonia SȂRBU 

Tanti Roz 2 : Daria BRAHARU 

Oscar copil 3 : Tommaso BONGIORNO 

Oscar spirit 3 : Teodora SPULBER 

Tanti Roz 3 : Teodora MAZGA 

Oscar copil 4 : Sergiu BĂLĂNICI 

Oscar spirit 4 : Ilinca LOVIN 

Tanti Roz 4 : Ioana NICU 

Oscar copil 5 : Rareș MANCEA 

Oscar spirit 5 : Andreea GRIVINCĂ 

Tanti Roz 5 : Sabina SIMIRAD 

Oscar copil 6 : Teodor BREBU 

Bacon : Daria NECULĂIŢĂ 

Pop Corn : Serena RUSU 

Copilul : Alesia PINTILIE 

Doctorul : Lorena IGNAT 

Mama : Crina ȘURUBARU 

Tata : Alexia DELIU



Instituția: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași

Piesă: ET TOI? (dupa textul “Frumoasa calatorie a ursilor panda povestita de un saxofonist 

care avea o iubita la Frankfurt” de Matei Visniec) 

MISE EN SCÈNE: Mira-Maria CUCINSCHI 

ZEIT 50 min 

PLOT | O încăpere, un cuplu, un tânăr, șapte umbre feminine, nouă nopţi, sute de păsări, o viaţă întreagă,

o mulţime de întrebări și nicio amintire. Rătăcite în această lume stranie, absurdă, veselă și romantică

deopotrivă, cu situaţii codate și sfârșit neașteptat, cele două personaje se străduiesc să umple goluri și

să înţeleagă misterele vieţii împreună sau poate fiecare singur căci graniţa dintre vizibil și invizibil, între

aici și dincolo este atât de delicată și fragilă. 

DISTRIBUTION |

EL : Rareș MANCEA 
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MOOZ - IASI

BON FESTIVAL !

EA ( noaptea 1) : Denisa MIHĂILĂ 

EA ( noaptea 3) : Teodora SPULBER 

EA ( noaptea 4) : Andreea SPIRIDON 

EA ( noaptea 5) : Diana PĂRPĂLIŢĂ 

EA ( noaptea 6) : Daria BRAHARU 

EA (noaptea 7) : Maia ANTOHI 

EA ( noaptea 8) : Miruna BUTNARIUC 



  RIENTEAZĂ-TE

1

2

3

4

5

6

 1. GARA

2. PALAS MALL     

3. BLVD. COPOU

4. COLEGIUL EMINESCU

5. PIAȚA UNIRII

6. TEATRUL NAȚIONAL  

7. HARTĂ
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Brochure réalisée von Teodor Brebu



find us on facebook

instagram & youtube


