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EXPERIENŢE TEATRALE - PRICHINDEL LA FESTIVAL! 
FESTIVALUL FLORI DE SPERANȚĂ - 11 - 12 MAI 2017, CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

 

 

 



                      POVESTEA LUI MUCK CEL MIC 

 



 

 Premiul pentru scenografie originală a fost acordat spectacolului Povestea lui Muc cel Mic, Teatrul 

„Prichindel” din Alba Iulia (România), semnat de ansamblul de artişti bulgari – Todor Valov (regia), Natalia 

Gocheva (scenografia) şi Mirchev Plamen (muzica). În creaţia acestor artişti se simte influenţa şcolii ruse, 

reuşind să cucerească spectatorii prin păpuşile-personaje, create în baza vaselor de metal orientale, împodobite 

la fel, ca şi actorii în costume orientale, au adus nu doar atmosfera de poveste, ci şi farmecul tradiţiilor şi 

culturii arabe. 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spectacolul Mica vrăjitoare a primit DIPLOMĂ PENTRU IMPACT VIZUAL  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



PREMIERE - POVEȘTI NOI PENTRU COPII 

CAPRA CU TREI IEZI, creație colectivă și originală a Teatrului de Păpuși ”Prichindel” 

 

 

 

 

 



     

 

 

   

 

 

 

 



 

Promovare stradală – personajele din poveste au ajuns în mijlocul oamenilor. 

 

 

 

 

 

 



MICA VRĂJITOARE, regia Todor Valov 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



RELUĂRI - SPECTACOLE DE ODINIOARĂ 

 

 

ZULENKA 

 

                                                      

 

                                                       URSULEȚUL ȘI ANOTIMPURILE 

 

 

 



 

MICII MUȘCHETARI 

 

 

 

 

 

 

POVESTEA LUI MUCK CEL MIC 

 



CASA POVEȘTILOR - ORA DE TEATRU 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRICHINDFEST  

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI DE ANIMAȚIE 

 

 

 

 



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

 

 

Sala Unirii 

 

 

 

 

Castelul Sâncrai 

 

 



GESTURI PENTRU TOȚI - SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU POVEȘTI 

EDIȚIA A 12-A 

PUBLICUL SPECTATOR 

 

 

 

 

 



Conferințe de presă - Cafeaua cu tâlc 

 

 

 

 

 

 

 



Expoziții 

 

 

 

 

Dialoguri 

 



Concerte 

 

 

 

Lansări de carte 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Spectacole pentru copii 

 

 

 

 

 

 

 



Spectacole pentru tineri și adulți 

 

 

 

 

 

 



Spectacole-lectură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teatru-dans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENERIATE 

Alba Mall - ianuarie 2017 

 

 

 

 

Alba Mall - februarie 2017 

 



Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga„ Alba 

Târgul de carte ALBA TRANSILVANA - mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociația Serviciul de Ajutor Maltez din România, filiala Blaj 

 

 

 

 

 

 

 



Grădinița cu program prelungit ”Dumbrava Minunată” 

 

 

 

 

 

 

 



TEATRU-GAZDĂ 

Concert AG Weinberger 
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PASĂREA MĂIASTRĂ, regia Gabriel Apostol 

 

 

 

SÂNZIANA ȘI PEPEPELEA, regia Cristian Pepino 

 

 

 



CHESTIONARE INTERNE 

  

REZULTATE CHESTIONAR  

 

SPECTACOL 

MICA VRĂJITOARE 

 

Data: 28 – 29  SEPTEMBRIE 2017 

 

 

Răspunsurile oferite de către cadrele didactice și părinții care au însoțit copiii la spectacol au fost următoarele: 

 

 

1. V-a plăcut spectacolul?         

 

                □  foarte mult:  14       □  mult:  5        □  puțin:  1        □  deloc       

  

 

2. Alegerea titlului MICA VRĂJITOARE, vi s-a părut? 

 

 

                □ foarte inspirată:  9    □ inspirată:  11      □  mai puțin inspirată          □ deloc inspirată        

  

 

3. Ce ați apreciat cel mai mult în spectacol? 

 

 

              □  regia artistică:  2     □  scenografia:  3      □ muzica:  1      □  prestația actorilor:  7      □ totul:  12 

 

 

 

Număr de chestionare completate: 20 

 

 

 



REZULTATE CHESTIONAR  

 

Data: martie - aprilie - mai 2017  

  1. De cate ori mergeti cu copiii din clasa/grupa dvs. la teatrul de păpuși Prichindel pe an?         

 

            9 □ 1 data              35  □ 2 ori                 38 □ 3 ori               19  □ 4 ori         

 

2. Câte spectacole vizionați pe an împreună cu cu copiii din clasa/grupa dvs., în afară de cele ale teatrului de 

păpuși Prichindel? 

 

            29□ 1            28□ 2        16□ 3           7□ 4           21□ 5 

 

3. Cât de încântat apreciați că a fost copilul la spectacolele teatrului de păpuși Prichindel ? 

 

75 foarte încântat     23 încântat     2  așa și așa        1 nu foarte încântat      □ deloc încântat  

    

4. Cât de încântat apreciați că a fost copilul la spectacolele altor trupe sau companii în comparație cu cele ale 

teatrului de păpuși Prichindel?  

 

37 foarte încântat     48 încântat      14 așa și așa       2  nu foarte încântat      □ deloc încântat  

 

5. La ce spectacol de teatru de păpuși ați fost ultima data împreună cu clasa/grupa dvs. ?  

 

                                                      Rezultatele in anexa 1 

 

6. Cât de important considerați spectacolul de teatru în dezvoltarea copiilor?  

 

77 foarte important     24 important      □ așa și așa        □ nu foarte important      □ deloc important  

 

7. Sunteți mulțumiți de spectacolele din repertoriul teatrului de păpuși Prichindel? 

 

68 foarte mulțumit     32 mulțumit      1 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit  

 

8. Vă rugăm faceți 2 propuneri de spectacole care credeți că ar trebui vizionate de către copii:  

 

Rezultatele  in anexa 2 



9. Având în vedere ultima reprezentație la care ați fost la teatrul de păpuși Prichindel , cât de mulțumit/ă  sunteți 

de:  

 

Subiectul reprezentației 

              68 foarte mulțumit     29 mulțumit      4 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Prestația actorilor 

              85 foarte mulțumit     16 mulțumit      □ așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Decorul și recuzita 

76 foarte mulțumit     24 mulțumit      1 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Aspectul păpușilor 

67 foarte mulțumit     33 mulțumit      1 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Calitatea efectelor vizuale/luminilor 

65 foarte mulțumit     35 mulțumit      1 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Calitatea sonorizării 

69 foarte mulțumit     30 mulțumit      2 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

 

10. Având în vedere teatrul de păpuși Prichindel, cât de mulțumit/ă sunteți de...:  

 

Calitatea spectacolelor  

77 foarte mulțumit     24 mulțumit      □ așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Latura educativă a spectacolelor 

76 foarte mulțumit     25 mulțumit      □ așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Prețul biletului 

73 foarte mulțumit     27 mulțumit      1 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

 

                                                                   Aspectul salii de spectacol 

43 foarte mulțumit     49 mulțumit      7 așa și așa        2 nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 



Modalitatea de prezentare a spectacolelor de către impresarii teatrului  

69 foarte mulțumit     30 mulțumit      2 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Amabilitatea personalului  

74 foarte mulțumit     25 mulțumit      2 așa și așa        □ nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Conditiile de transport a copiilor la sala de spectacol   

55 foarte mulțumit     40 mulțumit      6 așa și așa        2 nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Garderobă 

41 foarte mulțumit     40 mulțumit      15 așa și așa        2 nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Spațiul de așteptare  

32 foarte mulțumit     45 mulțumit      17 așa și așa        5 nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

Curățenia și acces la toalete  

38 foarte mulțumit     53 mulțumit      9 așa și așa        1 nu foarte mulțumit      □ deloc mulțumit 

 

 

11. Care sunt principalele trei aspecte pe care le-ați schimba la teatrul de păpuși Prichindel ?  

 

27 Prețul biletelor    46 Garderoba   35 Servicii de curățenie și acces la băi       11 Calitatea spectacolelor 

 

3 Atitudinea personalului     41 Modalitatea de promovare      15 Modalitatea de prezentare a spectacolelor de           

către impresarii teatrului  

 

12. Ce alte activități ați dori să desfășoare teatrul pentru/împreună cu copii din clasa/grupa dvs. în afara 

prezentării de spectacole de teatru? 

 

85 ateliere de teatru     27 spectacole lectură       

□ alte activități, vă rugăm exemplificați: ..................................................................................................................... 

                        

                         

13. Ați fost vredoată cu grupa/clasa dvs. la spectacole din cadrul Festivalului Internațional de Teatru POVEȘTI 

Alba Iulia ?  

 

60 DA          41  NU 



                                                         

14. Dacă răspunsul Dvs. la întrebarea 13 este DA vă rugăm să amintiți numele spectacolului și al teatrului. 

 

                                                                 Rezultatele in anexa 3 

 

 

15. În cazul în care nu ați fost niciodată împreună cu grupa/clasa la spectacolele teatrului de păpuși 

PRICHINDEL care este motivul? 

 

Fara raspuns         97                                                                                             Nu am fost invitati          4 

 

Anexa1  rezultate chestionar  

5. La ce spectacol de teatru de păpuși ați fost ultima dată împreuna cu clasa/grupa dvs.? 

 

Micii Mușchetari  37 

Stan Bolovan 2 

Făt Frumos din lacrimă 5 

Stan Pățitul 1 

Punguța cu doi bani 3 

Ursulețul și Anotimpurile 2 

Elefantelul Curios 2 

Chili Ramirez 1 

Zulenka 5 

Cei 3 Mușchetari 19 

Cine a Furat Clopoțeii 2 

Cei 3 Purceluși 2 

Clownul Farfarello 2 

Scufița Roșie 3 

Spectacole religioase 1 

Casa cu jucării 2 

Petru umblă pe apă 1 

Fără răspuns 9 

Anexa2  rezultate chestionar  

8.Va rugam faceti 2 propuneri de spectacole care credeti ca ar trebui vizionate de catre copii: 

Capra cu Trei Iezi 4                                                  Romeo și Julieta 1 



Cenusăreasa 9                                                           Scrisoarea a-III-a 1 

Albă ca Zapada 17                                                    Moș Ion Roata și Unirea 1 

Dumbrava Minunată 1                                              Păcală 5 

Harap Alb 4                                                               Motanul încălțat 1 

Muzicanții din Bremen 3                                          Hänsel si Gretel 3 

Prințul Fericit 1                                                         Gulliver în Țara Piticilor 1 

Robin Hood 2                                                           Amintiri din Copilărie 2 

Cei 3 Purceluși 5                                                       Fetița cu Chibrituri 1 

Sarea în Bucate 6                                                      Croitorașul cel viteaz 1 

Fata Moșului și Fata Babei 7                                    Alis în țara minunilor 1                                   

Aventurile lui Habarnam 1                                        Elefănțelul curios 1 

Ursul pacalit de Vulpe 3                                            Legende 1 

Craiasa Zapezii 5                                                       Basme romanesti 1 

Guliver in Tara Piticilor 2                                          Povesti din lumea reala 2 

Punguta cu 2 Bani 5 

Copilul din Stele 1                                                     Fara raspuns  5 

Aladin si Lampa Fermecata 5 

Casuta din Oala 3 

Scufita Rosie 4 

Ratusca cea Urata 1 

Vrajitorul din Oz 2 

Frumoasa din Padurea Adormita 1 

Fat Frumos din Lacrima 2 

Bruto un Dinozaur Inca Mic 1 

Pinochio 1  

D-l Goe 1 

Cartea Junglei 3 

Cand Jucariile Spun Povesti 2 

Frozen Regatul de Gheata 1 

Heidi Fetita Muntilor 1 

Povesti din Folclorul Maghiar 1 

Povesti Clasice Gen “Eroi in Pijama”1 

Anotimpurile 1 

Spectacol Magie 1 

Caragiale 1 

Cartea cu Apolodor 1 



Spectacole Antiviolenta 1 

 

Anexa3  rezultate chestionar 

14.Daca raspunsul Dvs. la intrbarea 13 este DA va rugam sa amintiti numele spectacolului si al teatrului. 

 

Stan Bolovan spaima zmeilor  (Teatrul “Arcadia” Oradea)       5 

 

Povestea lui Muck cel mic                                                          3 

 

Elefantelul curios  (Teatrul “Ariel” Tg. Mures)                          3 

 

Pinochio                                                                                       1 

 

Punguta cu doi bani                                                                     1 

 

Mica sirena                                                                                  2 

 

Frumoasa din Padurea Adormita (Teatrul “Prichindel Alba)      1 

 

Printesa Zulufina                                                                          2 

 

Cenusareasa                                                                                  4 

 

Cei trei muschetari                                                                        1 

 

Fara raspuns                                                                                  78 
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1. PREZENTAREA EVENIMENTULUI  

 

SCOPUL evenimentului este de a crea un produs cultural pentru comunitatea din Alba, cu rolul de a educa 

prin artă, de a oferi diversitate culturală locuitorilor județului, de a promova arta spectacolului din țară și 

străinătate şi de a stimula schimburile culturale dintre România şi celelalte ţări din Europa şi din lume. 

  

TEMA festivalului este POVESTEA, povestea care ne deschide, pentru prima oară, interesul pentru 

cunoaştere, călătorii, pentru lumi imaginare, apetitul spre joc, spre comunicare şi împărtăşire a experienţelor. 

Orice lucru poate deveni interesant dacă are o poveste frumoasă.  

 

PROGRAMUL festivalului cuprinde spectacole de teatru, expoziţii, recitaluri, concerte, lansări de carte, 

conferințe și ateliere adresate adulţilor şi copiilor.  

 

Locaţiile convenţionale - Teatrul de Păpuşi, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor - 

şi cele neconvenţionale - parcuri, spațiile cetăţii, etc.- de care dispune oraşul Alba Iulia, vor fi din plin folosite 

pentru a găzdui activităţile din program şi de a da viață  prin artă, încărcăturii istorice şi culturale a oraşului. 

 

2. OBIECTIVE 

Festivalul își propune să atingă următoarelor obiective:  

- crearea unui produs cultural atractiv; 

- promovarea pe plan național a valorilor artistice, autohtone și universale din domeniul artelor 

spectacolului; 

- promovarea județului Alba ca spaţiu cu o ofertă culturală unică;  

- promovarea teatrului şi a judeţului Alba pe plan naţional şi internaţional; 

- crearea de legături culturale cu instituţii şi companii de cultură din ţară şi din străinătate; 

- dezvoltarea rapidă și durabilă a turismului cultural în municipiul Alba Iulia;  

- promovarea actului artistic pentru toate vârstele; 

- formarea profesională continuă pentru toţi angajaţii teatrului; 

- formarea unui public de teatru avizat. 

 

3. STRUCTURA 

Festivalul internațional de teatru, structurat pentru toate vârstele, este unic în țară ca și concept. Evenimentul 

are o structură echilibrată a ofertei de spectacole și evenimente dedicate copiilor, tinerilor și adulților. 

Programul festivalului cuprinde spectacole și concerte ale teatrelor și companiilor importante din țară și 

străinătate, dar și evenimente conexe (ateliere de creație, expoziții, lansări de carte/CD, proiecții de film etc.). 

Artiști valoroși sunt prezenţi anual la Alba Iulia pentru a performa. 

În programul festivalului sunt selectate spectacole cu nume mari ale scenei românești, care asigură succesul la 

public. Din experiența edițiilor anterioare s-a constatat că publicul albaiulian este atras de spectacolele care să 

aibă cel puțin un cap de afiș (Marian Râlea, Oana Pellea, Marcel Iureș, Maia Morgenstern, Pavel Bartos etc.) 

Pentru a atrage copiii și adolescenții spre teatru s-au desfășurat ateliere de creație în care acest public țintă a 

luat contact cu ceea ce înseamnă crearea unui spectacol de teatru (ateliere de mânuire, scenografie, scriere 

dramatică).  

 



Prezența lansărilor de carte, a expoziților, a conferințelor și a proiecțiilor de film documentar, ca evenimente 

auxiliare, reprezintă latura academică a evenimentului și întregesc atmosfera festivalului creând totodată 

legăturile între evenimentele mari din festival.  

 

4. BUGET  

Evenimentul este finanțat exclusiv de către C.J. Alba.  

Bugetul estimat a fost de 440 000 lei (anexa dosar festival 2017). 

Buget final 425 000 lei (anexa dosar festival 2017). 

Raportul financiar care cuprinde toate operațiunile din cadrul evenimentului (colaboratori, diagrame cazare 

etc.) este anexat în dosarul de festival.  

 

5. FIȘA EVENIMENTULUI 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

Ion Dumitrel - Președinte Consiliul Județean Alba 

Ioana Bogăţan – Director  Festival  

Dan Popescu – Director Imagine  

Cristina Smadea – Secretariat Literar / Coordonator Comunicare  

Flaviu Dușa - Traducător / Coordonator Comunicare  

Alina Mezei – Coordonator Logistică  

Florina Delia Laszlo – Contabil Şef  

Maria Bratu – Consilier juridic 

Elena Madaras – Coordonator tehnic 

Ovidiu Tămăşan – Coordonator Lumini  

Florin Andrea – Coordonator Sunet  

Alexie  Pleşa – Impresar Spectacole  

Pavel Kiraly – Impresar Spectacole  

Anița Popa – Casierie  

Cătălina Mihăilă - Prezentator spectacole pentru copii  

Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Sidara Benchea Mincu, Irina Melnic, Cristian Ghiciuc, Mădălin Costea, 

Rareș Bogdan Porca - Actori  

Răzvan Laszlo, Horea Oarga – Mașiniști  

Mirela Tămășan – Logistică  

Elena Rusu – Ingrijitor, Logistică  

Mariana Szabo – Plasator  

Marin Goia – Administrativ  

  



COLABORATORI  

Bogdan Gavrilă - Grafică imagine festival  

Prof. univ. dr. Oana Leahu - moderator conferințe  

Teodora Iordăchescu – Corectură texte  

Anca Iacob - Responsabil site www.fitab.ro, fotograf  

Rareș Tileagă - Coordonator mass-media & ziar festival  

Pompilia Cațaros - Grafică  

Anca Pojar - Coordonaror conferințe de presă  

Alin Dreghiciu - Logistică  

  

VOLUNTARI  

Elevi și studenți  

  

CONSILUL JUDEȚEAN ALBA - SERVICIUL TURISM 

 CONSILUL JUDEȚEAN ALBA - SERVICIUL SALVAMONT 

 

ORGANIZATORI  

Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia  

Consiliul Judeţean Alba  

 

CU SPRIJINUL: 

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

UNITER 

 

PARTENERI  

FNT 

ASITEJ 

UNIMA 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFIE „I.L. CARAGIALE” 

BUCUREȘTI 

UNIVERSITATEA DE ARTE din TÂRGU-MUREȘ 

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA 

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA, FILIALA ALBA 

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR 



LIBRĂRIILE HUMANITAS 

FRAMM'S 

PUBSKIT ’77 

 

PARTENERI MEDIA 

TVR CLUJ 

RADIO ROMÂNIA CLUJ 

RADIO ROMÂNIA CULTURAL 

LITERNET 

TIMPUL CIREȘELOR  

 

SPONSORI  

JIDVEI  

AQUATIC 

GIUSTO  

TOPCAR, SEAT  

FINE&NOBLE 

LIVIO DARIO 

 

Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI este o marcă înregistrată a Consiliului Județean Alba. 

Biletele s-au pus în vânzare în data de 20 septembrie 2017, online, casieria teatrului, casieria Casei de 

Cultură a Sindicatelor.  

Prețul unui bilet a fost de: 

- 5 lei la spectacolele pentru copii 

- 5 lei pentru spectacol-lectură 

- 10 lei preț redus pentru grupuri mai mari de 40 de persoane 

- 15 lei preț redus pentru elevi, studenți și pensionari  

- 18 lei preț întreg pentru adulți  

Detalii: www.fitab.ro,  www.teatrulalba.ro , www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel  

 

6. MODUL DE ORGANIZARE AL FESTIVALULUI PE ETAPE 

1. Organizarea internă a echipei de festival: ianuarie 

 - se stabilesc persoanele si responsabilităţile în proiect 

 2. Selectarea trupelor participante: ianuarie, februarie, martie 

 - se vizionează spectacole 

../../../2016/%5b%20FITAB%202016%20%5d/%5b%20RAPORT%20FINAL%20FITAB%202016%5d/www.fitab.ro
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 - se analizează propunerile primite de la directorii de teatre din țară și străinătate 

 - se creează o listă provizorie cu spectacole 

 3. Crearea, dezvoltarea, menținerea arhivei informaționale a festivalului: ianuarie - octombrie 

 - înregistrarea și arhivarea tuturor informațiilor care țin de proiect 

 - actualizarea continuă a informațiilor 

 - punerea la dispoziția echipei de proiect a informațiilor prelucrate 

 4. Programare provizorie a programului: martie 

 - programarea provizorie a evenimentelor  

 - se propun lansări de carte, expoziții 

 - se fixează atelierele de creație 

 - se propune o listă de concerte  

 5. Conceperea și trimiterea invitaţiilor către participanți: martie 

 6. Programarea pe săli a spectacolelor în funcţie de fișele tehnice: aprilie-iunie 

 - echipa tehnică a festivalului în colaborare cu teatrele participante stabilesc d.p.d.v. tehnic sălile adecvate 

fiecărui spectacol  

 7. Semnarea precontractelor cu participanţii: iulie, august 

 8. Traducerea contractelor, fișelor tehnice primite din străinatate: iulie 

 9. Conceperea grafică și textuală a materialelor publicitare (afișe, caiet program, banner, mesh, stickere, 

insigne, pixuri, plase, tricouri): iulie - septembrie 

10. Definitivarea programului festivalului: august  

 11. Promovarea evenimentului (comunicate de presă, conferințe de presă, interviuri radio-TV, afișaj stradal, 

distribuire flyere): septembrie, octombrie  

 - se organizează conferințele de presă ale evenimentului 

 - se realizează afișajul stradal  

 - se împart flyere  

 - se montează în oraș bannere și mesh-uri 

 - se realizează și difuzează spoturile radio și TV ale festivalului 

 - se actualizează permanent pagina de facebook și site-ul festivalului 

 - interviuri, reportaje radio și TV  

- promovare directă prin impresari în școli, grădinițe și alte instituții partenere 

 12. Activitați de impresariat în școli, grădiniţe, instituții: septembrie, octombrie 

13. Vânzarea biletelor de festival: septembrie, octombrie 

 14. Realizarea diagramelor de cazare și masa pentru invitați: august, septembrie  

 15. Rezervarea finală a cazărilor pentru invitați: august, septembrie 

 



 16. Activitate contabilă a festivalului: ianuarie - octombrie  

 17. Conceperea și realizarea diplomelor pentru atelierele de creație: septembrie  

 18. Actualizarea site-ului dedicat festivalului: septembrie, octombrie, noiembrie 

 19. Conceperea și realizarea trofeelor festivalului: septembrie  

 20. Prezentarea proiectului: octombrie  

 21. Analiza post-eveniment: octombrie 

 22. Întocmirea dosarului de presă al festivalului – octombrie 

 

7. PROGRAMUL FESTIVALULUI  

 

LUNI, 9 OCTOMBRIE 2017 

 

10.00  PINOCCHIO, regia Călin Mocanu  

           Teatrul de Păpuși PUCK Cluj-Napoca  

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Studenţilor / 50 min. 

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

17.00  NE JUCĂM, NE JUCĂM, UN SPECTACOL NOI CREĂM 

           Atelier de mânuire marionete 

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu, actori mânuitori 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

          

17.00  FORME DE EXPRESIE VIZUAL TEATRALE  

           Atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu, scenograf 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

17.00  FESTIVALUL ÎN CUVINTE  

          Atelier de teatrologie 

           Coordonator: Adriana Teodorescu, teatrolog 

           Teatrul de Păpuși Prichindel 



    17.30  ATITUDINI - Marcel Iureș în imagini  

           Vernisaj foto  

           Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia / 30 min. 

 

18.30  COSTUME COMMEDIA DELL'ARTE, PROIECT „COLOMBINA”  

           Vernisaj expoziție UNATC „I.L.CARAGIALE“- București 

           Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

           Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor / 30 min. 

 

19.00  A DOUĂSPREZECEA NOAPTE, regia Victor Ioan Frunză 

           Teatrul METROPOLIS București  

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 14+      

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 165 min. (cu pauză) 

 

MARȚI, 10 OCTOMBRIE 2017 

 

10.00, 11.00  NEMAIPOVESTITA SCUFIȚĂ ROȘIE, regia Gavril Cadariu   

       Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL Tg. Mureș  

       Spectacol de teatru pentru copii  

       Casa de Cultură a Studenţilor / 50 min. 

  

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.00 - 20.00  COSTUME COMMEDIA DELL'ARTE, PROIECT „COLOMBINA”  

                       Expoziție permanentă UNATC „I.L.CARAGIALE“- București 

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor  

 

17.00  NE JUCĂM, NE JUCĂM, UN SPECTACOL NOI CREĂM 

           Atelier de mânuire marionete 

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu, actori mânuitori 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

         



17.00  FORME DE EXPRESIE VIZUAL TEATRALE  

           Atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu, scenograf 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

17.00  FESTIVALUL ÎN CUVINTE  

           Atelier de teatrologie 

           Coordonator: Adriana Teodorescu, teatrolog 

           Teatrul de Păpuși Prichindel 

           

17.00 - 19.00  ATITUDINI - Marcel Iureș în imagini 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 

18.00  DIALOGURI CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU ȘI MARCEL IUREȘ  

            Museikon, Piața Tricolorului / 60 min.  

       

20.00  NOAPTE PARIZIANĂ, coregrafia Daniel Pop 

           4everfilms productions, Franța 

           Spectacol de dans pentru tineri şi adulţi  

           Casa de Cultură a Studenților / 65 min. 

 

21.00   SINGULAR, autor AG Weinberger 

            Lansare de carte, Editura LIBRIS / mini recital 

            Framm`s / 40 min. 

 

MIERCURI, 11 OCTOMBRIE 2017 

 

11.00  FRUMOASA ȘI BESTIA, regia Cristian Pepino  

           Teatrul de Păpuși GULLIVER Galați   

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 50 min. 

 

 



12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.30  TEATRU, autor Olga Delia Mateescu 

           Editura TRITONIC 

           BASME CU O-GLINDA, autor Olga Delia Mateescu 

           Editura TRACUS ARTE 

           Lansări de carte 

            Art Cafe / 30 min. 

 

12.00 - 20.00  COSTUME COMMEDIA DELL'ARTE, PROIECT „COLOMBINA”  

                       Expoziție permanentă UNATC „I.L.CARAGIALE“- București 

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor  

 

17.00  NE JUCĂM, NE JUCĂM, UN SPECTACOL NOI CREĂM 

           Atelier de mânuire marionete 

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu, actori mânuitori 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

            

17.00  FORME DE EXPRESIE VIZUAL TEATRALE  

          Atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu, scenograf 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor   

 

17.00 FESTIVALUL ÎN CUVINTE  

          Atelier de teatrologie 

          Coordonator: Adriana Teodorescu, teatrolog 

          Teatrul de Păpuși Prichindel 

           

17.00 - 19.00  ATITUDINI - Marcel Iureș în imagini 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 



18.00  FURTUNA, regia Cristian Pepino  

           Teatrul pentru Copii și Tineret COLIBRI, Craiova 

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi. 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 70 min 

 

20.00  Freak Show 

           One Man Show, Florin Piersic Jr. 

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi /16+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 105 min. 

 

JOI, 12 OCTOMBRIE 2017 

 

10.00  SOLDĂȚELUL DE PLUMB, regia Todor Valov 

           VESSEL Theatre, Bulgaria 

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Studenților / 45 min. 

    

11.00  RIDICHEA  URIAȘĂ, regia Delia Gavlițchi  

           Teatrul pentru Copii ARLECHINO Brașov 

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 50 min. 

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.00 - 20.00  COSTUME COMMEDIA DELL'ARTE, PROIECT „COLOMBINA”  

                       Expoziție permanentă UNATC „I.L.Caragiale“- București 

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

13.00  CARTEA RAIULUI, de Ițic Manger 

           Teatrul Evreiesc de Stat București 

           Spectacol lectură            

           Colegiul HCC Alba Iulia  / 60 min. 



17.00  NE JUCĂM, NE JUCĂM, UN SPECTACOL NOI CREĂM 

           Atelier de mânuire marionete 

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu, actori mânuitori 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

            

17.00  FORME DE EXPRESIE VIZUAL TEATRALE  

           Atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu, scenograf 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

                      

17.00 FESTIVALUL ÎN CUVINTE  

          Atelier de teatrologie 

          Coordonator: Adriana Teodorescu, teatrolog 

          Teatrul de Păpuși Prichindel 

 

17.00 - 19.00  ATITUDINI - Marcel Iureș în imagini 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 

18.00  AMANTUL, regia Vlad Stănescu 

           Teatrul Evreiesc de Stat București 

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi  

           Casa de Cultură a Studenților / 90 min. 

 

19.45  MIROIRS, autor Gigi Căciuleanu 

           Lansare de carte, Editura VELLANT   

           Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor / 15 min 

 

20.00  #EMOJIPLAY, coregrafia Gigi Căciuleanu 

          Gigi Căciuleanu Romania Dance Company 

           Spectacol de dans pentru tineri şi adulţi.  

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 60 min 

 

 



VINERI, 13 OCTOMBRIE 2017 

 

11.00  JOCURI MAGICE, regia Titus Jucov 

           Teatrul Clasic IOAN SLAVICI Arad, Trupa Marionete 

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Studenților / 50 min. 

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.30  ADEVĂRUL, MAI FRUMOS DECÂT LEGENDA, autor Ion Dichiseanu 

           Lansare de carte, Editura POLIROM  

           Art Cafe / 30 min. 

 

12.00 - 20.00  COSTUME COMMEDIA DELL'ARTE, PROIECT „COLOMBINA” 

                       Expoziție permanentă UNATC „I.L.CARAGIALE“- București  

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

17.00  NE JUCĂM, NE JUCĂM, UN SPECTACOL NOI CREĂM 

          Atelier de mânuire marionete 

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu, actori mânuitori 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

           

17.00  FORME DE EXPRESIE VIZUAL TEATRALE 

          Atelier de scenografie  

           Coordonator: Alina Herescu, scenograf 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

            

17.00 FESTIVALUL ÎN CUVINTE 

         Atelier de teatrologie  

          Coordonator: Adriana Teodorescu, teatrolog 

          Teatrul de Păpuși Prichindel 

           



17.00 - 19.00  ATITUDINI - Marcel Iureș în imagini 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 

18.00  O SCRISOARE PIERDUTĂ. PREA MULTĂ VORBĂRIE, regia Gavril Cadariu   

           Teatrul Național Tg. Mureș  

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi. 

           Casa de Cultură a Sindicatelor/ 100 min 

 

20.30  SECRETUL FERICIRII, regia  Vlad Zamfirescu 

          Asociația Culturală Teatrul Catharsis  

          Spectacol pentru tineri şi adulţi / 14+ 

          Casa de Cultură a Studenţilor / 120 min. 

 

SÂMBĂTĂ, 14 OCTOMBRIE 2017 

 

11.00  E’ tutta ‘RRobba ‘BBona, regia Ciro Arancini 

           trasFORMAzioneANIMATA, Italia 

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Studenților / 50 min. 

 

12.00  SCUFIȚA ROȘIE, regia Felix Alexa  

           Teatrul TĂNDĂRICĂ București  

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 55 min. 

 

13.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

13.30  REGIZORI REGIZÂND, autori Maria Șevțova și Christopher Innes, Editura  CHEIRON 

           CARMEN STĂNESCU DINTR-UN SECOL ÎN ALTUL, PE SCENĂ, autor Ioan Moldovan, 

Editura BUNA VESTIRE 

           Lansări de carte 

           Art Cafe / 30 min. 

 



12.00 - 20.00  COSTUME COMMEDIA DELL'ARTE, PROIECT „COLOMBINA”  

                       Expoziție permanentă UNATC „I.L.CARAGIALE“- București 

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

16.00  NE JUCĂM, NE JUCĂM, UN SPECTACOL NOI CREĂM 

          Prezentare atelier de mânuire marionete   

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu, actori mânuitori 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

17.00  FORME DE EXPRESIE VIZUAL TEATRALE  

          Atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu, scenograf 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

           

17.00 FESTIVALUL ÎN CUVINTE  

          Atelier de teatrologie 

          Coordonator: Adriana Teodorescu, teatrolog 

          Teatrul de Păpuși Prichindel 

 

17.00 - 19.00  ATITUDINI - Marcel Iureș în imagini 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 

17.15 DE CE NU DISPARE TEATRUL?, autor Eugen Păsăreanu 

          ANATOMIA AMBIGUITĂȚII, autor Denisa Bade 

          Lansări de carte  

          Museikon, Piața tricolorului / 15 min. 

          

 17.30  DAMA DE CUPĂ, regia Oana Leahu 

            Universitatea de Arte Tg. Mureș 

            Spectacol lectură pentru tineri şi adulţi  

            Museikon, Piața Tricolorului / 80 min. 

            



 19.30  ALL INCLUSIVE, regia Vlad Zamfirescu 

            Fundația LEADER PROD ART, București 

            Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 16+ 

            Casa de Cultură a Sindicatelor / 100 min. 

           

  21.30  NATURA 

             RONA HARTNER & TARAFUL BUCUREȘTI 

             Concert pentru tineri şi adulţi  

             Pub Skit' 77 / 75min. 

 

DUMINICĂ, 15 OCTOMBRIE 2017 

  

11.00  CRĂIȚA FLORILOR, regia Victor Ștefaniuc 

           Teatrul GUGUȚĂ Chișinău  

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Studenților / 45 min. 

         

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.30  FESTIVALUL ÎN CUVINTE 

           Prezentare atelier de teatrologie 

           Coordonator: Adriana Teodorescu, teatrolog 

           Art Cafe 

 

12.00 - 20.00  COSTUME COMMEDIA DELL'ARTE, PROIECT „COLOMBINA” 

                       Expoziție permanentă UNATC „I.L.CARAGIALE“- București  

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

16.00  FORME DE EXPRESIE VIZUAL TEATRALE  

          Prezentare atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu, scenograf 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 



17.00  CENUȘĂREASA, regia Bogdan Tudor Pelerin 

           Compania Pelerin, Ploiești  

           Spectacol de teatru pentru copii  

           Casa de Cultură a Studenților / 50 min. 

 

17.00 - 19.00  ATITUDINI - Marcel Iureș în imagini 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 

19.00  SOLDATUL DE CIOCOLATĂ, regia Andrei Șerban   

           Teatrul ODEON București  

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi  

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 145 min. (cu pauză) 

 

8. PROMOVARE  

Promovarea evenimentului Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI, ediția a XII-a, s-a desfăşurat prin 

intermediul presei locale și centrale, prin publicarea de machete în presa scrisă, difuzare bannere în presa 

online, difuzare de spoturi radio, emisiuni radio, spot TV, emisiuni TV înainte, în timpul și după festival.  

 

8.1 CONTRACTE DE PUBLICITATE 

Pentru promovarea locală şi regională s-au încheiat contracte de publicitate prin agenția GLADVERTISING 

cu:  

Presa scrisă: Ziarul Unirea 

  Revista Urbea Mea 

  Revista ProAlba 

 

TV:  PRO TV Alba 

Alba CarolinaTV 

Kapital TV 

Radio:  Pro FM 

Radio Atlas FM 

Radio Unirea FM 

Radio Reîntregirea 

 

Online : www.alba24.ro 

http://www.alba24.ro/


  www.ziarulunirea.ro  

  www.proalba.ro  

  www.urbeamea.ro 

  www.revistadealba.ro 

  www.plaiuluminatu.ro 

  www.informatiadealba.ro 

  www.stirialba.ro 

   

8.2 PARTENERIATE MEDIA 

Radio:  Radio România Cluj  

  Radio România Cultural 

 

Online:  www.liternet.ro 

  www.timpulcireșelor.ro 

 

TV:   TVR Cluj  

   

8.3 CONFERINŢA DE PRESĂ PRE-EVENIMENT 

Data: marți, 3 octombrie 2017 

Ora: 12.00 

Locaţia: Art Cafe Downtown 

Invitaţi: Ion Dumitrel, Ioana Bogăţan 

Moderator: Rareș Tileagă  

Materiale pregătite: acreditări presă, mape personalizate, afiş imagine, flyer program, date generale, roll-up cu 

imaginea festivalului, tricouri personalizate.  

 

8.4 CAFEAUA CU TÂLC 

Program: 9 – 15 octombrie 2017 

Ora: 12.00  

Locaţia: Art Cafe Downtown 

Au participat zilnic artiștii prezenți în festival.  

Dintre invitaţi au participat: Gigi Căciuleanu, Elena Purea, Nicu Mihoc, Ciro Arancini, Daniel Pop și Elsa 

Pessey, Adriana Teodorescu, Alina Herescu, Nuți și Sorin Dorobanțu   

Materiale pregătite: flyer program, tricouri personalizate care au fost oferite invitaților prezenți la 

conferințele de presă.  

http://www.ziarulunirea.ro/
http://www.proalba.ro/
http://www.urbeamea.ro/
http://www.revistadealba.ro/
http://www.plaiuluminatu.ro/
http://www.informatiadealba.ro/
http://www.stirialba.ro/
http://www.liternet.ro/
http://www.timpulcireșelor.ro/


8.5 SPOT RADIO  

Lumea poveștilor se deschide la Alba Iulia. Pornește într-o aventură pentru copii de toate vârstele. 

Spectacole ale celor mai mari teatre din România, invitați internaționali și o mulțime de evenimente te 

așteaptă din 9 în 15 octombrie. Redescoperă magia teatrului și trăiește cele mai frumoase povești. 

Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba vă invită în perioada 9 – 15 octombrie la cea 

de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Povești, Alba Iulia, 2017. Artiști din țară și străinătate, 

spectacole de teatru, lansări de carte, conferințe, expoziții și ateliere de creație, vor face ca și anul acesta 

povestea festivalului să continue. Biletele s-au pus în vânzare la Teatrul de Păpuși Prichindel, Casa de Cultură 

a Sindicatelor Alba Iulia și online pe biletmaster.ro. 

 

8.6 SPOT TV  

.  Din 9 până în 15 octombrie fii parte din poveste, Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”, ediția 

a 12-a, un eveniment excepțional organizat de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia și Consiliul 

Județean Alba. Bilete în Alba Iulia la Teatrul de Păpuși ”Prichindel” și la Casa de Cultură a Sindicatelor sau 

online pe biletmaster.ro 

 

8.7 SPOTURI DE SALĂ 

În fiecare seară, înaintea spectacolelor, au fost create spoturi personalizate pentru fiecare piesă în parte. De 

exemplu:  

Bună seara și bine ați venit la cea de-a douăsprezecea ediție a festivalului internațional de teatru 

”Povești”. Sunt Ioana Bogățan, directorul festivalului și multumesc celor care susțin acest eveniment și 

dumneavoastră publicului pentru că ne onorați cu prezența. În această seară vă invităm  să urmăriți 

spectacolul ”All Inclusive”, regia Vlad Zamfirescu. Pe durata spectacolului vă rugăm să nu faceți fotografii 

și să vă închideți telefoanele mobile. Vizionare placută! 

 

8.8 SITE FESTIVAL 

Site-ul www.fitab.ro a fost actualizat cu imaginea şi informaţii de anul acesta. De site s-a ocupat fotograful 

oficial al festivalului.  

 

8.9 ZIARUL FESTIVALULUI  

Publicația Festivalului Internațional de Teatru de la Alba Iulia a avut în anul 2017 șapte ediții. Fiecare ediție 

a fost tipărită într-un tiraj de 500 de exemplare, distribuite spectatorilor prezenți în festival. Ziarul s-a lansat 

în fiecare dimineață la conferințele de presă (anexă dosar festival).   

 

Echipa publicației: Pompilia Cațaros, Florian Rareș TileagăAnda Cadariu, Anca Pojar, Mirela Todea, Anca 

Iacob.  

 

8.10 MATERIALELE DE PROMOVARE ALE EVENIMENTULUI 

Imaginea festivalului a fost creată de Bogdan Gavrilă, iar materialele realizate de tipografia SC TIPO-REX 

SERVICE SRL.  

 



 

Nr. Tip produs 
Nr. 

buc. 
Distribuție  

1 
Roll up (fără sistem)  

5 
Teatru, CC Sindicate, CC Studenți, Art 

Cafe, mobil 

2 
Flyer program festival 3/A4 

3000 
Locuitorilor din Alba Iulia, toate locațiile 

de eveniment  

3 
Plase material textil personalizate   

400 
Invitați festival, parteneri, sponsori, 

angajați, presă 

4 
Insigne personalizate (diametru 5,5 

cm) 
400 

Invitați festival, parteneri, sponsori, 

angajați, presă, participanți ateliere  

5 
Caiete program  200x135 mm 

400 
Invitați festival, parteneri, sponsori, 

angajați, presă 

6 Afis imagine 50x70 cm  60 Locuri publice de afișaj Alba Iulia și județ 

7 Afis literă   50x70 cm 100 Locuri publice de afișaj Alba Iulia și județ 

8 
Stickere  5,5 

3500 
Copii prezenți la spectacle, participanți 

ateliere  

9 Mesh 3,5x3,5m_gang 1 CC Sindicate 

10 Mesh 6x6_Studenți 1 CC Studenți 

11 Mesh 7x7m_Sindicate 1 Gang Poliție 

12 Mesh 300 x 200 cm 1 Pubskit 77 

13 
Tricouri negre personalizate  

150 
Invitați festival conferințe de presă, 

parteneri, sponsori, angajați, presă  

14 
Ecusoane orizontale cu lanyard 

personalizat în 2 culori 
400 Participanți, organizatori, presă  

15 Afiș 150/150 1   

16 Poze expoziție A3  8 Expoziție foto Art Cafe  

17 Afiş 140 / 100 cm  3 Punct info  

18 
Pixuri personalizate negre 

400 
Invitați festival, parteneri, sponsori, 

angajați 

19 Trofee festival  22 Pentru fiecare spectacol și eveniment  

20 Trandafiri  180 Pentru artiștii care au susținut evenimente  

 

9. FESTIVALUL ÎN CIFRE  

Festivalul numără, cu anul 2017, douăsprezece ediții.  

Ediția 2017:  

- 310 artiști, oameni de teatru, scenografi, moderatori ateliere, participanți în festival  



- 21 spectacole de teatru pentru copii și adulți 

- 2 spectacole-lectură 

- 1 concert 

- un eveniment de tip dialog 

- 3 ateliere de creație 

- 8 conferințe de presă  

- 3 expoziții (1 de costume elisabetane, 1 foto Marcel Iureș, expoziție fotografică Art Cafe) 

- 8 lansări de carte 

 

Situația procentuală pe săli:  

1. Casa de Cultură a Studenților (capacitate sală 362 locuri utilizate în cadrul festivalului): 11 spectacole, 

2994 spectatori plătitori, 200 invitați (presă, artiști din festival, sponsori, voluntari), total beneficiari direcți 

3494 

 

2. Casa de Cultură a Sindicatelor (capacitate sală 546 locuri utilizate în cadrul festivalului): 9 spectacole, 

3615 spectatori plătitori, 230 invitați (presă, artiști din festival, sponsori, voluntari), total beneficiari direcți 

4282 

 

3. Framm’s  (capacitate sală 80 locuri utilizate în cadrul festivalului):  

- 1 concert și 1 lansare de carte, beneficiari direcți 80 

 

4. Art Cafe, Cafeaua cu Tâlc, conferință de presă & lansare de carte & expoziție fotografie, (capacitate sală 

30 locuri utilizate în cadrul festivalului):  conferința de deschidere + 7 cafeaua cu tâlc, total 300 beneficiari 

direcți,  

 

5. Museikon, sala  (capacitate sală 30 locuri utilizate în cadrul festivalului): 

- 1 spectacol lectură, 26 beneficiari direcți 

 

6. Sala Unirii, capacitate 100 locuri: 

 - 1 eveniment-dialog – 80 beneficiari direcți 

 

7. Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor:  

- 1 expoziție costume, total beneficiari direcți 4282 

 - 1 lansare de carte, total beneficiari direcți 300 

 

8. Pub Skit ’77 



 - 1 concert (capacitate spațiu – 180 de locuri), total beneficiari direcți 200 

 

9. Colegiu Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia 

 - 1 spectacol-lectură (sala profesorală, capacitate de 100 locuri), total beneficiari direcți 100 

 

10. Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 - 1 expoziție de fotografie – 80 de beneficiari direcți 

 

11. Ateliere (Art Cafe și săslile de la Casa de Cultură a studenților) 

 - 1 atelier mânuire păpuși – 22 cursanți – 50 beneficiari direcți 

 - 1 atelier scenografie – 16 cursanți – 25 beneficiari direcți 

 - 1 atelier teatrologie – 16 cursanți – 25 beneficiari direcți 

În cele douăsprezece ediții de festival s-a constatat o dezvoltare a gustului publicului pentru teatru, 

fiind mult mai atras, comparativ cu edițiile anterioare, de teatru-dans sau de spectacole mai puțin clasice.. 

Festivalul a devenit un eveniment de referință atât la nivel local cât și la nivel național. Publicul s-a obișnuit 

cu ideea că la început de octombrie teatrul este prezent la Alba Iulia. Acest fapt s-a concretizat și în lumea 

teatrală, oameni importanți din zona teatrului și a artei așteptând cu nerăbdare să participe la acest eveniment.  

 

12. CONCLUZII 

Rezultatele/impactul proiectului/acțiunii (se vor prezenta rezultatele imediate anticipate, efectele scontate pe 

termen mediu și lung):  

- menținerea unui procent de minim 80 % din numărul total de posibili beneficiari direcți   

- creșterea vizibilității Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia și C.J. Alba 

- creșterea vizibilității festivalului la nivel național și internațional  

- fidelizarea publicului țintă  

- educarea culturală a comunității  

- creșterea interesului pentru actul cultural  

- dezvoltarea politicii și a platformei culturale a județului Alba 

- dezvoltarea ofertei culturale a județului și municipiului Alba Iulia  

- poziționarea festivalului ca reper cultural pe plan național și internațional  

- dezvoltarea Festivalului Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia depinde de dezvoltarea logistică (o 

sală de teatru dramatic, personal) și de resursele bugetare.  

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHESTIONARE FITAB 

Rezultatele analizei chestionarelor de la FITAB 2017 

Statistics 

plus_valoare 

N 

Valid 730 

Missing 0 

 

 

plus_valoare 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Da 729 99,9 99,9 99,9 

Nu 1 ,1 ,1 100,0 

Total 730 100,0 100,0  

 

 



Statistics 

ore_potrivite 

N 

Valid 730 

Missing 0 

 

 

ore_potrivite 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ora potrivita 712 97,5 97,5 97,5 

nu corespunde programului 

meu 
18 2,5 2,5 100,0 

Total 730 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



Statistics 

structura_programului 

N 

Valid 730 

Missing 0 

 

 

structura_programului 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

foarte buna 443 60,7 60,7 60,7 

buna 273 37,4 37,4 98,1 

program prea incarcat 14 1,9 1,9 100,0 

Total 730 100,0 100,0  

 

 

 

 



Statistics 

pretul_biletului 

N 

Valid 730 

Missing 0 

 

 

pretul_biletului 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

corect 629 86,2 86,2 86,2 

mare 9 1,2 1,2 87,4 

prea mic 92 12,6 12,6 100,0 

Total 730 100,0 100,0  

 

 

 

 



Statistics 

alta_participare 

N 

Valid 730 

Missing 0 

 

 

alta_participare 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

da 579 79,3 79,3 79,3 

nu 151 20,7 20,7 100,0 

Total 730 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



Statistics 

sursa_publicitate 

N 

Valid 730 

Missing 0 

 

 

sursa_publicitate 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

mass-media 231 31,6 31,6 31,6 

flyere/afise 104 14,2 14,2 45,9 

website 27 3,7 3,7 49,6 

facebook 76 10,4 10,4 60,0 

cunostinte/prieteni 252 34,5 34,5 94,5 

alte surse 40 5,5 5,5 100,0 

Total 730 100,0 100,0  

 



Statistics 

varsta 

N 

Valid 730 

Missing 0 

 

varsta 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

10 1 ,1 ,1 ,1 

11 4 ,5 ,5 ,7 

12 2 ,3 ,3 1,0 

14 6 ,8 ,8 1,8 

15 13 1,8 1,8 3,6 

16 25 3,4 3,4 7,0 

17 28 3,8 3,8 10,8 

18 16 2,2 2,2 13,0 

19 5 ,7 ,7 13,7 

20 10 1,4 1,4 15,1 

21 6 ,8 ,8 15,9 

22 3 ,4 ,4 16,3 

23 8 1,1 1,1 17,4 

24 6 ,8 ,8 18,2 

25 9 1,2 1,2 19,5 

26 6 ,8 ,8 20,3 

27 8 1,1 1,1 21,4 

28 9 1,2 1,2 22,6 

29 11 1,5 1,5 24,1 

30 13 1,8 1,8 25,9 

31 12 1,6 1,6 27,5 

32 15 2,1 2,1 29,6 



33 15 2,1 2,1 31,6 

34 14 1,9 1,9 33,6 

35 20 2,7 2,7 36,3 

36 13 1,8 1,8 38,1 

37 29 4,0 4,0 42,1 

38 16 2,2 2,2 44,2 

39 13 1,8 1,8 46,0 

40 26 3,6 3,6 49,6 

41 25 3,4 3,4 53,0 

42 27 3,7 3,7 56,7 

43 21 2,9 2,9 59,6 

44 17 2,3 2,3 61,9 

45 13 1,8 1,8 63,7 

46 13 1,8 1,8 65,5 

47 15 2,1 2,1 67,5 

48 18 2,5 2,5 70,0 

49 20 2,7 2,7 72,7 

50 22 3,0 3,0 75,8 

51 9 1,2 1,2 77,0 

52 12 1,6 1,6 78,6 

53 20 2,7 2,7 81,4 

54 6 ,8 ,8 82,2 

55 11 1,5 1,5 83,7 

56 3 ,4 ,4 84,1 

57 9 1,2 1,2 85,3 

58 6 ,8 ,8 86,2 

59 8 1,1 1,1 87,3 

60 11 1,5 1,5 88,8 

61 2 ,3 ,3 89,0 

62 7 1,0 1,0 90,0 



63 11 1,5 1,5 91,5 

64 5 ,7 ,7 92,2 

65 7 1,0 1,0 93,2 

67 8 1,1 1,1 94,2 

68 7 1,0 1,0 95,2 

69 1 ,1 ,1 95,3 

70 6 ,8 ,8 96,2 

71 3 ,4 ,4 96,6 

72 5 ,7 ,7 97,3 

73 3 ,4 ,4 97,7 

74 2 ,3 ,3 97,9 

75 4 ,5 ,5 98,5 

76 1 ,1 ,1 98,6 

77 2 ,3 ,3 98,9 

78 1 ,1 ,1 99,0 

79 2 ,3 ,3 99,3 

80 2 ,3 ,3 99,6 

82 1 ,1 ,1 99,7 

90 2 ,3 ,3 100,0 

Total 730 100,0 100,0  

 



Statistics 

sexul 

N 

Valid 730 

Missing 0 

 

 

sexul 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

feminin 484 66,3 66,3 66,3 

masculin 246 33,7 33,7 100,0 

Total 730 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



Sugesti, recomandari 

 

 

Afise, mult mai multe afise 

Am dori sa colaborati din nou cu teatrul radu stancu sibiu 

Am dori sa urmarim spectacole ale altor teatre consacrate din Bucuresti, nu doar cei ce au mai fost. 

Am urmarit spectacolele inca de la primele editii ale festivalului. Organizarea se poate imbunatatii 

Andrei Hutuleac si Nicu Mihoci premiul 1, George Costin si Vlad Zamfirescu Premiul 2 

Apreciez ca se muta in perioada mai calda. Felicitari pentru tot, e super! 

Ar fi bine un teatru pe zi 

ar fi utile abonamente pt. festival, mi-ar placea sa fie disponibile inregistrarile spectacolelor dupa festival 

Ar putea fi 3 festivale pe an, m-as bucura 

Ar trebui anuntata data punerii in vanzare a biletelor in momentul in care se anunta spectacolul, sa nu mai tot pazim 

pe net 

Ar trebui organizat mai des. Macar de doua ori pe an. Povesti de primavara si povesti de toamna. 

As dori sa faca mai multe evenimente 

Astept editia de anul viitor cu nerabdare 

Bafta multa 

Biletele se rezerva pentru pile!! 

Bravo 

Buna idea de a-l organiza in luna mai 

Captati in participare marile teatre (teatru mic , Odeon, . Multumiri 

Cat mai multe evenimente, cu sanatate! 

Cel mai tare festival 

Cere de bilete foarte mare, trebuie mai multe spectacole 

Continuati 

Daca se poate editia 13 in mai si 13 bis in octombrie. Felicitari!! Sa fie cu noroc! 

E bine să il organizati primavara! Mai multe intalniri cu actorii 

E timpul sa depasim selectia compusa preponderent din spectacole de bulevard 

Era bun acel spectacol - prefata care anunta, promova festivalul. 

Este totul foarte bine 

Este un festival bine organizat, la cat mai multe editii!! 

Excelent organizatorilor 



Excelent!!! 

Faceti-l de 2 ori pe an 

felicitari 

Felicitari 

Felicitari organizatorilor 

Felicitari organizatorilor, excelent! 

Felicitari organizatorilor, sunteti grozavi! 

Felicitari pentru ca ati ales si teatrul coregrafic! 

Felicitari pentru organizare si doamnei directoare 

Felicitari si mai vrem 

Felicitari si multumiri! 

Felicitari, Continuati 

Felicitari, continuati! 

Felicitari, Ma bucur ca incepand cu editia urmatoare se modifica anotimpul de difuzare 

felicitari, particip de 12 ani 

Felicitari! 

Felicitari!, vin de 12 ani!!! 

Felicitari!! Pentru ca am aceasta varsta ma tem ca nu mai am timp pentru mai multe spectacole. 

festival multianual, succes garantat 

Festivalul sa se organizeze cel putin de doua ori pe an. 

foarte bine 

Gratuitate pentru elevii colegiului national militar „Mihai Viteazu” 

imbunatatire sonorizare, eventual o sala noua de evenimente mai mare 

Intreg spectacolul sa fie vizibil si pentru cei de la balcon! 

introducere abonament 

La cat mai multe spectacole 

Le asteptam cu interes 

Lipseste prezentarea distributiei spectacolelor. Reclama la acest festival este insuficienta! 

Lucian Blaga ar fi indicat : Zamolxe, Tulburarea Apelor, Avram Pancu, Arca lui Noe etc 

Mai des asa evenimente, macar de 2 ori pe an. 

Mai festival acest tip de festival 

Mai multa mediatizare a evenimentului 



Mai multa promovare pe facebook 

Mai multa publicitate este nevoie pentru promovarea festivalului 

Mai multa reclama online 

Mai multa seriozitate, puteam intra fara bilet, respectarea orei de incepere a programului 

Mai multe concerte.. muzica 

Mai multe spectacole în timpul orarului scolii pt. ca elevii sa poata merge cu profesorii 

Mai multe spectacole, mai putina umplutura. Aduceti regizori buni 

marin sorescu: paracliserul, iona, matca 

Mi-ar placea sa fie organizate mai multe editii pe an. 

Mi-au placut foarte mult piesele de teatru din 2016, de asemenea spectacolul lui Gigi Caciuleanu 

Mihai Sebastian poate fi inclus in jocul de-a vacanta, steaua fara nume, multima ora, insula. 

Mult succes in continuare 

Multumesc 

Ne bucuram sa avem un festivam de teatru in alba iulia 

Nimic, totul este pus la punct. 

noapte pariziana, amantul: reprezentanta mediocra, edward albee, cui i-e frica de virginia woolf? are fi ok 

Nu mai permiteti accesul in sala dupa inceperea spectacolului. 

Nu se poate sa fie programat in luna septembrie? 

Nu sunt foarte multumit 

O disponibilitate mai mare a biletelor 

O mediatizare a spectacolului mai devreme de inceperea lui. 

o sectiune pt. trupe amatori 

Organizare foarte buna 

Organizarea bienala a festivalului 

Pacat ca este singurul festival de teatru 

Pentru un astfel de festival ar trebui o salamult mai incapatoare! 

Perfect tot 

Piese mai indraznete/ interesante/ tineresti. Mai multe evenimente in weekent. 

Piese pentru copii si dupamiaza 

Plusul de cultura adus de festival ma bucura. Felicitari! 

Pret corect pentru Alba Iulia. Felicitari! 

Preturile de copii promovate mai bine si cu preturi mai bune 



Programati mai multe spectacole 

Publicitate insuficienta a evenimentului 

Publicul e receptiv la comedii si piese consacrate. Adaptare la orizont de asteptare 

Recomandari: Esti international dar fara internationali. 

Renovare locatii si sonorizare 

Respectarea orei de incepere a spectacolului 

Sa continuati multi ani 

Sa continuati si 2018 

Sa continuati, Felicitari!! 

Sa existe editia de vara in aer liber 

Sa existe posibilitatea de a cumpara bilete inainte la spectacolele de copii 

Sa fie comedie! 

Sa fie mai des 

Sa fie organizat de mai multe ori pe an (macar de 2 ori) 

Sa fiti sanatosi si s-a mai puteti face si la anul. Succes si doamne ajuta! 

Sa puneti afisele din timp, nu dupa ce se termina biletele!! 

Sa se desfasoare pe parcursul a doua saptamani 

Sa se organizeze de cel putin 2 ori pe an sau mai des. Felicitari pt. eveniment! 

Sa se organizeze de mai multe ori in acelasi an 

Sa veniti mai des! Ne place teatrul! 

Sa-l marcati in istorie 

Sali de spectacol mai mari 

Schimbati furnizorul biletmaster.ro 

Singura data cand am gasit bilete la toate spectacolele la care am vrut a fost atunci cand s-au vandut exclusiv online. 

Specificati pentru ce varsta e teatrul, spectacolul!! 

Spectacole foarte bune 

Spor 

Succes pe mai departe! 

Succes! 

Sunt incantata de acest festival 

Sunteti o echipa minunata 

sunteti super 



Superb!! 

Teatre mai renumite, primele editii au fost cele mai bune!! 

Teatru de comedie - de revista 

Tineti-o tot asa 

Tot ceea ce ati facut este foarte bine 

Totul este perfect si piesele alese pt. toate varstele. La multi ani si succes!! 

Totusi in sala mica a casei de cultura a studentilor au fost programate spectacole care solicitau o sala mult mai mare. 

un ceai, o cafea ( in pauze) 

Va asteptam si anul viitor 

Va felicit 

Va multumesc pentru aceste momente minunate! 

Va multumesc pentru spectacolul oferit. Felicitari pentru evenimentul organizat!!! 

Afise, afise! 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSAR DE PRESĂ 

 

De LUNI: Festivalul Internațional de Teatru 

„Povești” 2017, la Alba Iulia. Șapte zile cu 

spectacole, ateliere și conferințe. 

PROGRAMUL 
  

 

 

Cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Povești” Alba Iulia 2017, 

ultima care va avea loc toamna, începe luni. Cel mai important eveniment cultural din 

județ vine cu de toate, spectacole pentru toate vârstele, conferințe, ateliere, lansări de 

carte, motiv pentru care și biletele se vând ca „pâinea caldă”.  

VIDEO: De anul viitor, Festivalul de Teatru „Povești” de la Alba 

Iulia se MUTĂ la început de vară. Ediția a XIII-a, în 7-13 mai 

Structura festivalului rămâne aceeași ca la celelalte ediții – spectacole pentru cei mici, dimineața și spectacole 

pentru adulţi, seara, ceea ce confirmă tradiția și adresabilitatea largă a festivalului. Foarte important este 

ca spectatorii să ajungă cu minim 10 minute înainte de începerea spectacolului, pentru a nu 

decala programul. 

Ca în fiecare an, programul include spectacole de teatru non-verbal, verbal sau intens verbal, de animaţie 

pentru adulţi, de teatru-dans, de coregrafie, de teatru cu elemente de clovnerie şi divertisment explicit, aşadar 

o ofertă variată de nuanţe şi limbaje scenice. Dintre titluri, menționăm A douăsprezecea noapte (r. Victor 

http://alba24.ro/video-de-la-anu-festivalul-de-teatru-povesti-de-la-alba-iulia-se-muta-la-inceput-de-vara-editia-a-xiii-a-in-7-13-mai-600281.html
http://alba24.ro/video-de-la-anu-festivalul-de-teatru-povesti-de-la-alba-iulia-se-muta-la-inceput-de-vara-editia-a-xiii-a-in-7-13-mai-600281.html


Ioan Frunză), Noapte pariziană (r. Daniel Pop), Furtuna (r. Cristian Pepino), Freak Show (r. Florin 

Piersic Jr.), Amantul (r. Vlad Stănescu), All Inclusive (r. Vlad Zamfirescu), #Emojiplay (r. Gigi 

Căciuleanu) sau Soldatul de ciocolată (r. Andrei Șerban). 

Spectacolele festivalului, 22 în total, sunt producții atât din România (București, Galați, Târgu Mureș, Brașov, 

Craiova, Arad), cât și din străinătate (Franța, Italia, Bulgaria, Republica Moldova). 

Nu în ultimul rând, vor avea loc o expoziție de fotografie („Atitudini – Marcel Iureș în imagini”), una de 

costume commedia dell̕arte, discuții despre teatru, despre profesiuni și despre viață în general (Cătălin 

Ștefănescu în dialog cu Marcel Iureș; Cafeaua cu tâlc), ateliere de mânuire păpuși, de scenografie și 

de teatrologie. Pe scurt, o ofertă culturală pentru cât mai multe gusturi. Totodată, în fiecare zi, la fiecare 

spectacol pentru tineri și adulți publicul va primi chestionare, concepute împreună cu Universitatea „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia. Spectatorii sutn rugaţi să țină cont de ele și să le completeze până la finalul 

spectacolului; feedback-ul lor este mai mult decât important pentru organizatori. 

Ziar, cafea, stare de bine. În plus, în fiecare zi spectatorii vor răsfoi ziarul festivalului. Așa cum știți deja, 

festivalul are propriul său jurnal, intitulat „Poveşti”, în care veți putea găsi cronici, interviuri, articole de 

specialitate, articole de opinie, pamflete, caricaturi şi fotografii de festival. De asemenea, fiecare zi va începe 

cu celebra „Cafea cu tâlc”, în Clubul festivalului (Art Cafe), unde spectatorii și presa se vor putea întâlni cu 

artiștii din festival. Clubul festivalului e, totodată, spaţiul neconvenţional, „de culise” al evenimentului, în care 

jurnaliştii au ocazia să-i intervieveze pe artişti. 

Până în 3 octombrie, s-au vândut 3.800 bilete, ceea ce confirmă încă o dată succesul festivalului. 

De asemenea, organizatorii estimează, la spectacolele dedicate copiilor, prezența a aproximativ 2.500 de 

copii, organizați prin intermediul grădinițelor și școlilor cărora le aparțin din Alba Iulia și din județul Alba. 

Totodată, organizatorii – prin parteneriatele cu Direcția de Asistență Socială Alba, Centrul de Plasament Blaj 

și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos – au oferit un număr de bilete gratuite. 

Ca în fiecare an, există o echipă de tineri, îmbrăcați în tricourile festivalului. Ei sunt voluntarii din Colegiul 

Național „Horea, Cloșca și Crișan” și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care și anul acesta vor da 

culoare și o mână de ajutor festivalului. 

Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti” Alba Iulia este organizat de către Teatrul de Păpuşi „Prichindel” 

Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba. Este o marcă înregistrată a Consiliului Judeţean Alba, purtând cu 

mândrie numele „Poveşti”, un nume simplu și atrăgător ca eveniment, care place și, totodată, care exprimă 

însăși ideea de teatru. Prin denumire şi conţinut, festivalul acoperă atât așteptările copiilor, cărora le este 

dedicată fiecare dimineață de festival, cât și gusturile adulţilor, cu deschidere simultană către canonic şi 

neconvenţional. 

VEZI: 9-15 octombrie: Festivalul Internațional de Teatru „Povești”. 
Marcel Iureș, Florin Piersic Jr, Maia Morgenstern, Marius 
Manole pe scenele de la Alba Iulia 

Pentru ediţia cu numărul XII a Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti”, care se va desfăşura 
între 9 – 15 octombrie 2017, biletele s-au pus în vânzare în următoarele puncte: 
– la Teatrul de Păpuşi „Prichindel”, între orele 9.00 – 16.00, luni-joi, vineri 9.00 – 15.00 
– la Casa de Cultură a Sindicatelor, între orele 08.00 – 19.00, luni-vineri 
– online, pe www.biletmaster.ro 

Spectacole pentru tineri și adulți 
Preț bilet întreg: 18 lei 
Preț bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari: 15 lei 
Preț bilet redus pentru grupuri mai mari de 40 persoane: 10 lei / persoană 
Preț bilet spectacol-lectură: 5 lei 

http://alba24.ro/9-15-octombrie-festivalul-international-de-teatru-povesti-marcel-iures-florin-piersic-jr-maia-morgenstern-marius-manole-pe-scenele-de-la-alba-iulia-596065.html
http://alba24.ro/9-15-octombrie-festivalul-international-de-teatru-povesti-marcel-iures-florin-piersic-jr-maia-morgenstern-marius-manole-pe-scenele-de-la-alba-iulia-596065.html
http://alba24.ro/9-15-octombrie-festivalul-international-de-teatru-povesti-marcel-iures-florin-piersic-jr-maia-morgenstern-marius-manole-pe-scenele-de-la-alba-iulia-596065.html


Spectacole pentru copii 
Preț bilet întreg (copii și părinți): 5 lei 

 

ACTUALITATE 

Peste 8000 de spectatori, la ediţia 2017 a Festivalului Internaţional de Teatru 
„Poveşti” de la Alba Iulia  

 Redactia Alba24.ro  

  

 

 

Organizatorii celei de-a 12-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru „Povești” din 
Alba Iulia au prezentat, în acest an, 44 de evenimente dedicate tuturor categoriilor de 
vârstă. Bugetul acestui festival a fost de 440.000 lei. 
Au fost vândute 7.482 de bilete la spectacolele de teatru și la concert, din care 4.017 la spectacolele 
pentru adulți și 3.465 la cele pentru copii. 

“Am simțit în această ediție un public cald, puțin mai conștient de spectacolele la care participă, mai 
atent la asigurarea atmosferei normale și civilizate pe care un spectacol de teatru o cere (mai avem, 
totuși puțin de lucrat la acest aspect). Poate de aceea am considerat  util să solicităm spectatorilor 
de toate vârstele să ne completeze un chestionar simplu, dar relevant, conceput de studenți de la 
sociologie ai  universității albaiuliene. Au completat aceste chestionare persoane cu vârsta cuprinsă 
între 11 și 83 ani, ponderea deținând-o grupa de vârstă 30 – 50 de ani, preponderent feminină. Ce 
am dorit să aflăm au fost chestiuni legate de calitatea spectacolelor, prețul biletelor, orele de 
difuzare, prezența la ediții anterioare, surse de informare și, evident, sugestii.  Am aflat că tinerii 
sunt informați, în proporție mare, de prieteni/cunoștințe, pe când adulții au ceva mai diversificată 
sursa de informare: facebook, mass-media, site. 85% dintre repondenți au apreciat întreaga ofertă 
de spectacole, au  considerat că biletele au un preț bun, iar orele de difuzare sunt potrivite. A fost și 
un număr, destul de mare, de persoane care au spus că prețul unui bilet este mult prea mic în raport 

https://alba24.ro/categorie/actualitate
https://alba24.ro/author/lidia-lazar


cu valoarea unui spectacol, unii și-ar dori două sesiuni de festival, alții ar prefera spectacole pentru 
copii după-amiaza, pentru a-și însoți chiar ei copiii… sunt doar câteva din sugestiile celor care au 
fost prezenți, în număr foarte mare anul acesta, la festival”, precizează organizatorii. 

Potrivit acestora, numărul beneficiarilor direcți ai festivalului a fost de aproximativ 8500, ținând cont 
și că la unele evenimente a fost intrare gratuită: spectacol-lectură, expoziții, eveniment-dialog, 
lansări de carte, ateliere, plus biletele gratuite oferite celor de la Direcția de Asistență Socială Alba, 
Centrul de Plasament Blaj, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos și 
voluntarii. 

Vezi şi FOTO-VIDEO: A XII-a ediție a Festivalului Internațional 
de Teatru „Povești” la Alba Iulia. Marcel Iureș: Orașul are 
nevoie de asta 

VIDEO: De anul viitor, Festivalul de Teatru „Povești” de la 
Alba Iulia se MUTĂ la început de vară. Ediția a XIII-a, în 7-13 
mai 
 

 

ACTUALITATE 

VIDEO: Coregraful Gigi Căciuleanu, la „Povești” în Alba Iulia. Cum a creat 
spectacolul Emojiplay și cum a fost experiența de la „Uite cine dansează” 
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Gigi Căciuleanu este un spectacol în sine. Simpla lui prezență te duce într-o anumită 
stare și, dacă mai și vorbește despre creațiile lui, energia pe care o transmite îți este 
suficientă pentru o săptămână întreagă. Alba Iulia are și în acest an ocazia de a-i fi 
gazdă pentru o zi în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești”. Spectacolul 
#Emojiplay va avea loc în această seară de la ora 20.00, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor din oraș. Despre cum a realizat acest spectacol și ce reprezintă a vorbit 
chiar Gigi Căciuleanu, la o cafea cu jurnaliștii.  
Pornind de la limbajul codificat sau simplificat al emoticoanelor folosite din ce în ce mai des, Gigi 
Căciuleanu a realizat un spectacol care să transmită emoția trăită la vederea acestor semne. 
Fericirea simțită la primirea unei inimioare sau fiorul unei fețe triste, fiecare trăire a fost transformată 
într-o mișcare de dans. 

„Emojiplay este un spectacol foarte vizual, un spectacol pe limba puștimii din noi, pentru că suntem 
toți niște prizonieri ai acelor semne pe care le trimitem pe telefon, credem că nu mai putem fără și 
ne simplifică viața pentru că nu mai trebuie să scriem fraze lungi, trimitem o mutriță și am terminat 
povestea. Este un un spectacol pe care l-am vrut doar ca divertisment, este un spectacol 
avertisment aș putea zice, pentru că vorbește despre ceea ce ni s-ar putea întâmpla, adică la un 
moment dat să nu mai scriem fraze, cărțile noastre să nu mai semene cu ce sunt astăzi, să nu mai 
aibă fraze și gramatică și să fie pur și simplu o înșiruire de semne, poate din ce în ce mai savante, 
cum sunt cele de pe pereții piramidelor și sunt din ce în ce mai savante. Ideea era să vorbim despre 
comunicare, pentru că s-a tot vorbit despre incomunicabilitate, eu vroiam să vorbesc despre 
comunicabilitate în acest spectacol”, spune Gigi Căciuleanu. 

Potrivit coregrafului, în realizarea acestui spectacol au fost ajutați și de un „expert”, un adolescent 
de 16 ani care le-a explicat cum se pronunță aceste abrevieri și emoticoane. 

Legat de publicul care gustă sau nu acest spectacol, 
Căciuleanu spune că nu a avut un feedback negativ din partea publicului care nu folosește acest 
limbaj și că a observat că sunt foarte mulți oameni care vin la spectacol însoțiți de nepoți. 
Ideea pentru aceste spectacole îi vine foarte repede, procesul care urmează, însă, este greoi. 

„Îți ia îngrozitor de mult timp ca să lucrezi ideea. Eu lucrez unitar și singur și când vin, vin cu temele 
foarte bine făcute. Eu știu exact ce vreau, chiar dacă se schimbă pe moment niște lucruri. Dar îmi 
fac propriile mele texte, nu iau o piesă și o pun în scenă. Asta uită câteodată lumea, că eu îmi scriu 
propriile scenarii, tot ce înseamnă toate subtextele. Acest lucru îl macin foarte mult. Știu fiecare 
mișcare”, a declarat coregraful. 

Gici Căciuleanu a vorbit și despre experiența din show-ul de televiziune „Uite cine dansează”, unde 
a fost jurat. 

„Nu e deloc lumea mea, am ezitat foarte mult, până în ultima secundă și m-a convins producătorul 
acelui show, care mi-a zis că nu trebuie să intru eu în lumea lor, ci că vor intra ei în lumea mea. 
Ideea este că e foarte greu să ai în fața ta și să judeci niște oameni care au un parcurs foarte 
important, că îți place sau nu, asta nu are importanță. Un om care a devenit o vedetă și care e mult 
mai vedetă ca mine, cum să vin eu să-l critic? Atunci m-am gândit să nu-i critic din punct de vedere 

http://alba24.ro/wp-content/uploads/2017/10/IMG_2472.jpg


al dansului pentru că, să spunem drept, ca dans nu era… și atunci am încercat să nu fiu foarte 
nedrept, pentru că ai un om în fața ta, rău, bun. Unii dintre ei m-au pasionat, mi-au plăcut până la 
capăt, mi-au plăcut și colegii de juriu, care sunt foarte diferiți și de la care am învățat niște lucruri, 
pentru că fiecare își are o filosofie foarte interesantă”, a spus Gigi Căciuleanu. 

 

 

 

Revista de Alba... 

 

Recomandări pentru Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești”: Atitudini – Marcel Iureș în 

 imagini 
   

Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” va aduce în fața publicului albaiulian 

o serie de evenimente care îi vor avea în prim-plan pe mari actori ai teatrului 
românesc, dar vor fi prezenți și talentați actori tineri.  

În perioada următoare, vă vom prezenta câteva recomandări pentru perioada 9 – 15 
septembrie, însoțite de o scurtă prezentare a evenimentelor. 

 
LUNI, 9 OCTOMBRIE 2017, ORA 17.30, GALERIILE DE ARTĂ ALE MUNICIPIULUI ALBA IULIA 
 

ATITUDINI – MARCEL IUREȘ ÎN IMAGINI VERNISAJ EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE (30 
min.), în prezența lui Marcel Iureș 

 
INTRAREA GRATUITĂ 

Când te afli în faţa unei cariere atât de remarcabilă, de diversă și de surprinzătoare, cum 
este cea a actorului Marcel Iureş, procesul de selecţie a imaginilor definitorii pentru traseul 

http://revistadealba.ro/wp-content/uploads/2017/09/marcel-iures-209451l.jpg


său artistic este un drum greu, care te obligă la esenţializare. Modern încă de la primele 

roluri, visător, dar şi teluric, Marcel Iureş a creat de multe ori în cariera sa şi în fenomenul 
teatral românesc momente de avangardă care l-au redefinit pe el însuşi, dar şi mişcarea 

artei spectacolului. Punctul final al traseului de selecţie a imaginilor din roluri cheie, ce 
urmăresc drumul actorului de la debut până azi, este expoziţia de fotografie document 

– Atitudini, produsă de Festivalul Naţional de Teatru, ediţia 2016. Cele 30 de fotografii de 
expresie incită privitorul la o analiză subtilă a profilului unui actor. Virate în valori de alb şi 

negru, imaginile marilor roluri creează un mozaic de stări şi expresii. Ca un contrapunct de 
culoare, puternic solarizate în roşu, imaginile supradimensionate sub formă de ştraifuri 
verticale atrag privirea şi încheagă expoziţia, ce se vrea o transpunere vizuală esenţializată 

a unei personalităţi teatrale foarte speciale. 

 

FOTO-VIDEO: De luni, se dă startul Festivalului 

Internațional de Teatru „Povești” 2017, la Alba Iulia.  

O săptămână plină de conferinţe, ateliere şi spectacole 

pentru toate vârstele 
 

A rămas mai puţin de o săptămână până la startul celei de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru 

„Povești” Alba Iulia 2017. Devenit deja tradiţie, festivalul aduce şi anul acesta conferinţe, ateliere, lansări de carte şi 

nu în ultimul rând, teatru pentru toate vârstele. 

Cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Povești” Alba Iulia are, în 2017, ceea ce a știut de la bun început 

să aibă: diversitate, orientare spre publicul larg și spectacole puternice. Atât de puternice, încât albaiulienii, încă lipsiți de 

existența unui teatru dramatic, le țin minte multă vreme și vorbesc despre ele cu entuziasm chiar și după ani de zile de când 

le-au văzut. Bine ați venit la cel mai important eveniment cultural al județului Alba, care are ecouri chiar și acolo unde ele nu 

se văd. 



Ecourile despre care vorbim sunt, firește, în gusturile și gândirea spectatorilor, care au șansa, an de an, la fiecare ediție, să 

intre în atmosfera unor spectacole de teatru unice ca stil, conținut și mesaj. Ecourile sunt la fel de puternice ca înseși 

spectacolele, iar dacă ar fi să amintim câteva dintre ele, ar trebui de fapt să le înșirăm pe toate. Fiecare spectacol din ediția a 

XII-a a festivalului are ceva de oferit, ceva de mișcat în noi, așadar fiți gata pentru o ofertă culturală care în primul rând 

provoacă. 

Structura festivalului rămâne aceeași ca la celelalte ediții – spectacole pentru cei mici, dimineața și spectacole pentru adulţi, 

seara, ceea ce confirmă tradiția și adresabilitatea largă a festivalului. Un aspect foarte important şi de reţinut este ca spectatorii 

să ajungă cu minim 10 minute înainte de începerea spectacolului, pentru a nu decala programul. 

Ca în fiecare an, programul include spectacole de teatru non-verbal, verbal sau intens verbal, de animaţie pentru adulţi, de 

teatru-dans, de coregrafie, de teatru cu elemente de clovnerie şi divertisment explicit, aşadar o ofertă variată de nuanţe şi 

limbaje scenice. Dintre titluri, menționăm A douăsprezecea noapte (r. Victor Ioan Frunză), Noapte pariziană(r. Daniel 

Pop), Furtuna (r. Cristian Pepino), Freak Show (r. Florin Piersic Jr.), Amantul (r. Vlad Stănescu), All Inclusive (r. Vlad 

Zamfirescu), #Emojiplay (r. Gigi Căciuleanu) sauSoldatul de ciocolată (r. Andrei Șerban). 

Spectacolele festivalului, 22 în total, sunt producții atât din România (București, Galați, Târgu Mureș, Brașov, Craiova, Arad), 

cât și din străinătate (Franța, Italia, Bulgaria, Republica Moldova). 

Nu în ultimul rând, vor avea loc o expoziție de fotografie („Atitudini – Marcel Iureș în imagini”), una de costume commedia 

dell̕arte, discuții despre teatru, despre profesiuni și despre viață în general (Cătălin Ștefănescu în dialog cu Marcel Iureș; 

Cafeaua cu tâlc), ateliere de mânuire păpuși, de scenografie și de teatrologie. Pe scurt, o ofertă culturală pentru cât mai multe 

gusturi. Totodată, în fiecare zi, la fiecare spectacol pentru tineri și adulți publicul va primi chestionare, concepute împreună 

cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Spectatorii sutn rugaţi să țină cont de ele și să le completeze până la finalul 

spectacolului; feedback-ul lor este mai mult decât important pentru organizatori. 

Ziar, cafea, stare de bine. În plus, în fiecare zi spectatorii vor răsfoi ziarul festivalului. Așa cum știți deja, festivalul are propriul 

său jurnal, intitulat „Poveşti”, în care veți putea găsi cronici, interviuri, articole de specialitate, articole de opinie, pamflete, 

caricaturi şi fotografii de festival. De asemenea, fiecare zi va începe cu celebra „Cafea cu tâlc”, în Clubul festivalului (Art 

Cafe), unde spectatorii și presa se vor putea întâlni cu artiștii din festival. Clubul festivalului e, totodată, spaţiul 

neconvenţional, „de culise” al evenimentului, în care jurnaliştii au ocazia să-i intervieveze pe artişti. 

Până în 3 octombrie, s-au vândut 3.800 bilete, ceea ce confirmă încă o dată succesul festivalului. De asemenea, organizatorii 

estimează, la spectacolele dedicate copiilor, prezența a aproximativ 2.500 de copii, organizați prin intermediul grădinițelor și 

școlilor cărora le aparțin din Alba Iulia și din județul Alba. Totodată, organizatorii – prin parteneriatele cu Direcția de Asistență 

Socială Alba, Centrul de Plasament Blaj și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos – au oferit un 

număr de bilete gratuite. 

Ca în fiecare an, există o echipă de tineri, îmbrăcați în tricourile festivalului. Ei sunt voluntarii din Colegiul Național „Horea, 

Cloșca și Crișan” și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care și anul acesta vor da culoare și o mână de ajutor 

festivalului. 

Citeşte şi: 9-15 octombrie: „Poveștile” ajung din nou la Alba Iulia. Programul Festivalului Internaţional de Teatru „Povești”, 

ediţia a XII-a 

https://urbeamea.ro/albaiulia/9-15-octombrie-povestile-ajung-din-nou-la-alba-iulia-programul-festivalului-international-de-teatru-povesti-editia-a-xii-a/
https://urbeamea.ro/albaiulia/9-15-octombrie-povestile-ajung-din-nou-la-alba-iulia-programul-festivalului-international-de-teatru-povesti-editia-a-xii-a/


Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti” Alba Iulia este organizat de către Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia şi 

Consiliul Judeţean Alba. Este o marcă înregistrată a Consiliului Judeţean Alba, purtând cu mândrie numele „Poveşti”, un 

nume simplu și atrăgător ca eveniment, care place și, totodată, care exprimă însăși ideea de teatru. Prin denumire şi conţinut, 

festivalul acoperă atât așteptările copiilor, cărora le este dedicată fiecare dimineață de festival, cât și gusturile adulţilor, cu 

deschidere simultană către canonic şi neconvenţional. 

Pentru ediţia cu numărul XII a Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti”, care se va desfăşura între 9 – 15 octombrie 

2017, biletele s-au pus în vânzare în următoarele puncte: 

– la Teatrul de Păpuşi „Prichindel”, între orele 9.00 – 16.00, luni-joi, vineri 9.00 – 15.00 

– la Casa de Cultură a Sindicatelor, între orele 08.00 – 19.00, luni-vineri 

– online, pe www.biletmaster.ro 

Spectacole pentru tineri și adulți 

Preț bilet întreg: 18 lei 

Preț bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari: 15 lei 

Preț bilet redus pentru grupuri mai mari de 40 persoane: 10 lei / persoană 

Preț bilet spectacol-lectură: 5 lei 

Spectacole pentru copii 

Preț bilet întreg (copii și părinți): 5 lei 
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Agenda LiterNet    Cronici teatru    Festivalul de Teatru Poveşti, Alba Iulia, 

2017 
 

Peste tot, teatru - Festivalul internaţional de teatru Poveşti, Alba Iulia, 2017 
- Ziua 2 

Anda Cadariu 

octombrie 2017 

Augusto Boal spunea că oricine poate face teatru, chiar şi actorii. Şi că teatrul poate fi făcut peste tot, chiar şi într-un teatru. 

Alba Iulia nu are alt teatru în afară de "Prichindel", care organizează festivalul internaţional "Poveşti", aflat la a 

douăsprezecea ediţie, şi, cu siguranţă, în perioada 9 - 15 octombrie 2017, teatrul e peste tot în oraş - nu doar în teatru. 

 

În ziua de 10 octombrie 2017, programul începe la ora 10 (dacă ieri a fost de două ori douăzeci, azi e de două ori zece), 

cu un spectacol al Teatrului Ariel din Tîrgu-Mureş: Nemaipovestita scufiţă roşie, regia Gavril Cadariu. 
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(foto: Anca Iacob) 

La ora 12.00, Art Café din Alba Iulia e gazda unei conferinţe de presă. Discuţia este moderată de Oana Leahu (regizor, 

decan al Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Arte în Limba Română), care, cu mult aplomb, fler şi vervă, 

imprimă o atmosferă prietenoasă şi relaxată întregii conversaţii. Îi avem azi în faţă pe Daniel Pop, pe Elsa Pessey şi Oana 

Merdariu, însoţiţi, la scurtă vreme, de A.G. Weinberger. 
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Daniel Pop şi Elsa Pessey urmează să danseze în Nuit Parisienne, seara, iar A.G. Weinberger, cunoscutul muzician, îşi 

lansează volumul Singular, tot seara. Remarc atmosfera plăcută a acestei "Cafele cu tâlc", după care, după masa, ajung la 

atelierul (căci teatrul e peste tot în acest festival - au loc ateliere, discuţii, expoziţii) de mânuire de marionete condus de 

Nuţi şi Sorin Dorobanţu, actori mânuitori. 
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Seara, după ce asist la dialogul Cătălin Ştefănescu - Marcel Iureş organizat în cadrul festivalului, alerg la Nuit Parisienne, 

un spectacol de teatru-dans. Îmi fac o promisiune nedeontologică: deşi îl ştiu pe Dani (Pop) de pe vremea când, licean 

fiind, juca în graffiti.drimz de Alina Nelega, voi scrie despre Nuit Parisienne câteva cuvinte, fiindcă mi-a plăcut. 
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Dincolo de informaţiile din caietul-program, care rămân doar atât - informaţii -, spectacolul de dans produs de 4everfilms 

productions merită văzut şi simţit. Daniel Pop şi Elsa Pessey se mişcă cu graţie şi concentrare. Remarc "şcoala" lui Gigi 

Căciuleanu în ceea ce-l priveşte pe Daniel Pop, dar şi un stil propriu care, cu siguranţă, merită studiat. Elsa Pessey 

vine dintr-o zonă complementară şi susţine cu brio numere de dans solicitante. Profesionalismul dansatorilor devine şi mai 

vizibil în partea a doua a spectacolului, care doreşte să urmărească societatea actuală şi problemele sale la nivel cotidian. 

 

Remarc costumele simple şi maleabile (Hisako Tanaka - Margaux Padilla), coregrafia inteligentă şi bine construită (Daniel 

Pop) şi regia tehnică (Korossy Csaba). 

 

Nuit Parisienne este compus din patru momente coregrafice, dintre care cel mai reuşit mi s-a părut 

ultimul: De(s)passes, care se ocupă de "răscrucea de drumuri şi decizii în viaţa unui adult", după cum ne 

informează caietul-program. Momentul are ritm, tensiune, conflict şi este foarte bine condus de cei doi parteneri de scenă. 

 

Urmează, pentru mulţi dintre oamenii de teatru invitaţi la Alba Iulia, excursii în Art Café sau în Downtown, la... "poveşti". 

Iată, oraşul e viu, are şi viaţă de noapte, şi, cu siguranţă, e animat de unul dintre cele mai prietenoase festivaluri din ţară. 

Boal avea, din nou, dreptate, când spunea că teatrul n-are nimic de-a face cu clădirile sau cu alte tipuri de construcţie 

fizică. Teatrul e peste tot. 
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ACTUALITATE 

8 aprilie: Spectacolul „Capra cu trei iezi”, în premieră la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” din Alba Iulia. Duminică, întâlnire cu personajele, în Cetatea Alba 
Carolina 

De Redactia Alba24.ro   
 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia anunță prezentarea noii producții teatrale 

cu titlul „Capra cu trei iezi” în regia colectivă Teodora Popa, Ramona Mincu Benchea, 

Viorica Boda, Irina Melnic, având la bază povestea cu același titlu scrisă de Ion 

Creangă. 

Spectacolul va avea premiera pe data de 8 aprilie, ora 12.00la sediul teatrului din 
municipiu. 
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Duminică, 2 aprilie între orele 17.00 – 18.00, cei care doresc se pot întâlni cu personajele din 
spectacol, pe traseul Poarta I – Piața Cetății. 

„Capra cu trei iezi”, o creație colectivă și originală a Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, 
aduce în scenă un spectacol surprinzător, plin de haz, cântec și culoare. O poveste care încântă 
publicul indiferent de vârstă în care regăsim povețele pe care Ion Creangă a vrut să le transmită. 

„O piesă îmbogățită cu personaje noi, construită pe un scenariu cu foarte mult umor, o scenografie 
cu puternice accente tradiționale românești și acorduri vesele. Cei trei iezi cucuieți vă invită să țineți 
piept împreună lupului cel rău”, au transmis reprezentanții teatrului albaiulian. 

Echipa spectacolului este formată din: 

dramatizarea: Cristian Pepino 
regia colectivă: Teodora Popa, Ramona Mincu Benchea, Viorica Boda, Irina Melnic 
scenografia: Marian Sandu 
muzica: Levente Szöcs 
distribuția: Ramona Mincu Benchea, Irina Melnic, Teodora Popa, Viorica Boda, Rareș Bogdan 
Porca, Mădălin Costea, Piekny Ghiciuc, Cătălina Mihăilă 
regia tehnică: Elena Madaras 
sculptură/pictură: Marian Sandu și Oriana Pelladi, 
lumini: Ovidiu Tămășan, Călin Popa 
sunet: Florin Andrea 
tehnicieni scenă: Răzvan Laszlo, Horia Oarga 
croitorie: Mirela Tămășan, tâmplărie: Marin Goia. 
Spectacolul are o durată de 50 de minute. Prețul biletului la premieră este de 5 lei. 
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Mica vrajitoare, in premiera la Alba Iulia 
Revista nr. 413 | 26-09-2017 | Alexandru Mitchievici 

 

O nouă premieră teatrală la Alba Iulia. Vineri, 29 septembrie 2017, de la ora 11.30, la Teatrul de Păpuşi Prichindel 
are loc premiera spectacolului „Mica Vrăjitoare”, adaptare după o poveste semnată de Otfried Preussler, în regia lui 
Todor Valov. 

„Mica vrăjitoare este o poveste fantastică şi amuzantă despre calea spre maturizare. Fiecare etapă e plină de greutăţi 

şi încercări. Dar nimic nu este greu dacă ai un scop nobil, un prieten adevărat, tenacitate şi curaj! 

 

Aşadar, dacă vreţi să aflaţi de ce nu mai există vrăjitoare rele, dacă vreţi să descoperiţi cum se învaţă la şcoala 

vrăjitoarelor (vedeţi, dragi copii şi părinţi, chiar şi vrăjitoarele au nevoie de învăţătură!) nu trebuie decât să ne 

onoraţi cu prezența voastră. 

 

Apropo, ştiţi câţi ani are Mica vrăjitoare? ... mai bine aflaţi venind la spectacol. Echipa teatrului vă aşteaptă cu drag, 

cu zâmbete şi cu braţele deschise”, ne anunţă Cristina Smadea, secretarul literar al Teatrului de Păpuşi. 

 

Echipa spectacolului: 

regia artistică - Todor Valov 

scenografia - Hristina Nedeva 

dramatizarea - Emiliya Ivanova-Malenova 

muzica - Plamen Mirchev 

traducere dramatizare - Raluca Tulbure. 

 

Distribuţia: Viorica Boda, Piekny Ghiciuc, Teodora Popa, Irina Melnic, Ramona Mincu Benchea, Mădălin Costea, 

Cătălina Mihăilă, Rareş Bogdan Porca, regia tehnică - Elena Madaras, lumini - Ovidiu Tămăşan, Călin Popa, sunet - 

Florin Andrea, maşinişti - Răzvan Laszlo, Horia Oargă, croitorie - Mirela Tămăşan, tâmplărie - Marin Goia. 
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Teatrul de păpuși ”Prichindel„ din Alba Iulia a primit 

”Premiul pentru regie” pentru spectacolul ”Mica 

Vrăjitoare”, la Festivalul Internațional de Animație din 

Timișoara 
Adăugat de Ziarul Unirea în 30.10.2017. 

 

 

        

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia și regizorul Todor Valov au primit ”Premiul 
pentru Regie„ pentru spectacolul „Mica Vrăjitoare”, la cea de-a doua ediție a Festivalului 
Internațional de Animație „Sub bagheta lui MERLIN”, desfășurat la Timișoara în perioada 
22 – 29 octombrie 2017. 
Această ediție a reunit sub bagheta magică 16 teatre de păpuși și marionete din țară și de peste hotare. 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost invitat să suțină cel mai proaspăt spectacol al său – 
„Mica Vrăjitoare”, care a obținut, pe lângă acest premiu, și foarte multe aplauze la scenă deschisă din 
partea publicului timișorean. 

„Premiul pentru regie este unul din cele mai importante distincții pe care orice teatru sau companie de 
spectacol și-l dorește în palmares. Premiul primit la festivalul de la Cluj-Napoca, precum și cel de la 
Timișoara, certifică valoarea artistică a echipei care a lucrat la acest spectacol. Mă bucur foarte mult că 
am ales împreună cu consiliul artistic titlul Mica Vrăjitoarecare să facă parte din repertoriul teatrului și 
n programul premierelor pe anul 2017. Felicitări tuturor!” – Ioana Bogățan. 
 
Juriul festivalului a fost format din: Oana Leahu, regizor artistic, decan al Facultății de Arte în limba 
română din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș, Toma Hogea, actor, regizor artistic și lector 
universitar, Adela Moldovan, actor păpușar și regizor artistic, Gabriela Mariș, teatrolog și Mariana 
Ivașcu, actor păpușar și regizor artistic. 

Ne bucurăm și le acordăm aplauzele noastre echipei care, cu profesionalism și dăruire, ridică prestigiul 
teatrului de animație albaiulian la rang de adevărată artă: dramatizare după Otfried Preussler – Emiliya 
Ivanova Malenova, regia artistică – Todor Valov, scenografie și păpuși – Hristina Nedeva, muzica – 
Plamen Mirchev, distribuție: Viorica Boda, Teodora Popa, Irina Melnic, Ramona Mincu-Benchea, 
Cătălina Mihăilă,  Mădălin Costea, Piekny Ghiciuc, Rareș Bogdan Porca, regia tehnică – Elena Madaras, 
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lumini – Ovidiu Tămăşan, Călin Popa, sunet – Florin Andrea, mașiniști – Răzvan Laszlo, Horia Oarga, 
croitorie – Mirela Tămăşan, tâmplărie – Marin Goia. 

Sânziana și Pepelea”, un nou spectacol al Teatrului de 

Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia. Va fi prezentat 

vineri și sâmbătă, la Casa de Cultură a Studenților 
Adăugat de Ziarul Unirea în 14.02.2018. 

Salvat la Curier Judetean 

Tags: Alba Iulia, princhindel, sanziana si pepelea, spectacol 

 

Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia vă invită la un nou spectacol   – ”Sânziana și 
Pepelea”, care face parte din programul România 100. 

    

 
 
Se împlinesc 138 de ani de când, retras la Mircești, Vasile Alecsandri scria feeria națională  ”Sânziana și 
Pepelea”. O ironie evidentă la adresa societății de atunci și, după cum veți vedea, chiar de acum, piesa își 
are farmecul ei tocmai prin această prezentare ”feerică” a faptelor și prin personajele pline de umor, 
reprezentări ale caracterelor umane. Este o piesă care, pusă în scenă cu pricepere de Cristian Pepino, se 
dovedește a fi potrivită spre înțelegere și prezentare atât celor mici, care au împlinit vârsta de 5 ani,  cât 
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și celor mari. Ținând cont de ceea ce înseamnă o feerie, putem spune că avem toate ingredientele unui 
spectacol plin de viață, dar și de învățături: personaje fantastice, decoruri și costume viu  colorate și 
strălucitoare, muzică, magie și aventură. 
Așadar, copii, părinți, bunici, educatori și profesori, sunteți așteptați 
la avanpremiera spectacolului  ”Sânziana și Pepelea” vineri, 16 februarie 2018  și la premieră –
sâmbătă 17 februarie 2018. Ambele spectacole se vor desfășura la Casa de Cultură a Studenților, 
cu începere de la ora 11.00, biletele putând fi achiziționate în holul casei de cultură, înainte de spectacol. 
Prețul unui bilet este de 5 lei. 

Echipa care a construit acest spectacol este formată din: Cristian Pepino – regia artistică și adaptarea, 
Raluca Maria Aionițoaie și Remus Alexandru Gabor – scenografia, Levente Szöcs – muzica, Ioana 
Bogățan, Irina Melnic, Teodora Popa, Cătălina Mihăilă, Viorica Boda, Mădălin Costea, Ramona Benchea 
Mincu și Tudor Popa – distribuția, Elena Madaras – regia tehnică, Ovidiu Tămășan și Călin Popa – 
lumini, Florin Andrea – sunet, Mirela Tămășan – croitorie, Răzvan Laszlo și Horia Oarga – mașiniști, 
Marin Goia – tâmplărie. Manager teatru – Ioana Bogățan. 

”Vă așteptăm să ne bucurăm împreună de cel mai proaspăt spectacol al teatrului nostru”, transmit 
reprezentanții teatrului albaiulian. 

La mulți ani, ”Prichindel”! Teatrul de Păpuși din Alba 

Iulia împlinește luna aceasta 65 de ani de activitate 
Adăugat de Ziarul Unirea în 06.09.2017. 

Salvat la Curier Judetean 

Tags: 65 de ani, activitate, Alba Iulia, la multi ani, Prichindel, teatrul de păpuşi 

 

Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia împlinește 65 de ani de activitate, în septembrie 
2017. A fost înființat pe data de 1 septembrie 1952, iar prima premieră a avut loc în 29 
septembrie cu spectacolul ”Găinușa harnică”, în regia lui Petre Diaconu, scenografia, 
Mioara Huiu Diaconu. 

Și-a continuat activitatea cu peste 130 de premiere și sute de actori, regizori, scenografi, compozitori, 
păpuși care și-au împletit destinul de-a lungul acestor ani în mii de spectacole,  adresate unui număr 
impresionant  de spectatori.  E mult? E puțin? Dacă ne gândim la toate evenimentele pe care teatrul  le-
a oferit de-a lungul timpului celor mici și celor mari, deopotrivă, poate părea mult. Dar, dacă ne gândim 
la toate proiectele și spectacolele pe care le mai avem de oferit… suntem încă tineri, dragii noștri prieteni. 
Pentru voi, numai pentru voi, vrem să vă mai spunem povești: prin spectacole noi, festivaluri, ateliere de 
creație și multe alte evenimente culturale care să se adreseze tuturor vârstelor. 
„La mulți ani, Teatrul de Păpuși Prichindel! E greu să descrii în câteva cuvinte 65 de ani de activitate ai 
singurului teatru profesionist din județ. 65 de ani de teatru înseamnă tradiție, multă muncă, pasiune, mii 
de spectatori, spectacole, aplauze și împliniri. Și totuși, Teatrul de Păpuși Prichindel este mai tânăr ca 
niciodată, într-o continuă dezvoltare și evoluție, acumulând experiențe și amintiri de neuitat. 
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Și pentru că este normal ca la o vârstă venerabilă să locuiești într-o căsuță mai frumoasă, și mai arătoasă, 
precum în poveștile pe care vi le spunem, în curând clădirea teatrului va intra în reparații capitale, iar 
următoarea aniversare vrem să o sărbătorim împreună într-un spațiu nou, de poveste. 
Sunt mândră că am reușit să duc mai departe, alături de colegii mei, ceea ce au construit generații întregi, 
începând cu anul 1952 și le mulțumesc deopotrivă”, a transmis Ioana Bogățan, managerul teatrului 
albaiulian. 

La mulți ani, Prichindel! 

ACTUALITATE 

FOTO: Teatrul de Păpuși ”Prichindel” va fi renovat: scenă mai mare, foaier, cabine 
de machiaj și camere de oaspeți. Investiție de 1,8 milioane de lei  

Publicat  joi, 21.09.2017 

De Ovidiu Hategan  
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Teatrul de Păpuși ”Prichindel” va fi complet renovat și modernizat și va avea 
funcționalități noi. Scena va fi mărită, va avea un foaier, toalete pentru public, cabine 
de machiaj și două camere de oaspeți. Lucrările costă 1,8 milioane de lei (TVA inclus) 
și vor dura 12 luni. Directorul instituției, Ioana Bogățan spune că lucrările erau 
necesare din cauza condițiilor în care se află în prezent clădirea dar și din cauză că 
funcționalitatea ei era depășită. 
În toamna anului viitor, Alba Iulia va avea o clădire a Teatrului de Păpuși ”Prichindel” modernizată, 
ne asigură reprezentanții Consiliului Județean Alba, în frunte cu președintele Ion Dumitrel. Este 
vorba despre o investiție de 1,8 milioane de lei (TVA inclus) prin care funcționalitatea clădirii se va 
apropia foarte mult de cea a unui teatru clasic, pentru adulți. Acest lucru va permite abordarea unui 
repertoriu artistic mai larg: spectacole pentru copii, dar și concerte și spectacole de teatru pentru 
adulți. În prezent, clădirea are mari probleme la tavane, la instalații și la încălzire. 

Acest lucru va fi posibil prin câteva modificări importante. Scena va fi mărită și va căpăta adâncime 
ceea ce va permite aducerea unor spectacole pentru ”oameni mari” care până acum nu erau posibile 
în acel loc. De asemenea, clădirea va semăna mai mult cu un teatru pentru că va avea un foaier 
unde se vor putea organiza lansări de carte sau alte evenimente și pe unde publicul va fi primit ”așa 
cum este normal”.  De asemenea, vor fi construite toalete separate pentru public (nu existau). 

În ceea ce privește spațiile tehnice, și acestea vor fi reorganizate. Potrivit Ioanei Bogățan, vor fi 
construite cabine de machiaj și două camere de oaspeți. ”Teatrele lucrează cu regizori, cu 
scenografi, cu actori invitați și cu tot felul de artiști… este nevoie de aceste spații de cazare. Ne scad 
foarte mult costurile nouă, ca instituție” a adăugat Ioana Bogățan. 

Renovarea clădirii va dura 12 luni și va costa 1,8 milioane de lei. Lucrările vor fi executate de o 
asociere condusă de ”Transilvania Construct”, câștigătoarea licitației pe SEAP la care au participat 
în total 10 ofertanți. 

Lucrările vor demara la începutul lunii octombrie și va avea termen de execuție 12 luni. Spectacolele 
de teatru pentru copii vor fi mutate pe perioada lucrărilor la Casa de Cultură a Studenților și în alte 
localități din județ. 

De asemenea, Ioana Bogățan a mai anunțat că intenționează achiziția unei scene pentru teatru de 
stradă, pentru deplasări în perioada de vară, dar și pentru spectacole în Cetatea Alba Carolina. 
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ACTUALITATE 

Peste 15.000 de spectatori, în stagiunea 2016-2017, la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” din Alba Iulia. Reprezentanţii noi, până în 2018  

Publicatluni, 12.06.2017 

De  Redactia Alba24.ro  

 

  

 

 

   Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia anunță 
închiderea stagiunii 2016 – 2017, stagiune în care au 
fost prezenți un număr de aproximativ 15.000 de 
spectatori în cadrul proiectelor teatrului: Festivalul 
Internațional de Teatru „Povești” Alba Iulia, Gesturi 
pentru toți (spectacole gratuite adresate copiilor din 
centrele de plasament, case de copii, persoane cu 
dizabilități), Caravana cu păpuși, Experiențe teatrale 
(participări la festivaluri naționale și internaționale), 1 
Iunie, Sărbătorile de Iarnă, Ziua Teatrului de Animație, 
Povești noi pentru copii (Premiere), Săptămâna Altfel, 
Teatru Gazdă, Parteneriate și Producții cu alte instituții. 
„Stagiunea care s-a închis a fost una plină de proiecte și 
evenimente frumoase, dar și de performanțe pe care teatrul 
nostru le-a avut în festivalurile în care a fost prezent. Am 

fost selecționați la festivaluri atât în țară cât și în străinătate, unde am fost premiați și apreciați 
de către specialiști în domeniu. Ca în fiecare an, am colaborat foarte bine cu toți partenerii 
cărora le mulțumim cu această ocazie și în mod special cu C.J. Alba alături de care am 
construit proiecte frumoase. 

https://alba24.ro/categorie/actualitate
https://alba24.ro/author/lidia-lazar
http://alba24.ro/wp-content/uploads/2017/06/Teatru-de-Papusi-Logo.jpg


Pe perioada verii începând cu luna iunie, vom pregăti două spectacole noi, Mica vrăjitoare, 
regia Todor Valov și Pasărea măiastră, regia Gabriel Apostol, a căror premiere vor avea loc 
în stagiunea 2017 – 2018. 
Mulțumim spectatorilor noștri, părinților și cadrelor didactice care consideră că teatrul este 
important în educația și dezvoltarea copiilor”, a transmis Ioana Bogățan, manager teatru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018 

EXPERIENŢE TEATRALE - PRICHINDEL LA FESTIVAL! 

 

 

 

CAPRA CU TREI IEZI 

    



 

 

 

                             



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

       

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



PREMIERE - POVEȘTI NOI PENTRU COPII 

 

SÂNZIANA ȘI PEPELEA, de Vasile Alecsandri, adaptarea și regia Cristian Pepino 

 

 

 

 

 



 

 



     

 

   

 

 

 



 

 

PASĂREA MĂIASTRĂ, de Petre Ispirescu, adaptarea și regia Gabriel Apostol 

 

 

 

 

 



 

 

 



   

 

 

 

 

 



RELUĂRI - SPECTACOLE DE ODINIOARĂ 

 

 

CAPRA CU TREI IEZI 

 

 

                                        

                                                           URSULEȚUL ȘI ANOTIMPURILE 

 



CASA POVEȘTILOR - ORA DE TEATRU 

 

 

 

 

 

 

 



PRICHINDFEST  

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI DE ANIMAȚIE – sărbătorită la Palatul Culturii Blaj 

 

       

 

 



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI – sărbătorită la Alba Mall 

 

      

 



GESTURI PENTRU TOȚI - SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL 

 

Ziua Internațională a Teatrului de Animație – 21 martie, Blaj 

 

 

 

 

 

 

 



1 decembrie 2018 

 

 

1 decembrie 2018 – expoziție de centenar la  

Direcția socială și de protecția copilului Alba 

 

 

21 decembrie 2018 – Cadoul lui Moș Crăciun 

 



FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU POVEȘTI 

EDIȚIA A 13-A – Festival premiat de Senatul UNITER 

 

GALA PREMIILOR UNITER – Gala excelenței în teatru 

Ediția a 26-a, 7 mai 2018, Alba Iulia 

 

 



 

 

 



PUBLICUL SPECTATOR 

 

 

 

 



Conferințe de presă - Cafeaua cu tâlc 

 

 

 

 

 



Expoziții 

 

 

 

 

 



Marina Constantinescu în dialog cu George Banu 

 

 

 

Concert 

 

 



Lansări de carte 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Spectacole pentru copii 

 

 

 

 

 



Spectacole pentru tineri și adulți 

 

 

 

 

 



Spectacol-lectură 

 

 

Ateliere 

 

 



PRIETENII LUI PRICHINDEL 

Să învățăm împreună! 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENERIATE 

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba iulia  - Zilele francofoniei - martie  2018 

 

 

Mici actori în devenire  

– atelier susținut pentru copiii din Grădinița cu program prelungit Dumbrava minunată 

 

 

 



Deschiderea anului școlar la Grădinița cu program prelungit Dumbrava minunată 

 

 

 

 

Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga„ Alba 

Trăsura cu cArte – septembrie 2018 

 

 

 



 

Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga„ Alba 

Trăsura cu cArte – septembrie 2018 

 

 

 

 

Asociația Cu Copiii la Povești  

 

 

 



 

Biblioteca Județeană Mureș 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzeul Național al Unirii – Museikon – decembrie 2018 

 

 

 

 

 



TEATRU-GAZDĂ 

 

Spectacol de teatru – MISS LIBERTY – Ultimul madrigal 

 

 

 

 



PREMIERE 2018  

     

PASĂREA MĂIASTRĂ, regia Gabriel Apostol 

 

 

 

 

 

 

 



SÂNZIANA ȘI PEPEPELEA, regia Cristian Pepino 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHESTIONARE INTERNE 

 

Analiza chestionarului la premiera și avanpremiera spectacolului 

SÂNZIANA ȘI PEPELEA 

16 – 17 februarie 2018 

 

1. V-a plăcut spectacolul? 

foarte mult mult puțin deloc total 

15 4 - - 19 

78,94% 21,06% - - 100% 

 

 

 

 

 

2. Alegerea titlului SÂNZIANAN ȘI PEPELEA, vi s-a părut? 

 

foarte inspirată inspirată mai puțin inspirată deloc inspirată total 

13 5 1 - 19 

68,42% 26,31% 5,26% - 100% 
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1. Ce ați apreciat cel mai mult la spectacol? 

regia 

artistică 

scenografia muzica prestația 

actorilor 

totul total 

1+  1+ 1 18 19 

   5,26 94,73% 100% 
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Analiza chestionarului la spectacolului 

PASĂREA MĂIASTRĂ 

septembrie - octombrie 2018 

 

1. V-a plăcut spectacolul? 

foarte mult mult puțin deloc total 

50 6 - - 56 

89,28% 10,71% - - 100% 

 

 

 

 

1. Alegerea titlului PASĂREA MĂIASTRĂ vi s-a părut? 

foarte inspirată inspirată mai puțin inspirată deloc inspirată total 

45 11 - - 56 

80,35% 19,64% - - 100% 
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1. Ce ați apreciat cel mai mult la spectacol? 

regia 

artistică 

scenografia muzica prestația 

actorilor 

totul total 

4 3 5 13 31 56 

7,14% 5,35% 8,92% 23,21% 55,35% 100% 
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RAPORT  

FESTIVALUL  INTERNAȚIONAL DE TEATRU POVEȘTI 

 2018 

 

CUPRINS 

 

 

 

1. PREZENTAREA EVENIMENTULUI 

2. OBIECTIVE 

3. STRUCTURA 

4. BUGET  

5. FIȘA EVENIMENTULUI 

6. MODUL DE ORGANIZARE AL FESTIVALULUI PE ETAPE 

7. PROGRAM AFIȘ FESTIVAL  

8. PROMOVARE  

8.1 CONTRACTE DE PUBLICITATE 

8.2 PARTENERIATE MEDIA 

8.3 CONFERINŢA DE PRESĂ PRE-EVENIMENT 

8.4 CAFEAUA CU TÂLC 

8.5 SPOT RADIO  

8.6 SPOT TV  

8.7 SPOTURI DE SALĂ 

8.8 SITE FESTIVAL 

8.9 ZIARUL FESTIVALULUI  

8.10 MATERIALELE DE PROMOVARE ALE EVENIMENTULUI 

9. FESTIVALUL ÎN CIFRE  

10. CONCLUZII 

 

 

 

 

 

 



1. PREZENTAREA EVENIMENTULUI  

 

SCOPUL evenimentului este de a crea un produs cultural pentru comunitatea din Alba, cu rolul de a educa 

prin artă, de a oferi diversitate culturală locuitorilor județului, de a promova arta spectacolului din țară și 

străinătate şi de a stimula schimburile culturale dintre România şi celelalte ţări din Europa şi din lume. 

  

TEMA festivalului este POVESTEA, povestea care ne deschide, pentru prima oară, interesul pentru 

cunoaştere, călătorii, pentru lumi imaginare, apetitul spre joc, spre comunicare şi împărtăşire a experienţelor. 

Orice lucru poate deveni interesant dacă are o poveste frumoasă.  

 

PROGRAMUL festivalului cuprinde spectacole de teatru, expoziţii, recitaluri, concerte, lansări de carte, 

conferințe și ateliere adresate adulţilor şi copiilor.  

 

Locaţiile convenţionale - Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor - şi cele 

neconvenţionale - parcuri, spațiile cetăţii, cafenele etc.- de care dispune oraşul Alba Iulia, vor fi din plin 

folosite pentru a găzdui activităţile din program şi de a da viață  prin artă, încărcăturii istorice şi culturale a 

oraşului. 

 

2. OBIECTIVE 

Festivalul își propune să atingă următoarelor obiective:  

- crearea unui produs cultural atractiv; 

- promovarea pe plan național a valorilor artistice, autohtone și universale din domeniul artelor 

spectacolului; 

- promovarea județului Alba ca spaţiu cu o ofertă culturală unică;  

- promovarea teatrului şi a judeţului Alba pe plan naţional şi internaţional; 

- crearea de legături culturale cu instituţii şi companii de cultură din ţară şi din străinătate; 

- dezvoltarea rapidă și durabilă a turismului cultural în municipiul Alba Iulia;  

- promovarea actului artistic pentru toate vârstele; 

- formarea profesională continuă pentru toţi angajaţii teatrului; 

- formarea unui public de teatru avizat. 

 

3. STRUCTURA 

Festivalul internațional de teatru, structurat pentru toate vârstele, este unic în țară ca și concept. Evenimentul 

are o structură echilibrată a ofertei de spectacole și evenimente dedicate copiilor, tinerilor și adulților. 

Programul festivalului cuprinde spectacole și concerte ale teatrelor și companiilor importante din țară și 

străinătate, dar și evenimente conexe (dialoguri/conferințe, ateliere de creație, expoziții, lansări de carte/CD, 

proiecții de film etc.). Artiști valoroși sunt prezenţi anual la Alba Iulia pentru a performa. 

În anul centenarului am dorit ca această ediție de festival să fie una specială. De aceea debutul festivalului a 

fost dat de cel mai mare eveniment teatral din România – Gala premiilor UNITER, gala excelenței în teatru. 

În programul festivalului au fost selectate spectacole cu nominalizări în gală și/sau cu nume mari ale scenei 

românești, care au asigurat succesul la public. Din experiența edițiilor anterioare s-a constatat că publicul 

albaiulian este atras de spectacolele care să aibă cel puțin un cap de afiș (Horațiu Mălăele, Oana Pellea, Marcel 

Iureș, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Florin Piersic jr. etc.) 



 

Pentru a atrage copiii și adolescenții spre teatru s-au desfășurat ateliere de creație în care acest public țintă a 

luat contact cu ceea ce înseamnă crearea unui spectacol de teatru (ateliere de mânuire, scenografie, scriere 

dramatică).  

Prezența lansărilor de carte, a expozițiilor, a conferințelor-dialoguri, ca evenimente auxiliare, reprezintă latura 

academică a evenimentului și întregesc atmosfera festivalului creând totodată legăturile între evenimentele 

mari din festival.  

 

4. BUGET  

Evenimentul este finanțat exclusiv de către C.J. Alba.  

Bugetul estimat a fost de 483 000 lei   

Buget final 461 648,99 lei   

Raportul financiar care cuprinde toate operațiunile din cadrul evenimentului (colaboratori, diagrame cazare 

etc.) este anexat în dosarul de festival și este realizat de către compartimentul financiar – contabil).  

 

5. FIȘA EVENIMENTULUI 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

Ion Dumitrel - Președinte Consiliul Județean Alba 

Ioana Bogăţan – Director  festival  

Dan Popescu – Director imagine  

Cristina Smadea – Secretariat literar / Coordonator comunicare  

Flaviu Dușa - Coordonator comunicare  

Alina Mezei – Coordonator logistică  

Florina Delia Laszlo – Contabil șef  

Maria Bratu – Consilier juridic 

Elena Madaras – Coordonator tehnic 

Ovidiu Tămăşan – Coordonator lumini  

Florin Andrea – Coordonator sunet  

Alexie  Pleşa – Impresar spectacole  

Pavel Kiraly – Impresar spectacole  

Anița Popa – casierie  

Cătălina Mihăilă - Prezentator spectacole pentru copii  

Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Sidara Benchea Mincu, Irina Melnic, Tudor Cristian Popa, Mădălin 

Costea - Actori  

Răzvan Laszlo, Horea Oarga – Mașiniști  



Mirela Tămășan – logistică  

Mariana Szabo – Plasator  

Marin Goia – administrativ  

  

COLABORATORI / COLLABORATORS 

Bogdan Gavrilă - Grafică imagine festival  

Prof. univ. dr. Oana Leahu - Moderator conferințe  

Anca Iacob - Responsabil site www.fitab.ro, fotograf  

Rareș Tileagă - Coordonator mass-media & ziar festival  

Pompilia Cațaros - grafică  

Anca Pojar - Coordonator conferințe de presă  

Cristian Sergiu Ianza – montare expoziții 

Alin Dreghiciu - logistică  

  

VOLUNTARI  

Studenți ai Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

  

CONSILUL JUDEȚEAN ALBA - SERVICIUL TURISM 

 CONSILUL JUDEȚEAN ALBA - SERVICIUL SALVAMONT 

 

ORGANIZATORI  

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia  

Consiliul Judeţean Alba  

 

CU SPRIJINUL: 

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

UNITER 

 

PARTENERI  

FNT 

ASITEJ 

UNIMA 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș 



Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Alba 

Casa De Cultură A Studenților 

Librăriile Humanitas 

qb lounge 

 

PARTENERI MEDIA 

TVR Cluj 

Radio România Cluj 

Radio România Cultural 

LiterNet 

 

SPONSORI  

Jidvei  

Aquatique 

Giusto  

Topcar, Seat  

Fine&Noble 

Aris 

 

Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI este o marcă înregistrată a Consiliului Județean Alba. 

Biletele s-au pus în vânzare în data de 12 aprilie 2018 online pe biletmaster.ro și din 17 aprilie 2018  la 

casieria Casei de Cultură a Sindicatelor și casieria Casei de Cultură a Studenților.  

Prețul unui bilet a fost de: 

- 5 lei la spectacolele pentru copii 

- 10 lei pentru concert 

- 10 lei preț redus pentru grupuri mai mari de 40 de persoane 

- 15 lei preț redus pentru elevi, studenți și pensionari  

- 20 lei preț întreg pentru adulți  

Detalii: www.fitab.ro,  www.teatrulalba.ro , www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel  
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6. MODUL DE ORGANIZARE AL FESTIVALULUI PE ETAPE 

 

1. Organizarea internă a echipei de festival: ianuarie 

 - se stabilesc persoanele și responsabilităţile în proiect 

 2. Selectarea trupelor participante: octombrie 2017 - februarie, martie 2018 

 - se vizionează spectacole 

 - se analizează propunerile primite de la directorii de teatre din țară și străinătate 

 - se creează o listă provizorie cu spectacole 

 3. Crearea, dezvoltarea, menținerea arhivei informaționale a festivalului: ianuarie - mai 

 - înregistrarea și arhivarea tuturor informațiilor care țin de proiect 

 - actualizarea continuă a informațiilor 

 - punerea la dispoziția echipei de proiect a informațiilor prelucrate 

 4. Programare provizorie a programului: martie 

 - programarea provizorie a evenimentelor  

 - se propun lansări de carte, expoziții 

 - se fixează atelierele de creație 

 - propuneri de concerte  

 5. Conceperea și trimiterea invitaţiilor către participanți:februarie, martie 

 6. Programarea pe săli a spectacolelor în funcţie de fișele tehnice: aprilie 

 - echipa tehnică a festivalului în colaborare cu teatrele participante stabilesc d.p.d.v. tehnic sălile adecvate 

fiecărui spectacol  

 7. Semnarea precontractelor cu participanţii: aprilie 

 8. Conceperea grafică și textuală a materialelor publicitare (afișe, caiet-program, banner, mesh, stickere, 

insigne, pixuri, plase, tricouri): aprilie 

 9. Definitivarea programului festivalului:aprilie  

 11. Promovarea evenimentului (comunicate de presă, conferințe de presă, interviuri radio-TV, afișaj stradal, 

distribuire flyere): aprilie, mai  

 - se organizează conferințele de presă ale evenimentului 

 - se realizează afișajul stradal  

 - se împart flyere  

 - se montează în oraș bannere și mesh-uri 

 - se realizează și difuzează spoturile radio și TV ale festivalului 

 - se actualizează permanent pagina de facebook și site-ul festivalului 

 - interviuri, reportaje radio și TV  

 - promovare directă prin impresari în școli, grădinițe și alte instituții partenere 



 12. Activitați de impresariat în școli, grădiniţe, instituții: aprilie 

13. Vânzarea biletelor de festival: aprilie, mai 

 14. Realizarea diagramelor de cazare și masa pentru invitați: martie, aprilie  

 15. Rezervarea finală a cazărilor pentru invitați: aprilie 

 16. Activitate contabilă a festivalului: ianuarie - mai  

 17. Conceperea și realizarea diplomelor pentru atelierele de creație: aprilie 

 18. Actualizarea site-ului dedicat festivalului: aprilie, mai 

 19. Conceperea și realizarea trofeelor festivalului: aprilie 

 20. Prezentarea proiectului: mai 

 21. Analiza post-eveniment: mai 

 22. Întocmirea dosarului de presă al festivalului – mai 

 

7. PROGRAMUL FESTIVALULUI  

 

LUNI, 7 MAI 2018 

 

10.00  ÎNȘIR’TE MĂRGĂRITE, regia Radu Olăreanu  

           Teatrul  pentru Copii și Tineret  Ariel Tg. Mureș  

           Spectacol de teatru pentru copii / 6+ 

           Casa de Cultură a Studenţilor / 55 min 

 

11.00  HARAP ALB, regia Gavriil Pinte  

           Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu  

           Spectacol de teatru pentru copii / 6+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 60 min 

 

10.00 – 20.00  CĂCIULEANU - Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

        Curator Irina Tapalagă 

                       Foaier Casa de Cultură a Studenților       

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 



16.00  MÂNUIM ÎMPREUNĂ 

           Atelier de mânuire marionete / 6-14 ani 

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

       

 16.00  IDENTITATE  

           Atelier de scenografie / 16-19 ani 

           Coordonator: Alina Herescu 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

17.00  MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT 

           Vernisaj   

           Curator Irina Tapalagă 

           Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia / 30 min.   

20.00  GALA PREMIILOR UNITER, ediția a 26-a, 2018 

           Esplanada Catedralei Romano-Catolice  

 

MARȚI, 8 MAI 2018 

 

11.00 PĂCALĂ, regia Daniel Stanciu   

          Teatrul de Păpuși Gulliver Galați  

          Spectacol de teatru pentru copii / 5+ 

          Casa de Cultură a Studenţilor / 60 min 

 

10.00 – 20.00  CĂCIULEANU - Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă 

                       Foaier Casa de Cultură a Studenților       

  

11.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.00  GEORGE BANU în dialog cu MARINA CONSTANTINESCU despre Teatrul și ”spiritul 

timpului”  

           Lansare de carte: GEORGE BANU – Ușa o geografie intimă, Editura Nemira 



           Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia             

           Amfiteatrul 9  / 1h 30min  

 

17.00 - 19.00  MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

17.30 De și despre HORAȚIU MĂLĂELE. CINE-I ĂSTA?!, ediție îngrijită de Oana C. Popescu 

          Lansare de carte, Editura RAO             

          Casa de Cultură a Studenților, foaier  / 30 min 

 

18.00 EDIȚIE SPECIALĂ, spectacol marca Horațiu Mălăele - premiu de excelență în Gala UNITER 

          Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 12+ 

          Casa de Cultură a Studenților /1h 30 min 

 

12.00 - 20.00 Fascinația geniului popular românesc 

                      Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 

                      Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                      Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

20.00  REGELE MOARE, regia Andrei și Andreea Grosu - nominalizări pentru actriță și actor in rol 

principal în Gala UNITER   

           Teatrul Național Ion Luca Caragiale  București  

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 12+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 40min 

 

MIERCURI, 9 MAI 2018 

 

11.00  PISICILE NEARISTOCRATE, regia Eva Labadi  

           Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov   

           Spectacol de teatru pentru copii / 3+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 50 min 

 

1 



0.00 – 20.00  CĂCIULEANU - Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă 

                       Foaier Casa de Cultură a Studenților       

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

    

17.00 - 19.00  MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

18.00  CE ZILE FRUMOASE, regia Radu Olăreanu - premiu special acordat UAT Tg. Mureș în Gala 

UNITER 

           Universitatea de Arte Tg. Mureș, Facultatea de Arte în Limba Română 

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 16+ 

           Casa de Cultură a Studenţilor / 1h 

 

 19.00  Fascinația geniului popular românesc  

            Vernisaj expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale  București 

            Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

            Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor  

 

19.30  PESCĂRUȘUL, regia Andrei și Andreea Grosu 

           Teatrul Odeon București 

           Spectacol pentru tineri şi adulţi / 12+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 45min 

 

JOI, 10 MAI 2018 

 

11.00  IVAN TURBINCĂ, regia Ion Iurcu 

           Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca 

           Spectacol de teatru pentru copii / 4+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 45 min 



   10.00 – 20.00  CĂCIULEANU - Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă  

                       Foaier Casa de Cultură a Studenților       

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.30 Universul cehovian și materializarea lui prin costum, autoare MARIA DORE 

           Lansare de Carte/ 30min 

           Art Cafe 

 

12.00 - 20.00  Fascinația geniului popular românesc 

                       Expoziție permanentă de costume realizată UNATC I.L.Caragiale București 

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

      

17.00 - 19.00  MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă  

                       Curator Irina Tapalagă  

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

18.00 ȘI NEGRU ȘI ALB ȘI GRI, regia Mimi Brănescu - nominalizare pentru actriță în rol secundar 

în Gala UNITER 

           Teatrul Metropolis București 

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 16+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor/ 2h 

 

20.30  MĂ TOT DUC, spectacol realizat de Oana Pellea și Mihai Gruia Sandu   

           Asociația GOONG București  

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi /10+  

           Casa de Cultură a Studenților  / 1h 30 min 

 

 

 



VINERI, 11 MAI 2018 

 

11.00  FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI, regia Daniel Stanciu 

           Teatrul de Animație ȚĂNDĂRICĂ București 

           Spectacol de teatru pentru copii / 3+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 10min 

 

10.00 – 20.00  CĂCIULEANU - Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă  

                       Foaier Casa de Cultură a Studenților       

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.00 - 20.00  Fascinația geniului popular românesc 

                       Expoziție permanentă de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București  

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

      

17.00 - 19.00  MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă  

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia     

 

18.00 Povești citite 

          Prezentarea colecției de audiobook-uri ale Editurii Humanitas / 15 min 

          Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor  

    

18.30 …ESCU, regia și versiunea scenică  Doru Ana 

          Teatrul Mic București  

          Spectacol pentru tineri şi adulţi / 12+ 

          Casa de Cultură a Sindicatelor / 3h (cu pauză) 

 



22.00  O MIE DE MOTIVE, regia Horia Suru 

          one-man show - Florin Piersic jr. 

          Teatrul Point / 18+ 

           Casa de Cultură a Studenților/ 1h 40min 

 

SÂMBĂTĂ, 12 MAI 2018 

 

11.30  MAGAZINUL CU JUCĂRII, regia Toma Hogea 

           Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara 

           Spectacol de teatru pentru copii / 7+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 1h 20min 

 

12.00 - 20.00  Fascinația geniului popular românesc  

                       Expoziție permanentă de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

13.00  MÂNUIM ÎMPREUNĂ 

           Prezentare atelier de mânuire marionete   

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

14.00  IDENTITATE 

           Prezentare atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

17.00 - 19.00  MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă  

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

17.00 Cartea râsului și a cercetării, autor RADU PARASCHIVESCU  

          Două mături stau de vorbă. Scene românești, autor RADU PARASCHIVESCU 



          Editura Humanitas           

          Dublă lansare de carte / 45 min 

          Art Cafe 

 

18.00 GIGI CĂCIULEANU.OmulDans, autoare Ludmila Patlanjoglu 

         Editura Nemira 

          Lansare album / 20 min 

          Casa de Cultură a Studenților, foaier  

            

 18.20 CĂCIULEANU – expoziție de fotografie realizată de FNT 

           Vernisaj – curator Irina Tapalagă / 20 min 

   

19.00  N-AI TU TREABĂ!, regia Alexandru Dabija – premiu pentru întreaga activitate în Gala Uniter 

           Teatrul Act București 

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 16+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 1h 20min 

 

21.00  AFRODIZZY 

           Concert de jazz  - LUIZA ZAN & IULIAN PAVELESCU 

           qb lounge / 75 min 

            

DUMINICĂ, 13 MAI 2018 

 

11.30 Ce frumos râd zmeii când râd!,  autoare MIOARA POP  

          Editura Limes Cluj-Napoca           

          Lansare de carte / 30 min 

          Casa de Cultură a Studenților, foaier 

 

12.00  POVESTEA PORCULUI, regia Cristian Mitescu 

           Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – Trupa Marionete  

           Spectacol de teatru pentru copii / 3+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 50 min 

           

 



10.00 – 20.00  CĂCIULEANU - Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă  

                       Foaier Casa de Cultură a Studenților       

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.00 - 20.00  Fascinația geniului popular românesc 

                       Expoziție permanentă de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București  

                       Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                       Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

      

18.00 TEXT SHOP – Lectură-spectacol de și cu GIGI CĂCIULEANU 

           Gigi Căciuleanu Romania Dance Company  

           Casa de Cultură a Studenților / 1h / 6+ 

 

17.00 - 19.00  MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT 

                       Expoziție foto permanentă 

                       Curator Irina Tapalagă  

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

19.30  DON JUAN, regia Andrei și Andreea Grosu - nominalizare pentru actor rol secundar în Gala 

Uniter 

           Teatrul de Comedie București 

           Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi  / 12+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 20min 

 

8. PROMOVARE  

Promovarea evenimentului Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI, ediția a XIII-a, s-a desfăşurat prin 

intermediul presei locale și naționale, prin publicarea de machete în presa scrisă, difuzare bannere în presa 

online, difuzare de spoturi radio, emisiuni radio, spot TV, emisiuni TV înainte, în timpul și după festival.  

 

8.1 CONTRACTE DE PUBLICITATE 

Pentru promovarea locală s-au încheiat contracte de publicitate cu agenția GLADVERTISING care a 

monitorizat aparițiile din mass- media: 



Presa scrisă: Ziarul Unirea 

  Revista Urbea Mea 

  Revista ProAlba 

 

TV:  Alba CarolinaTV 

Kapital TV 

 

Radio:  Pro FM 

Kiss FM 

Radio Atlas FM 

Radio Unirea FM 

Radio Reîntregirea 

 

Online : www.alba24.ro 

  www.ziarulunirea.ro  

  www.proalba.ro  

  www.urbeamea.ro 

  www.revistadealba.ro 

  www.plaiuluminatu.ro 

  www.albastiri.ro 

   

8.2 PARTENERIATE MEDIA 

Radio: Radio România Cluj  

  Radio România Cultural 

Online:  www.liternet.ro 

 TV:   TVR Cluj  

8.3 CONFERINŢA DE PRESĂ PRE-EVENIMENT FESTIVAL 

Data: joi, 3 mai 2018 

Ora: 11.00 

Locaţia: Art Cafe Downtown 

Invitaţi: Ion Dumitrel, Ioana Bogăţan, Aura Cobeanu 

Moderator: Rareș Tileagă  

Materiale pregătite: acreditări presă, caiet-program, afiş imagine, flyer program, date generale, roll-up cu 

imaginea festivalului, tricouri personalizate.  

 

http://www.alba24.ro/
http://www.ziarulunirea.ro/
http://www.proalba.ro/
http://www.urbeamea.ro/
http://www.revistadealba.ro/
http://www.plaiuluminatu.ro/
http://www.albastiri.ro/
http://www.liternet.ro/


8.4 CONFERINŢA DE PRESĂ SPECIALĂ PRE-EVENIMENT GALA UNITER 

Data: sâmbătă, 5 mai 2018 

Ora: 11.30 

Locaţia: Art Cafe Downtown 

Invitaţi: Ion Caramitru, Aura Corbeanu 

Moderator: Rareș Tileagă  

Materiale pregătite: acreditări presă în gală, caiet gală, piesa anului, roll-up cu imaginea UNITER. 

 

8.5 CAFEAUA CU TÂLC 

Program: 7 – 13 mai 2018 

Ora: 12.00  

Locaţia: Art Cafe Downtown 

Au participat zilnic artiștii prezenți în festival.  

Dintre invitaţi au participat: Gigi Căciuleanu, Vlad Zamfirescu, regizorul și actori ai Teatrului Mic din 

București, actori ai Teatrului Odeon, regizorul și actori de la Universitatea de Arte din Tg. Mureș, Ștefania 

Cenean și masterandele UNATC București, Alina Herescu, Nuți și Sorin Dorobanțu.   

Materiale pregătite: tricouri personalizate care au fost oferite invitaților prezenți la conferințele de presă.  

 

8.6 SPOT RADIO  

Între 7 și 13 mai Alba Iulia devine capitala teatrului. Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 

ajunge la cea de-a 13-a ediție și vă propune 7 zile de teatru în orașul Marii Uniri. Spectacole de teatru pentru 

copii, spectacole de teatru pentru adulți, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și concerte. 

În deschiderea festivalului Gala premiilor UNITER, gala care unește teatrul la Alba Iulia. Organizatori: 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba cu sprijinul Uniter. Biletele se vând la Casa de 

Cultură a Studenților, Casa de Cultură a Sindicatelor si online pe biletmaster.ro. 

 

8.7 SPOT TV  

Între 7 și 13 mai Alba Iulia devine capitala teatrului. Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 

ajunge la cea de-a 13-a ediție și vă propune 7 zile de teatru în orașul Marii Uniri. Spectacole de teatru pentru 

copii, spectacole de teatru pentru adulți, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și concerte. 

În deschiderea festivalului Gala premiilor UNITER, gala care unește teatrul la Alba Iulia. Organizatori: 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba cu sprijinul Uniter. Biletele se vând la Casa de 

Cultură a Studenților, Casa de Cultură a Sindicatelor si online pe biletmaster.ro. 

 

8.8 SITE FESTIVAL 

Site-ul www.fitab.ro a fost actualizat cu imaginea şi informaţii de anul acesta. De site s-a ocupat fotograful 

oficial al festivalului.  

 

 



8.9 ZIARUL FESTIVALULUI  

Publicația Festivalului Internațional de Teatru de la Alba Iulia a avut în anul 2018 șapte ediții. Fiecare ediție 

a fost tipărită într-un tiraj de 500 de exemplare, distribuite spectatorilor prezenți în festival. Ziarul s-a lansat 

în fiecare dimineață la conferințele de presă (anexă dosar festival).   

Echipa publicației: Pompilia Cațaros, Florian Rareș Tileagă, Răzvan Rocaș, Anca Pojar, Mirela Todea, Anca 

Iacob.  

 

8.10 MATERIALELE DE PROMOVARE ALE EVENIMENTULUI 

Imaginea festivalului a fost creată de Bogdan Gavrilă, iar materialele realizate de Vertical Graphic SRL, SC 

TIPO-REX SERVICE SRL.  

Nr. Tip produs 
Nr. 

buc. 
Distribuție  

1 
Roll up (fără sistem)  

5 
 CC Sindicate, CC Studenți, Art Cafe, 

mobil 

2 
Flyer program festival 3/A4 

3000 
Locuitorilor din Alba Iulia, toate locațiile 

de eveniment și diverse locații din oraș 

3 
Plase material textil personalizate   

400 
Invitați festival, parteneri, sponsori, 

angajați, presă 

4 
Insigne personalizate (diametru 5,5 

cm) 
400 

Invitați festival, parteneri, sponsori, 

angajați, presă, participanți ateliere  

5 
Caiete program  200x135 mm 

400 
Invitați festival, parteneri, sponsori, 

angajați, presă 

6 Afis imagine 50x70 cm  60 Locuri publice de afișaj Alba Iulia și județ 

7 Afis literă   50x70 cm 100 Locuri publice de afișaj Alba Iulia și județ 

8 
Stickere  5,5 

3500 
Copii prezenți la spectacole, participanți 

ateliere  

9 Mesh 7x7m_Sindicate 1 CC Sindicate 

10 Mesh 6x6_Studenți 1 CC Studenți 

11 
Tricouri negre personalizate  

130 
Invitați festival conferințe de presă, 

parteneri, sponsori, angajați, presă  

12 
Ecusoane orizontale cu lanyard 

personalizat în 2 culori 
410 Participanți, organizatori, presă  

13 Poster prisme primărie 93x180 cm 9   

14 Afiş 70/100 cm  2 Punct info – vânzare bilete 

15 
Pixuri personalizate negre 

400 
Invitați festival, parteneri, sponsori, 

angajați 

16 Geci-foiță negre, personalizate 24 Angajați 

17 Trofee festival  22 Pentru fiecare spectacol și eveniment  



18 Trandafiri  125 Pentru artiștii care au susținut evenimente  

 

9. FESTIVALUL ÎN CIFRE  

Festivalul numără, cu anul 2018, treisprezece ediții.  

Ediția 2018:  

Gala Premiilor UNITER 2018: 

- 325 artiști, oameni de teatru, invitați 

- 200 persoane – public spectator în Cetatea Alba Carolina (ca urmare a faptului că un număr foarte mare de 

persoane și-a exprimat dorința de a urmări Gala Premiilor UNITER și aflându-ne în imposibilitatea de a 

pune la dispoziția publicului larg un număr suficient de locuri în pavilionul în care se desfășura evenimentul, 

a fost închiriat un ecran mare și a fost amplasat în Piața Mihai Viteazu) 

- 100 tehnicieni 

Festival: 

- 290 artiști, oameni de teatru, scenografi, moderatori ateliere, participanți în festival 

- 19 spectacole de teatru pentru copii și adulți 

- 1 concert 

- 1 eveniment de tip dialog 

- 2 ateliere de creație 

- 8 conferințe de presă  

- 4 expoziții (1 expoziție de costume românești, 1 expoziție foto Mariana Mihuț, 1 expoziție foto Gigi 

Căciuleanu, expoziție foto retrospectivă festival ) 

- 7 lansări de carte 

Situația procentuală pe săli:  

1. Casa de Cultură a Studenților (capacitate sală 362 locuri utilizate în cadrul festivalului): 12 spectacole, 

2879 spectatori plătitori, 200 invitați (presă, artiști din festival, sponsori, voluntari), total beneficiari direcți 

3079 

 

2. Casa de Cultură a Sindicatelor (capacitate sală 546 locuri utilizate în cadrul festivalului): 7 spectacole, 

3399 spectatori plătitori, 250 invitați (presă, artiști din festival, sponsori, voluntari), total beneficiari direcți 

3649 

 

3. qb lounge  (capacitate sală 120 locuri utilizate în cadrul festivalului) 

- 1 concert, 56 spectatori plătitori, 20 invitați (presă, artiști din festival, sponsori, voluntari), total 

beneficiari direcți 80 

 

4. Art Cafe, Cafeaua cu Tâlc, conferințe de presă & lansări de carte & expoziție fotografie, (capacitate sală 

30 locuri utilizate în cadrul festivalului):  

               - 9 conferințe de presă, total 300 beneficiari direcți 



  - 2 lansări de carte – 80 beneficiari direcți 

 

5. Amfiteatrul 9, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia , capacitate 300 locuri: 

 - 1 eveniment-dialog – 150 beneficiari direcți 

 - 1 lansare de carte - 150 beneficiari direcți 

 

6. Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor:  

- 1 expoziție costume, total beneficiari direcți 3649 

 - 1 lansare de carte, total beneficiari direcți 150 

 

7. Foaier Casa de Cultură a Studenților 

 - 1 expoziție de fotografie, total beneficiari direcți 3079 

 - 3 lansări de carte/album, total beneficiari direcți 250 

 

8. Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 - 1 expoziție de fotografie – 95 de beneficiari direcți 

 

9. Ateliere  Casa de Cultură a studenților (sala oglinzilor și sala amfiteatru) 

 - 1 atelier mânuire păpuși – 27 cursanți – 70 beneficiari direcți 

 - 1 atelier scenografie – 17 cursanți – 25 beneficiari direcți 

Total beneficiari: 6334 plătitori, 8499 total 

În cele treisprezece ediții de festival s-a constatat o dezvoltare a gustului publicului pentru teatru, fiind mult 

mai atras, comparativ cu edițiile anterioare, de teatru-dans sau de spectacole mai puțin clasice. Gala premiilor 

UNITER este evenimentul care a propulsat festivalul prin Premiul special acordat de către Senatul 

UNITER, devenind un eveniment de referință atât la nivel local cât și la nivel național. Publicul a reținut și a 

acceptat modificarea perioadei, dovadă fiind sălile arhipline la majoritatea spectacolelor. Ooameni importanți 

din zona teatrului și a artei așteaptă cu nerăbdare să participe la următoarea ediție a acest eveniment.  

 

12. CONCLUZII 

Rezultatele/impactul proiectului/acțiunii (se vor prezenta rezultatele imediate anticipate, efectele scontate pe 

termen mediu și lung):  

- creșterea vizibilității Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia și C.J. Alba 

- creșterea vizibilității festivalului la nivel național și internațional  

- fidelizarea publicului țintă  

- educarea culturală a comunității  

- creșterea interesului pentru actul cultural  

- dezvoltarea politicii și a platformei culturale a județului Alba 

- dezvoltarea ofertei culturale a județului și municipiului Alba Iulia  

- poziționarea festivalului ca reper cultural pe plan național și internațional  



- dezvoltarea Festivalului Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia depinde de dezvoltarea logistică (o 

sală de teatru dramatic, personal) și de resursele bugetare.  
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DOSAR DE PRESĂ 

VIDEO/ Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 2018, la Alba Iulia: Gala Premiilor 

UNITER, în deschiderea festivalului 

Adăugat de Ziarul Unirea în 03.05.2018. 

Salvat la Ştirea zilei 

Tags: 2018, Alba Iulia, Centenarului, editie speciala, Festivalului International de Teatru ”Povesti”, gala, uniter 

Cea de-a 13-a ediție a Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”, organizat de Teatrul de Păpuși ”Prichindel”  din 

Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, se va desfășura în perioada 7 – 13 mai 2018. Este o ediție specială pentru că se 

va desfășura sub semnul Centenarului – Alba 100. Festivalul va fi deschis cu cel mai mare eveniment teatral din 

România – Gala Premiilor UNITER, ediția a 26-a, 2018. 

“Un festival important pentru că conține un eveniment pe care eu l-am viat și iată că s-a întâmplat, Gala Uniter, care 

anul acesta, la cea de-a 26-a ediție, va avea loc la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina. Noi ne-am dus doar cu sufletul 

deschis, cu o dorință foarte mare că ne dorim această gală la Alba Iulia, cu mult profesionalism pe care l-am demonstrat 

de-a lungul celor 12 ani în cadrul Festivalului Internațional de Teatru și cu o nebunie frumoasă, așa cum îi spun eu și 

pe care dânșii au acceptat-o,” a spus Ioana Bogățan, directorul festivalului. 

“Prezența noastră în Cetatea Alba Carolina se bazează de fapt pe 

dorința de a arăta că prin această gală reușim să unim teatrul. 

Dacă ne uităm în istoria Galei Uniter, în ultimii ani am încercat să 

mergem în acele orașe unde am fost invitați și împreună cu 

decidenții locali și artiștii din acel oraș, să promovăm la nivel 

național, nu numai premiile Galei Uniter, dar și realitatea artistică, 

locurile de patrimoniu din orașul unde mergem. Și în acest an, 

începutul fiecărei părți a Galei va avea un filmuleț dedicat orașului 

Alba Iulia și județului. Avem patru filmulețe, așa începem fiecare 

Gală pentru că ni se pare extrem de important ca această asociere 

să își găsească în plan real și o justificare. Avem peste 250 de 

invitați, artiști care fac parte din selecția Galei, artiști care vin din toată țara,” a declarat Aura Corbeanu, vicepreședinte 

Uniter. 

“A 13-a ediție nu este una cu ghinion pentru că avem marele noroc nu numai că se desfășoară în anul Centenar, ci și 

faptul că elita teatrului românesc va fi aici, la noi, la Alba Iulia. Este un lucru la care nu ne-am gândit acum 13 ani, că se 

va ajunge aici. Poate uitându-ne la poze, realizăm ce s-a întâmplat în atâția ani. Oamenii din județul Alba și din Alba 

Iulia iubesc teatrul și așteaptă evenimentul. Este important că am realizat ce ne-am propus cu 13 ani în urmă, să ne 

educăm prin cultură locuitorii județului, iar premiul pe care ni-l oferă Uniter, prin prezența acestei Gale aici, este bine 

venit, pentru a ne încuraja să continuăm și mai mult viața culturală și evenimentele legate de teatru,” a precizat Ion 

Dumitrel, președinbtele Consiliului Județean Alba. 

Începând cu data de 12 aprilie s-au pus în vânzare biletele pentru spectacolele din festival, online 

pewww.biletmaster.ro Începând cu data de 17 aprilie, bilete au fost puse în vânzare și la sediul Casei de Cultură a 

Studenților din Alba Iulia, între orele 9.00 și 17.00 și de la sediul Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, între 

orele 9.00 – 19.00, de luni până vineri. 

Prețurile biletelor sunt următoarele: 

• Spectacole pentru copii – 5 lei/copil și adult; 
• Spectacole pentru tineri și adulți – 20 lei preț întreg, 15 lei pentru copii, adolescenți, studenți, pensionari; 
• Concert – 10 lei 

La casele de vânzare se pot achiziționa bilete pentru grupuri mai mari de 40 de persoane/spectacol la prețul de 10 

lei/bilet. 
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Premiu Special acordat Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, în 

cadrul Galei Premiilor UNITER 2018 

Adăugat de Ziarul Unirea în 27.02.2018. 

Salvat la Curier Judetean 

Tags: alba iulie, povesti, premiu specialgala uniter, teatru 

Teatrul de Păpuși ”Prichindel” anunță cu bucurie obținerea Premiului Special acordat Festivalului Internațional de 

Teatru ”Povești” de către Senatul UNITER, în cadrul Galei Premiilor UNITER, ediția a XXVI-a, 2018. 

  ”Suntem onorați de faptul că ni s-a acordat acest premiu, care 

este o recunoaștere a muncii noastre, a echipei Teatrului de 

Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia. Am pornit cu pași mărunți, 

acum 12 ani, în dorința de a povesti, prin teatru, iubitorilor de 

cultură din orașul și județul nostru. 

Iată-ne ajunși la cea de-a XIII-a ediție, având parte de un 

eveniment cultural cu impact național și internațional, care se 

bucură de această recunoaștere. 

Mulțumesc colegilor mei și consiliului Județean Alba pentru implicarea în organizarea acestui festival, atât de 

îndrăgit  de albaiulieni, și nu numai. 

Mulțumim Senatului UNITER pentru apreciere”, a declarat Ioana Bogățan, Manager Teatrul  de Păpuși ”Prichindel” 

Alba Iulia 

Vă reamintim că ne vom reîntâlni în mai, mai precis în perioada 7 – 13 mai 2018 și vă așteptăm să fiți alături de noi. 

LUNI începe Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 2018, la Alba Iulia. 

Ediție dedicată Centenarului  

 joi, 03.05.2018 

 Spectacole de teatru, lansări de carte, ateliere și expoziții vor avea loc începând din 7 mai și până în 13 mai, la 

Festivalul Internațional de Teatru „Povești” din Alba Iulia. Ediția de anul acesta este specială nu doar pentru că se 

va desfășura primăvara, ci și 

pentru că este una dedicată 

Centenarului Marii Uniri, cu 

spectacole 100% românești. Așa 

cum deja se știe, ediția a XIII-a a 

FITAB va fi deschisă de Gala 

Premiilor Uniter 2018. 

VEZI: Sute de artiști, pe 

covorul roșu, la Alba Iulia. A 

început numărătoarea 

inversă pentru Gala UNITER 

2018 

Festivalul Internațional de 

Teatru „Povești” de la Alba 

Iulia a ajuns anul acesta la cea 

de-a XIII-a ediție, una 

norocoasă am putea spune, 

dacă ne uităm pe programul 

evenimentului. Spectacolele de 

anul acesta sunt în mare parte cele nominalizate la Gala Premiilor Uniter, care își va desemna câștigătorii în 

data de 7 mai în Cetatea Alba Carolina. 
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Cei mai tineri dintre spectatori vor afla poveștile cu care au crescut părinții și bunicii lor, pentru că anul acesta, 

cu ocazia celor 100 de ani de România, se vor regăsi în program doar titluri românești. 

„Sunt spectacole valoroase, copiilor le-am dedicat doar titluri românești, este Festivalul Internațional de 

Teatru, dar anul acesta sunt doar producții românești, sunt 100 de ani de România. Așa am considerat că este 

mai bine, anul acesta să fie doar spectacole și teatre de la noi din țară”, a declarat Ioana Bogățan, directorul 

festivalului de teatru. 

„ A 13-a ediție nu este una cu ghinion, pentru că avem marele noroc nu numai că se desfășoară în anul 

Centenar, ci și faptul că elita teatrului românesc va fi aici, la noi, la Alba Iulia. Este un lucru la care nu ne-am 

gândit acum 13 ani, că se va ajunge aici. Poate uitându-ne la poze, realizăm ce s-a întâmplat în atâția ani. 

Oamenii din județul Alba și din Alba Iulia iubesc teatrul și așteaptă evenimentul. Este important că am realizat 

ce ne-am propus cu 13 ani în urmă, să ne educăm prin cultură locuitorii județului, iar premiul pe care ni-l oferă 

Uniter, prin prezența acestei Gale aici, este bine venit, pentru a ne încuraja să continuăm și mai mult viața 

culturală și evenimentele legate de teatru,” a declarat Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

Vernisajul expoziției ”Ipostaze Mariana Mihuț”, în prima a zi a FITAB 2018 

4 May 2018 

http://revistadealba.ro/wp-content/uploads/2018/05/Afis-50x70cm_Expo-foto-MARIANA-MIHUT-2.jpg


Prima zi a Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” va 

aduce în fața publicului albaiulian o expoziție în cadrul 

căreia o vor putea descoperi pe actrița Mariana Mihuț. 

Fotografiile expuse o surprind în diferite ipostaze din timpul 

spectacolelor jucate de-a lungul carierei. Vernisajul va avea 

loc luni, 7 mai, începând cu ora 17:00, la Galeriile de Artă 

din Alba Iulia. 

De mai bine de o jumătate de veac, o putem vedea pe scenă – niciodată 

aceeaşi şi de fiecare dată altfel-surprinzătoare. Mariana Mihuţ – o actriţă 

uriaşă, plină de miez, de nuanţe, de mister, de exuberanţă, de har. E 

profundă. E consistentă. E generoasa si continuă să ne bucure cu fiecare 

nouă apariţie. 

Miza expoziţiei ce-i este dedicată este dimensiunea printurilor şi diversitatea personajelor jucate. Este o galerie 

de Ipostaze Mariana Mihuţ. Un traseu fluid pe parcursul căruia se adaugă, imagine după imagine, mereu o altă 

Mariana Mihuţ, surprinzătoare, fantastică, nouă. O femeie de o frumuseţe şi feminitate fără margini, o actriţă 

total dedicată unui rol, absorbită complet de trăire. Poze de început de carieră – o frumuseţe ingenuă, pură, cu 

toţi porii deschişi, absorbind tot. Rolurile se adună, se aşază, apar faţetele, apare surpriza: Mariana Mihuţ poate 

fi gravă, tăioasă, aspră uneori. Odată intrat în acest traseu, te regăseşti în lumea elitelor actoriceşti şi regizorale. 

Vârfurile unei generaţii de aur coexistă în jurul Marianei Mihuţ, iar ea este ACTRIŢA prin excelenţă. E 

exemplificarea clară a unui actor care intră în rol, cum ai intra într-o altă lume, unde nu-ţi mai aparţii. Unde 

rolul te locuieşte. 

Mariana Mihuţ vine de departe, vine din lumea lui Ciulei şi al lui Toma şi a lui Pittiș şi a lui George. Vine 

dintr-o lume a perfecţiunii actoriceşti. 

Dar măsura acestei mari actriţe se vede azi, când, perfect adaptată noilor curente în materie de spectacol, e 

dorită și preţuită de regizori actuali. Joacă azi pe scenă cu aceeaşi iubire, pasiune, totală dedicare. Cu aceeaşi 

frumuseţe. 

Expoziţia este producţia Festivalului Naţional de Teatru 2017. 

Curator: Irina Tapalagă 

A doua zi a Festivalului de Teatru „Poveşti” de la Alba Iulia. Program 

încărcat, cu nume şi reprezentaţii de neratat 
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După ce a debutat în forţă, luni, cu Gala Premiilor UNITER 2018, Festivalul Internaţional de Teatru 

„Poveşti” de la Alba Iulia continuă astăzi cu un program de excepţie. A doua zi a început cu „Păcală”, 

spectacolul  pentru copii, a continuat cu expoziția de fotografie Căciuleanu, cu o cafea alături de 

regizorul de teatru Gavriil Pinte şi se va termina cu Horațiu Mălăele și spectacolul „Regele Moare”. 

Aşa cum ne-am obişnuit până acum, Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti” a adus la Alba Iulia nume şi 

reprezentaţii de excepţie şi la fel se prezintă şi cea de-a treisprezecea ediţie. Spectacolele zilei de marţi 

trebuie văzute neaparatfiind undele cu adevărat speciale. 

Începând cu ora 17.30 sunteţi aşteptaţi la o lansare de 

carte. Este vorba despre „Cine-i ăsta?!” De şi despre 

Horaţiu Mălăele, ediţie îngrijită de Oana C. Popescu, 

Editura RAO. 

„Cartea aceasta nu are fluenţa unui roman. Nici nu şi-a 

propus acest lucru. Sunt doar fragmente din viaţa unui 

Om şi Artist de excepţie, care au scânteiuri. Nu s-a 

respectat nici cronologia, nici continuitatea tematică. 

Totuşi, iubiţi-o! Iubiţi-l! Merită!”, spune Oana C. 

PopescuDe la ora 18.00, EDIȚIE SPECIALĂ – în regia 

lui Horațiu Mălăele – Premiu de excelență la Gala 

UNITER 2018 

Distribuţia: Horațiu Mălăele, Bogdan Mălăele, Radu 

Captari 

„Editie Specială” este un nou proiect marca Horațiu 

Mălăele. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi 

secondat pe scenă de fiul său, Bogdan Mălăele, și de muzicianul Radu Captari. 

Spectacolul are o dinamică deosebită, 

Mălăele – tatăl și fiul având momente 

spumoase de dialog actoricesc sau 

monologuri ce vor face publicul spectator 

să treacă de la lacrima emoției la râsul în 

hohote. 

Noul spectacol are la bază texte puternice, 

pline de emoție, pigmentate cu momente 

„Best of  Horațiu”, culese din cele mai 

bune reprezentații ale actorului. Muzica 

special aleasă de Radu Captari și 

melodiile noi compuse pe texte ale lui 

Horațiu Mălăele vor întregi acest univers 



în care veți trăi pentru o oră și 

jumătate.  

Cel de-al doilea spectacol al serii este REGELE MOARE, de Eugen Ionesco, care va avea loc de la ora 20.00 

la Casa de Cultură a Sindicatelor. 

„Regele moare”, o montare scenică ce tulbură conștiința amorțită a ființei și pune la încercare tăria sufletului 

în relație cu singura certitudine a omului, moartea, în fața căreia putem alege să credem că suntem regi, deși 

suntem doar niște supuși. La întrebarea „Ce este mai absurd între viață și moarte?”, probabil că Ionesco ar 

răspunde: omul! 

Trăim dezordonat, cu o constantă nevoie de mâine, iubim cu disperare, amânăm cât putem, rănim fără să 

simțim, transformăm greșelile în experiențe și continuăm să experimentăm. Spectacolul este un elogiu al 

acestei inconștiențe numită viață. 

Mariana Mihuț – cea mai bună actriță în rol principal la Gala UNITER 2018 

Victor Rebengiuc  – cel mai bun actor în rol principal la Gala UNITER 2018 

TEATRUL NAȚIONAL ION LUCA CARAGIALE BUCUREȘTI – spectacol pentru tineri şi adulţi (1h 40 

min), nerecomandat copiilor sub 12 ani 

Scenariul și regia: Andrei și Andreea Grosu 

Scenografia: Vladimir Turturica 

Distribuția: Mariana Mihuț, Victor Rebengiuc, Ana Ciontea, Florentina Ţilea, Şerban Pavlu şi 

Richard Bovnoczki 

TOTUL despre Festivalul Internațional de Teatru „POVEŞTI”, de la Alba 

Iulia. 7-13 mai 2018! 
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Se știe, se simte: încep „POVEȘTILE”. Adică Festivalul Internațional de Teatru „POVEȘTI” Alba Iulia, ediția 

a XIII-a, 7-13 mai 2018. Așa că în timp ce voi vă faceți planuri pentru săptămâna viitoare, punând degetul pe 

afișe, în dreptul unuia sau altuia dintre spectacolele festivalului, trupele invitate își pregătesc deja bagajele ca 

să vină la Alba. Să vină, să joace și să ne placă. Ce poate fi mai plăcut, în miez de primăvară? 

Din toamnă, în plină primăvară! Cea de-a XIII-a ediție a festivalului 

„POVEȘTI” va fi, în Alba Iulia, un prilej de bucurie pentru mulți. În primul 

rând, festivalul s-a mutat din toamnă în primăvară, așadar toți cei cărora le 

părea rău că trebuie să aștepte un an de zile, din octombrie 2017 până în 

octombrie 2018 pentru următoarea ediție, au avut surpriza să afle că 

festivalul a sosit… după doar șapte luni de așteptare! Începând cu acest an, 

„POVEȘTILE” vor avea loc la început de lună mai, deschizând sezonul 

turistic în cetatea Alba Iuliei.  

Un nume puternic: POVEȘTI. Adică festivalul. E al treisprezecelea an 

când se întâmplă, ceea ce îi conferă maturitate. Festivalul de la Alba Iulia 

are, în felul său, nu doar „cei șapte ani de-acasă”, ci și un început de 

adolescență. Este al nouălea an de când Consiliul Județean Alba, a cărui 

marcă înregistrată este, a stabilit logo-ul și numele evenimentului: 

POVEȘTI. Un nume simplu dar puternic, esențial ca emblemă a 

spectacolelor sale și atrăgător ca eveniment, un nume care să placă și, 

totodată, care să ilustreze însăși ideea de teatru. La urma urmei, 

„POVEȘTI” acoperă atât așteptările copiilor, cărora le este dedicată fiecare dimineață de festival, cât și 

gusturile celor mari, având la fel de multă deschidere către canonic, cât și pentru neconvenţional. 

Așadar, povești și atât, cu maximă deschidere către tot ceea ce încântă, atrage și pune pe gânduri. Va fi, pe 

scurt, un festival divers și complet. Divers, pentru că este mulat pe gusturile din ce în ce mai diversificate ale 

publicurilor din Alba Iulia, și complet, deoarece cuprinde tot ce poate fi teatru: spectacole, expoziții, lansări 

de cărți, conferințe și dezbateri despre teatru. 
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Gala UNITER, la Alba Iulia. Ediția din acest an a 

festivalului va fi una deosebit de importantă, întrucât va 

găzdui, în seara zilei de 7 mai 2018, cea de-a XXVI-a ediție 

a Galei UNITER, gală care premiază însuși festivalul 

„POVEȘTI”. Organizarea galei la Alba Iulia este, putem 

spune, o alegere mai mult decât inspirată, punând în valoare 

atât festivalul, în cadrul căruia are loc, cât și cetatea Unirii din 

Alba Iulia, unde se desfășoară. Mai precis, pe esplanada 

dintre cele două catedrale. Este un spațiu profund istoric, 

profund românesc, iar Gala UNITER, prin statutul său deja 

istoric (26 de ediții), îl valorifică prin excelență, în plin an de celebrare a 100 de ani de la nașterea României 

(1918 – 2018). 

Spectacole și nume mari. Și în acest an, festivalul oferă 

diversitate, orientare spre publicul larg și spectacole 

puternice, cu ecouri. Iar ecourile despre care vorbim sunt, 

firește, în gândirea spectatorilor, care au șansa, an de an, la 

fiecare ediție, să intre în atmosfera unor spectacole de teatru 

unice ca stil, conținut și mesaj. Structura festivalului rămâne 

aceeași pe care o știți deja din celelalte ediții – spectacole 

pentru cei mici, dimineața, și spectacole pentru adulţi, seara, 

ceea ce confirmă tradiția și adresabilitatea largă a 

festivalului. Dintre titlurile pentru cei mici, majoritatea 

construite pe texte autohtone de notorietate națională, 

amintim Înșir-te mărgărite (Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel” din Târgu Mureș), Harap Alb (Teatrul 

pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu), Păcală (Teatrul de Păpuși „Gulliver” din Galați), Pisicile 

aristocrate (Teatrul pentru Copii și Tineret „Arlechino” din Brașov), Ivan Turbincă (Teatrul de Păpuși 

„Puck” din Cluj-Napoca), Fata Babei și Fata Moșneagului (Teatrul de animație „Țăndărică” din 

București), Magazinul cu jucării (Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara), Povestea 

porcului (Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad). Dintre spectacolele pentru adulți, pomenim Regele 

moare (Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București), Ce zile frumoase (Universitatea de Arte din Târgu 

Mureș), Mă tot duc (de Oana Pellea și Mihai Gruia Sandu), Pescărușul (Teatrul Odeon), O mie de 

motive (Teatrul Point), N-ai tu treabă! (Teatrul ACT), Don Juan (Teatrul de Comedie), Text 

Shop (spectacol marca Gigi Căciuleanu), Și negru și alb și gri (Teatrul Metropolis), … Escu (Teatrul 

Mic), Ediție specială (spectacol marca Horațiu Mălăele). Cât despre numele mari, care vor apărea pe scene, 

îi menționăm pe Marcel Iureș, Florin Piersic Jr., Gigi Căciuleanu, Mariana Mihuț, Victor Rebengiuc, Adrian 

Titieni, Mirela Oprișor, Șerban Pavlu, Vlad Zamfirescu și mulți alții. 

Și altele? Nu, evenimentele de mai jos – chiar dacă nu sunt spectacole de teatru – nu pot fi trecute în categoria 

„și altele”. Vor avea loc în fiecare zi și vor colora, cultural și uman, programul festivalului. Vor fi dezbateri și 

dialoguri (George Banu și Marina Constantinescu), expoziții foto (Mariana Mihuț, Gigi Căciuleanu), un 

concert jazz, o expoziție de costume, lansări de carte și ateliere de mânuire păpuși și de scenografie. Pe scurt, 

o ofertă culturală pentru multe gusturi. În fiecare zi, la fiecare spectacol pentru tineri și adulți publicul va primi 

chestionare. Cu acest prilej, rugăm spectatorii să țină cont de ele și să le completeze până la finalul 

spectacolului; feedback-ul lor este mai mult decât important pentru organizatori. 

Ziar, cafea, stare de bine. În plus, în fiecare zi spectatorii vor răsfoi ziarul festivalului. Așa cum știți deja, 

festivalul are propriul său jurnal, intitulat „Poveşti”, în care veți putea găsi cronici, interviuri, articole de 

specialitate, articole de opinie, pamflete, caricaturi şi fotografii de festival. De asemenea, fiecare zi va începe 

cu celebra „Cafea cu tâlc”, în Clubul festivalului (Art Cafe), unde spectatorii și presa se vor putea întâlni cu 

artiștii din festival. Clubul festivalului e, totodată, spaţiul neconvenţional, „de culise” al evenimentului, în care 

jurnaliştii au ocazia să-i intervieveze pe artişti. 

O mână de ajutor. Ca în fiecare an, există o echipă de tineri, îmbrăcați în tricourile festivalului. Ei sunt 

voluntarii ediției a XIII-a, studenți ai Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care și anul acesta vor da 

culoare și o mână de ajutor festivalului. 
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Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti” Alba Iulia este organizat de către Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba, cu sprijinul UNITER și al Primăriei Municipiului Alba 

Iulia. Este o marcă înregistrată a Consiliului Judeţean Alba. 

Info bilete: 

Pentru ediţia cu numărul XIII-a Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti”, care se va desfăşura între 7 – 

13 mai 2018, biletele s-au pus în vânzare în următoarele puncte: 

– la Casa de Cultură a Studenților 

– la Casa de Cultură a Sindicatelor 

– online, pe www.biletmaster.ro  

Spectacole pentru tineri și adulți 

Preț bilet întreg: 20 lei 

Preț bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari: 15 lei 

Preț bilet redus pentru grupuri mai mari de 40 persoane: 10 lei / persoană 

Concert jazz: 10 lei  

Spectacole pentru copii 

Preț bilet întreg (copii și părinți): 5 lei 

GALA PREMIILOR UNITER, EDIȚIA A 26-A. LUNI, 7 MAI 2018, ORA 20.00, ESPLANADA 

CATEDRALEI ROMANO-CATOLICE 

GALA PREMIILOR UNITER este unul dintre cele mai importante programe ale Uniunii, inițiat și coordonat 

de Ion Caramitru. GALA PREMIILOR UNITER se desfășoară anual, începând din 1991, acordând distincțiile 

Uniunii pentru fiecare an calendaristic încheiat. Decernarea premiilor se face după principiul nominalizărilor 

stabilite de un juriu de selecție. Dintre aceste nominalizări, un alt juriu decide, în seara Galei, prin vot secret, 

câștigătorul fiecarui premiu. 

PREMIILE UNITER SE ACORDĂ PENTRU: 

▪ Cel mai bun spectacol 

▪ Cel mai bun regizor 

▪ Cel mai bun scenograf 

▪ Cel mai bun actor în rol principal 

▪ Cea mai bună actriță în rol principal 

▪ Cel mai bun actor în rol secundar 

▪ Cea mai bună actriță în rol secundar 

▪ Critică teatrală 

▪ Teatru radiofonic 

▪ Teatru TV 

▪ Debut 

SENATUL UNITER DECERNEAZĂ: 

http://www.biletmaster.ro/


▪ Premiul pentru întreaga activitate – actriță, actor, scenografie, critică și istorie teatrală, regie 

▪ Premiile speciale pentru spectacolul de circ, pentru teatrul de copii, pentru coregrafie în arta spectacolului, 
pentru teatrul de păpuși și marionete, pentru teatrul de revistă, pentru muzică de teatru, pentru performanță 
în domeniul nonverbal 

▪ Premiul de Excelență 

PREMII DECERNATE ÎN CADRUL GALEI: 

▪ Premiul MECENA 

▪ Premiul special al Președintelui Uniter 

▪ Premiul pentru „Cea mai bună piesă românească a anului” 

▪ Premiul Consiliul Britanic 

GALA PREMIILOR UNITER an dupa an, prin amploare și prin modul în care a fost gândită și realizată, a 

devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii noastre teatrale. O bună colaborare cu 

Televiziunea Română – Teatrul Național de Televiziune, Departamentul Muzică – Divertisment și Canalul 

Romania Cultural al Radiodifuziunii Române face posibilă transmiterea în direct a întregului spectacol al 

Galei. 

 

Teatrul de Păpuși ”Prichindel” vă invită la ”Sânziana și Pepelea”, un nou 

spectacol care face parte din programul România 100 
februarie 14, 2018 Redacția ProAlba Cultura 0 
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Se împlinesc 138 de ani de când, retras la Mircești, Vasile Alecsandri scria feeria națională  ”Sânziana și 

Pepelea”. O ironie evidentă la adresa societății de atunci și, după cum veți vedea, chiar de acum, piesa își are 

farmecul ei tocmai prin această prezentare ”feerică” a faptelor și prin personajele pline de umor, reprezentări 

ale caracterelor umane. Este o piesă care, pusă în scenă cu pricepere de Cristian Pepino, se dovedește a fi 

potrivită spre înțelegere și prezentare atât celor mici, care au împlinit vârsta de 5 ani,  cât și celor mari. Ținând 

cont de ceea ce înseamnă o feerie, putem spune că avem toate ingredientele unui spectacol plin de viață, dar 

și de învățături: personaje fantastice, decoruri și costume viu  colorate și strălucitoare, muzică, magie și 

aventură. 

Așadar, copii, părinți, bunici, educatori și profesori, vă așteptăm la avanpremieraspectacolului  ”Sânziana și 

Pepelea” vineri, 16 februarie 2018  și la premieră – sâmbătă 17 februarie 2018. Ambele spectacole se 

desfășoară la Casa de Cultură a Studenților, de la orele 11.00, biletele putând fi achiziționate în holul casei 

de cultură, înainte de spectacol. Prețul unui bilet este de 5 lei. 

Echipa care a construit acest spectacol este formată din: Cristian Pepino – regia artistică și adaptarea, Raluca 

Maria Aionițoaie și Remus Alexandru Gabor – scenografia, Levente Szöcs – muzica, Ioana Bogățan, Irina 

Melnic, Teodora Popa, Cătălina Mihăilă, Viorica Boda, Mădălin Costea, Ramona Benchea Mincu și Tudor 

Popa – distribuția, Elena Madaras – regia tehnică, Ovidiu Tămășan și Călin Popa – lumini, Florin Andrea – 

sunet, Mirela Tămășan – croitorie, Răzvan Laszlo și Horia Oarga – mașiniști, Marin Goia – tâmplărie. Manager 

teatru – Ioana Bogățan. 

Vă așteptăm să ne bucurăm împreună de cel mai proaspăt spectacol al teatrului nostru. 

Cristina Smadea, 

secretar literar 

29-31 mai: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia va participa la 

Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „Arlechino – Caravana 

poveștilor” de la Brașov 

25 MAI, 2018  CRISTINA NICOLA CULTURĂ 
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost selecționat să participe la Festivalul Internațional 

de Teatru pentru Copii „Arlechino – Caravana poveștilor” de la Brașov. 

Așadar, în perioada 29 – 31 mai 2018 vom fi prezenți în fața publicului brașovean, unde vom prezenta 

spectacolul „Sânziana și Pepelea”, adaptare a piesei lui Vasile Alecsandri care, pusă în scenă cu pricepere de 

Cristian Pepino, se dovedește a fi potrivită spre înțelegere și prezentare atât celor mici, care au împlinit vârsta 

de 5 ani, cât și celor mari. Un spectacol plin de viață, dar și de învățături, cu personaje fantastice, decoruri și 

costume viu colorate și strălucitoare, muzică, magie și aventură. 

Echipa care a construit acest spectacol este formată din: Cristian Pepino – regia artistică și adaptarea, Raluca 

Maria Aionițoaie și Remus Alexandru Gabor – scenografia, Levente Szöcs – muzica, Ioana Bogățan, Irina 

Melnic, Teodora Popa, Cătălina Mihăilă, Viorica Boda, Mădălin Costea, Ramona Benchea-Mincu și Tudor 

Cristian Popa – distribuția, Elena Madaras – regia tehnică, Ovidiu Tămășan și Călin Popa – lumini, Florin 

Andrea – sunet, Mirela Tămășan – croitorie, Răzvan Laszlo și Horia Oarga – mașiniști, Marin Goia – 

tâmplărie. Manager teatru – Ioana Bogățan. 
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Ne dorim ca și micii spectatori ai Brașovului să-l ajute pe Pepelea la salvarea năzbâtioasei, dar frumoasei 

Sânziana. 

 

 

 

 

Teatrul de Păpuși deschide stagiunea 2018-2019 cu spectacolul ”Pasărea 

Măiastră” 

18 September 2018 

157 

 Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește anul acesta în luna septembrie 66 de ani de activitate. Instituția 

marchează această frumoasă aniversare prin deschiderea stagiunii 2018 – 2019 cu o nouă piesă – „Pasărea 

măiastră”, în regia și adaptarea regizorului Gabriel Apostol. Spectacolul face parte din  programul Alba 100, dedicat 

sărbătoririi centenarului Marii Uniri. 

Publicitate

 

”Așadar, vă invităm cu drag să-i spunem LA MULȚI ANI! teatrului Prichindel,  la premiera spectacolului 

„Pasărea măiastră”  în data de 22 septembrie 2018, orele 11.00, la Casa de Cultură a Studenților. Dragi părinți 

și bunici vă așteptăm să-i însoțiți pe copiii sau nepoții dumneavoastră la o poveste care se adresează tuturor: 

celor mici și celor mari deopotrivă”, transmite echipa Teatrului de Păpuși. 

Spectacolul va avea și două avanpremiere  în zilele de 20 septembrie 2018, de la orele 10.00 și  21septembrie 

2018, de la orele 11.00. Ambele vor fi susținute la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. 

Un măreț rege stăpânește un ținut asupra căruia se abătuse o blestemată de ghionoaie care-i distrugea palatul 

de îndată ce acesta era gata înălțat. Singura sa bucurie erau cei trei fii ai săi, cărora vroia să le lase acest 
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palat drept moștenire. Pasărea măiastră este singura soluție pentru ca palatul să dăinuiască și să nu mai fie 

distrus. 

Adevărata fire și curajul fiilor se vor dovedi în acest ceas de cumpănă: cel care va reuși aducerea păsării 

măiestre va fi și succesorul la tron. 

Adevăr și minciună, curaj și lașitate, iubire și ură, prietenie și dușmănie – vor ieși la iveală pe măsură ce 

încercările la care vor fi supuși cei trei fii se derulează în fața spectatorilor.(Cristina Smadea, secretar literar) 

Echipa care a făcut posibilă punerea în scenă a acestei frumoase povești românești este: regia artistică și 

adaptarea – Gabriel Apostol, scenografia – Gavril Siriteanu, muzica  – Levente Szöcs, distribuția: Ramona 

Benchea Mincu, Viorica Boda, Iulian Lungu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Rareș Bogdan Porca, Teodora 

Popa și Cristian Tudor Popa, regia tehnică – Elena Madaras, lumini – Ovidiu Tămășan și Călin Popa, sunet – 

Florin Andrea, croitorie – Mirela Tămășan, mașiniști – Răzvan Laszlo și Gabriel Țipțer, tâmplărie – Marin 

Goia. Manager teatru – Ioana Bogățan. 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, invitat la Festivalul Internațional de 

Animație „Sub bagheta lui Merlin”, de la Timișoara 

Adăugat de Ziarul Unirea în 28.09.2018. 

Salvat la Curier Judetean 

Tags: Alba Iulia, Festivalul International de Animatie, TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL, Timişoara 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost invitat să participe la ediția a III-a a Festivalului 

Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin”, care va avea loc în perioada 30 septembrie – 7 

octombrie 2018 la Timișoara. În cadrul acestui festival, trupa Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba 

Iulia va susține în data de 1 octombrie 2018, ora 11.30, pe scena Casei Tineretului din Timișoara, 

spectacolul „Capra cu trei iezi”. 
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„Capra cu trei iezi, o creație colectivă și originală a Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia, aduce în 

scenă un spectacol surprinzător, plin de haz, cântec și culoare. O poveste care încântă publicul, indiferent de 

vârstă, în care regăsim povețele pe care Ion Creangă a vrut să le transmită. O piesă îmbogățită cu personaje 

noi, construită pe un scenariu cu foarte mult umor, o scenografie cu puternice accente tradiționale românești 

și acorduri vesele. Cei trei iezi cucuieți ne invită să ținem piept împreună lupului cel rău… !!!” 

După o dramatizare de Cristian Pepino, spectacolul este realizat din punct de vedere regizoral de Teodora 

Popa, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic și Viorica Boda, scenografia – Marian Sandu, muzica – Levente 

Szöcs, distribuția – Cătălina Mihăilă, Viorica Boda, Ramona Benchea-Mincu, Irina Melnic, Teodora Popa, 

Tudor Cristian Popa și Cristian Bojan, Rareș Bogdan Porca , regia tehnică – Elena Madaras , lumini – Călin 

Popa și Ovidiu Tămășan, sunet – Florin Andrea, mașiniști – Răzvan Laszlo și Gabriel Țipțer, croitorie -Mirela 

Tămășan, tâmplărie – Marin Goia. Manager Ioana Bogățan. 

”Spectacolul nostru a fost mult aplaudat pe scenele din alte festivaluri din țară. Ne dorim ca și la Timișoara 

să-i încântăm pe cei mici, răsplătindu-ne, la rândul lor, cu ropote de aplauze”, spune Cristina Smadea, secretar 

literar al teatrului albaiulian. 

 

Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia va participa la două festivaluri 

internaționale, la Galați și Oradea 

 

Publicat 
 acum 7 luni 

 luni, 14.05.2018 

De 
 Redactia Alba24.ro  

P U B L I C I T A T E  
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost selecționat să participe la două importante festivaluri 

internaționale. Astfel, în perioada 16 – 18 mai, teatrul albaiulian va fi prezent la Festivalul Internațional de Animație 

„Gulliver” Galați, iar în perioada 19 – 21 mai la Festivalul de Teatru pentru Copii „Arcadia” Oradea. La ambele 

festivaluri teatrul va prezenta publicului spectacolul „Capra cu trei iezi”. 

„<Capra cu trei iezi> este o creație colectivă și originală a Teatrului de Păpuși „Prichindel” și aduce în 

scenă un spectacol surprinzător, plin de haz, cântec și culoare. Și pentru că am spus creație colectivă 

permiteți-ne să vă prezentăm echipa care a construit acest spectacol: regia artistică: Teodora Popa, Viorica 

Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Cristian Pepino semnează dramatizarea poveștii lui Ion 

Creangă, scenografia – Marian Sandu, muzica – Levente Szőcs, distribuția: Piekny Ghiciuc, Cătălina Mihăilă, 

Mădălin Costea, Rareș Bogdan Porca, Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Mincu Benchea, Irina Melnic, 

regia tehnică – Elena Madaras, lumini: Ovidiu Tămășan, Călin Popa, sunet – Florin Andrea, 

sculptură/pictură: Marian Sandu, Oriana Pelladi, croitorie – Mirela Tămășan, tâmplărie – Marin Goia, 

mașiniști: Răzvan Laszlo, Horia Oarga. 

Spectacolul nostru, după cum bine știți, este un spectacol vesel și plin de învățăminte, care a încântat publicul 

din orașele județului nostru.Sperăm să-i încânte atât pe micuții gălățeni, cât și pe cei mici de la Oradea”, au 

transmis reprezentanții teatrului. 
 

 

Premiul de popularitate, obținut de Teatrul de Păpuși ”Prichindel”, la 

Festivalul Internațional „Sub bagheta lui Merlin” 

De către 

8 October 2018 

110 

Spectacolul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, „Capra cu trei iezi”, în regia colectivă a 

Teodorei Popa, Irinei Melnic, Vioricăi Boda și Ramonei Benchea-Mincu, a obținut Premiul de 

POPULARITATE  în cadrul Festivalului Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin”, ediția a 

3-a, Timișoara 2018 

 

La ceastă ediție de festival au participat 16 trupe de teatru din patru țări: România, Italia, Ungaria și Republica 

Moldova, iar juriul a fost format din specialiști în artele spectacolului: președintele juriului – Oana Leahu, 

regizor și decan al Facultății de arte în limba română, Universitatea de Arte din Tg. Mureș, Toma Hogea – 

regizor și actor, Gabriela Mariș – teatrolog, Adela Moldovan – regizoare și actriță și Clara Dărângă 

Râșnoveanu – scenograf. 

„Acest premiu de popularitate ne bucură și ne onorează în același timp. În palmaresul teatrului, de 66 de ani 

de activitate, s-au primit multe categorii de premii, dar nu și acesta. Suntem mândri, cu atît mai mult, pentru 

că acest spectacol este o creație colectivă a actrițelor teatrului nostru. Spectacolul Capra cu trei iezi este un 

spectacol cu succes la public, iubit deopotrivă de copii și părinți. Felicit toată  echipa spectacolului!” – Ioana 

Bogățan, manager. 

Spectacolul estea realizat după o dramatizare de Cristian Pepino, scenografia – Marian Sandu , muzica – 

Levente Szöcs, distribuția – Cătălina Mihăilă, Viorica Boda, Ramona Benchea-Mincu, Irina Melnic, Teodora 

Popa, Tudor Cristian Popa și Cristian Bojan, Rareș Bogdan Porca , regia tehnică – Elena Madaras , lumini – 



Călin Popa și Ovidiu Tămășan, sunet – Florin Andrea, mașiniști – Răzvan Laszlo și Gabriel Țipțer, croitorie -

Mirela Tămășan, tâmplărie – Marin Goia. Manager Ioana Bogățan. 

Proiect pilot inițiat de Teatrul de Păpuși “Prichindel Alba Iulia” 
martie 5, 2018 Redacția ProAlba Cultura 0 

 

Începând cu luna martie Teatrul de Păpuși ”Prichindel” dă startul unui nou proiect:  ”Prietenii lui Prichindel 

– Să învățăm împreună”. Scopul acestui proiect este acela de a oferi minime informații utile unui număr cât 

mai mare de copii, școlari și preșcolari, pornind de la ideea că suntem o instituție care contribuie la educația 

celor mici, nu numai prin spectacolele pe care le oferă. 

Obiectivele pe care ni le-am propus sunt legate de igienă corporală, alimentație sănătoasă, educație civică, 

deprinderea de a fi responsabil și de protejarea mediului înconjurător. Și, ca să ne atingem aceste obiective 

avem nevoie de prieteni, care nu numai că vor fi alături de noi în acest proiect, dar sunt specialiști în materie 

de sănătate sau protecție și educație civică. Mai concret, parteneri  în acest demers educațional ne sunt: Direcția 

de Sănătate Publică Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia și Inspectoratul de Poliție Județean Alba. 

Înainte de fiecare spectacol pe care teatrul îl oferă celor mici vom aloca 10 minute pentru unul din subiectele 

menționate mai-sus. Astfel, într-un mediu plăcut și primitor, copiii pot învăța, de la un medic specialist cum 

să se spele corect pe dinți sau care sunt alimentele hrănitoare și sănătoase care le sunt la îndemână, iar de la 

un ofițer de poliție cum să traverseze strada sau cum să se ferească de persoane necunoscute. 

Sunt doar câteva exemple pe care le-am menționat, spectrul educațional fiind unul mult mai larg. Mulțumim 

prietenilor noștri, având certitudinea că acest proiect este unul util și necesar. Acest proiect este unul pilot pe 

care ne dorim, ca în următorii ani, să-l extindem la nivelul județului. 

Cristina Smadea, 

secretar literar 
 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” merge la Cluj 

Evenimente Alba7.roP O S T A T  Î N  1 1  O C T O M B R I E  

1 8  
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„Experiențele teatrale” din circuitul festivalurilor continuă pentru Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba 

Iulia. 

În perioada 15 – 19 octombrie 2018 am fost selecționați la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și 

Marionete, organizat de Teatrul de Păpuși Puck din Cluj-Napoca. 

Ne onorează să fim parte din acest festival și să ne alăturăm altor trupe din Franța, Olanda, Ungaria, Georgia 

și, bineînțeles, România. 

Echipa teatrului nostru va susține marți, 16 octombrie 2018, pe scena naționalului clujean, două reprezentații 

cu spectacolul „Pasărea măiastră”, una de la orele 9.30 și cea de-a doua de la 11.30. 

Dorim să vă reamintim echipa care a contribuit la frumoasa poveste: 
• regia artistică și adaptarea – Gabriel Apostol, 
• scenografia – Gavril Siriteanu, 
• muzica  – Levente Szöcs, 
• distribuția: Ramona Benchea Mincu, Viorica Boda, Iulian Lungu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Rareș Bogdan 

Porca, Teodora Popa și Cristian Tudor Popa, 
• regia tehnică – Elena Madaras, 
• lumini – Ovidiu Tămășan și Călin Popa, 
• sunet – Florin Andrea, 
• croitorie – Mirela Tămășan, 
• mașiniști – Răzvan Laszlo și Gabriel Țipțer, 
• tâmplărie – Marin Goia. 
• Manager teatru – Ioana Bogățan. 

Sperăm ca și spectatorilor din Cluj-Napoca să le transmitem povețele și îndemnurile basmului nostru 

românesc cu aceeași emoție cu care am reușit să o facem la Alba Iulia. 
 

 

Ziua copilului, sărbătorită la Alba Mall. Teatrul de Păpuși „Prichindel” 

prezintă „Capra cu trei iezi”! 

Evenimente Alba7.roP O S T A T  Î N  3 0  M A I  2 0 1 8  
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Dragi copii, părinți și bunici, echipa Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia vă invită să sărbătorim 

împreună Ziua Internațională a Copilului prin teatru. 

Noi vă oferim un spectacol – „Capra cu trei iezi”, așteptând din partea voastră zâmbete, voie bună și, evident, 

aplauze. 

Așadar, vineri, 1 iunie 2018, orele 11.00, vă așteptăm la Alba Mall, partenerul nostru, pentru a vă întâlni sau 

reîntâlni cu trei iezișori frumoși și năstrușnici, cu un lup teribil de mâncăcios, cu o mamă-capră grijulie, dar și 

cu alte personaje vesele și simpatice. 

Spectacolul ”Capra cu trei iezi” este o adaptare de Cristian Pepino după bine-cunoscuta povestire a lui Ion 

Creangă, în regia colectivă a actrițelor teatrului: Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Benchea-Mincu și Irina 

Melnic. 

Și dacă am menționat cuvântul echipă, să o facem și cunoscută: 

distribuția – Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Benchea-Mincu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin 

Costea, Tudor Cristian Popa și Cristian Bojan, 

scenografia – Marian Sandu, 

muzica – Levente Szöcs, 

regia tehnică – Elena Madaras, 

lumini – Ovidiu Tămășan și Călin Popa, 

sunet – Florin Andrea, 

sculptură/pictură – Marian Sandu, Oriana Pelladi, 

croitorie – Mirela Tămășan, 

tâmplărie – Marin Goia, 

mașiniști – Răzvan Laszlo și Horia Oarga. 

Manager teatru – Ioana Bogățan. 
 

Teatrul ”Prichindel” invitat la Festivalul Tânăr din Sibiu 

Evenimente Alba7.roP O S T A T  Î N  2  N O I E M B R I E  2 0 1 8  

 

Spectacolul Teatrului de Păpuși „Prichindel” – „Pasărea măiastră” – își continuă periplul festivalier. 
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Astfel, în data de 5 noiembrie 2018, orele 10.00, în Sala etaj a Teatrului „Gong” din Sibiu, echipa teatrului a 

fost invitată să susțină acest spectacol în cadrul Festivalului Tânăr de la Sibiu, alăturându-se teatrelor de 

prestigiu din țară și din străinătate. 

“Prin participarea noastră la acest festival „tânăr” susținem ideea pe care o promovează – aceea de a 

construi prin teatru o lume mai bună în care să trăim. 

Ne bucură și ne onorează invitația colegilor de la Teatrul „Gong”, dorindu-ne ca spectacolul nostru să 

cucerească și aplauzele spectatorilor din Sibiu.” – au declarat reprezentanții teatrului. 

Echipa care spune frumoasa poveste este formată din: 

Gabriel Apostol – regia artistică și adaptarea 

Gavril Siriteanu – scenografia 

Levente Szöcs – muzica 

Ramona Benchea Mincu, Viorica Boda, Iulian Lungu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Rareș Bogdan Porca, 

Teodora Popa și Cristian Tudor Popa – distribuția 

Elena Madaras – regia tehnică 

Ovidiu Tămășan și Călin Popa – lumini 

Florin Andrea – sunet 

Mirela Tămășan – croitorie 

Răzvan Laszlo și Gabriel Țipțer – mașiniști 

Marin Goia – tâmplărie 

Ioana Bogățan – manager teatru 
 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia oferă, la ceas de mare 

sărbătoare a tuturor românilor, bucuria poveștii și a jocului 
noiembrie 28, 2018 Redacția ProAlba Cultura 0 

 

 Așadar, vă invităm să fim împreună și vă așteptăm joi, 29 noiembrie 2018, de la orele 18.00, la Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (B-dul 1 Decembrie 1918 nr.68), gazdele noastre cărora 

le mulțumim, la vernisarea expoziției „Păpușile lui Prichindel”. Aici veți putea vedea de aproape căsuța din 

povestea noastră românească și vă veți întâlni cu păpușile care, prin dibăcia și meșteșugul actorilor noștri, 

prind viață și aduc zâmbetul pe buze.  Expoziția poate fi vizitată în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2018. 

Dar nu este singura surpriză pe care v-am pregătit-o. Vă așteptăm cu drag și vineri, 30 noiembrie 2018, orele 

11.30, la spectacolul „Ursulețul și anotimpurile”. Reprezentația se va desfășura pe scena mobilă amplasată 

vizavi de Casa de Cultură a Studenților. 
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Cu poveste și voie bună împreună – așa vrem să sărbătorim noi 100 de ani de România. 

Cristina Smadea, 

secretar literar 

 

 

GALA PREMIILOR UNITER 

 
Site www.uniter.ro 

 

În perioada 27 februarie - 13 mai, în care s-a desfășurat campania de promovare pe www.uniter.ro, site-ul a 

fost accesat de 30.334 de vizitatori unici, care au avut 46.764 de sesiuni, deschizând 2,80 pagini pe sesiune. 

Articolele din site au fost afișate de 131.167 de ori. 

 

Din România au fost 26.360 de vizitatori, din Germania 593, din Marea Britanie 501, din SUA 456, din 

Franța 220, din Spania 190, din Italia 185, din Moldova 171, din Austria 154, din Peru 146 etc. 

 

Site-ul a fost accesat de pe mobil de 19.033 de vizitatori, de pe Desktop de 10.159 de vizitatori, pe tabletă 

1062 de vizitatori. 

 

Cei mai mulți vizitatori au utilizat Apple iPhone și Samsung. 

 

Cele mai multe sesiuni deschise au fost pe Votul Publicului (11.000 de sesiuni), urmate de pagina de Home - 

www.uniter.ro (7.900 de sesiuni) și de articolul cu lista nominalizărilor și a premiilor Senatului UNITER 

(6.600 sesiuni). 

 

Cel mai înalt vârf de trafic a fost atins luni, 30 aprilie 2018, cu 15.041 afișări de pagini. Al doilea vîrf de 

trafic a fost atins luni, 7 mai, cu 7.307 afișări de pagini. 

 

18 articole (comunicate, interviuri, alte articole) au fost dedicate promovării actualei ediții, 24 de videouri 

dedicate (prezentarea nominalizărilor, videourile cu susținători, videoreportaj de la repetițiile Galei, Live 

Streaming de pe covorul roșu, Live streaming cu Gala, video pe tema ”Ce-i doriți teatrului românesc în 

următorii 100 de ani). Au fost publicate galerii foto pe Facebook și pe site-ul UNITER (de la repetiții și post 

gală). 

 

Videouri 

Live streaming de pe covorul roșu pe Facebook UNITER 

Transmisia live de pe covorul roșu a avut 11,759 de vizualizări, cu un vîrf de audiență de 186 de utilizatori 

pe secundă. 820 de reacții înregistrate pe video: comentarii, like, share, love, etc (121 share-uri, 95 de 

comentarii).  

Transmisia Live a Galei pe contul de YouTube al TVR a înregistrat 11.210 vizionări (150 de like-uri pe 

videoul de pe YouTube) - mai multe detalii puteti obtine de la administratorii contului - TVR. 

http://www.uniter.ro/
http://www.uniter.ro/
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Pe contul de Facebook al UNITER, cu trimitere catre live streaming, s-a desfasurat un live text cu premiile 

anuntate in timp real (text, foto si link). 

 

Cel mai mare reach in live text 

1. Premiul pentru cel mai bun actor in rol principal (18.700 de persoane au văzut postarea) 

2. Premiul de excelenta pentru Horatiu Malaele (15.300 de persoane au văzut postarea) 

3. Premiul pentru cea mai buna actrită in rol principal 15.200 de persoane au vazut postarea) 

4. Anuntarea castigatorului pentru cel mai bun spectacol (12.200 de persoane au vazut postarea) 

 

În perioada campaniei au fost distribuite pe contul de Facebook al UNITER 80 de postări (galerii foto, 

interviuri, videouri) care au fost văzute de 410.000 de utilizatori. 

Videourile postate pe contul de Facebook al UNITER au avut 55.621 de vizualizări. 

     
Targets >> National 

Title Description Channel Date Weekday 

Start 

time End Time Rtg(000) Rtg% Shr% 

Total             132 0,7 1,8 

GALA PREMIILOR 

UNITER PARTEA I TVR 1 ####### Monday 19:59:55 20:46:24 137 0,8 2,1 

GALA PREMIILOR 

UNITER PARTEA II TVR 1 ####### Monday 20:56:40 21:50:19 153 0,9 1,8 

GALA PREMIILOR 

UNITER PARTEA III TVR 1 ####### Monday 21:59:45 22:50:19 143 0,8 1,8 

GALA PREMIILOR 

UNITER 

PARTEA 

IV TVR 1 ####### Monday 22:59:51 23:40:22 84 0,5 1,5 

 
          
Sursa: Kantar Media 

         
Prelucrare: SRTV 

         
Copyright: ARMA 

         

 
National Urban Urban 18-49 Urban 18+ 

TBIndex Rtg(000) Rtg% Shr% TBIndex Rtg(000) Rtg% Shr% TBIndex Rtg(000) Rtg% Shr% TBIndex 

116,4 73 0,8 1,8 117,8 16 0,4 1 98,1 72 0,9 1,9 117,3 

133,8 77 0,8 2 132,4 18 0,4 1,4 132,7 76 0,9 2,2 134,5 

118 74 0,8 1,6 106,8 10 0,2 0,6 54,7 74 0,9 1,8 109,5 

114,3 83 0,9 1,9 121,5 17 0,4 1 93,4 81 1 2 120,4 

94,3 56 0,6 1,7 111,9 20 0,4 1,5 141 51 0,6 1,7 103,5 
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CASA POVEȘTILOR - ORA DE TEATRU 

  

 

 

 

 



CARAVANA CU PĂPUȘI – VIN ARTIȘTII! 

Palatul Cultural Blaj 

 

 

       Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 

 

 

    Căminul Cultural Teiuș 

 



  Casa de Cultură Ocna Mureș      Căminul Cultural Jidvei 

    

 

 

 

            Căminul Cultural Pianu de Sus 

 

 

 



CARAVANA CU PĂPUȘI – LECȚIA DE TEATRU 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, structura Țelna 

 

Școala Gimnazială Berghin 

 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, structura Ighiel 

 



Școala Gimnazială Meteș 

 

 

Școala Gimnazială Meteș, structura Tăuț 

 

 

Școala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț

 
 



Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș 

 

 

 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Zlatna  

 



PREMIERE - POVEȘTI NOI PENTRU COPII 

POVEȘTI ÎN PARC, scenariul și regia Decebal Marin 

 

 

 



 

 

 



     

 

   

 

 

 



REGELE SUPĂRAT PE CLOVN, de Matei Vișniec, adaptarea și regia Radu Dinulescu 

 

 

 

 



 

 



   

 

 

 

 

 

 



RELUĂRI - SPECTACOLE DE ODINIOARĂ 

 

MICA VRĂJITOARE 

 

 

                                                       

                                                           SÂNZIANA ȘI PEPELEA 

 

 



PRINȚESA ZULUFINA 

 

 

 

 

 

URSULEȚUL ȘI ANOTIMPURILE 

 

 



EXPERIENŢE TEATRALE - PRICHINDEL LA FESTIVAL! 

FESTIVALUL TEATRULUI DE PĂPUȘI MIHAIL LAKATNIK 

 YAMBOL, BULGARIA 

 

 

MICA VRĂJITOARE 

    



 

 

      



          

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MICA VRĂJITOARE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

       

PRINȚESA ZULUFINA 

 



 

 

 

 

 



POVEȘTI ÎN PARC 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



POVEȘTI ÎN PARC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

PITEȘTI 10 noiembrie 2019 

 

POVEȘTI ÎN PARC 



INTERCONNECT – NETWORK 

Gala premiilor UNITER 2019 

 

 

TNT Craiova 

 

 

Gala HOP 

 



FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU POVEȘTI 

EDIȚIA A 14-A – Festival premiat de Senatul UNITER 

 

 

 

 

 



PREFAȚA FESTIVALULUI 

 

 

 

 

 



PUBLICUL SPECTATOR 

 

 

 

 

 

 

 



Conferințe de presă - Cafeaua cu tâlc 

 

 

 

 

 



Expoziții 

 

 

 

 

 



Conferință – De ce avem nevoie de teatru? cu regizorul Felix Alexa 

 

 

 

Concert 

 



Lansări de carte 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spectacole pentru copii 

 

 

 

 

 



Spectacole pentru tineri și adulți 

 

 

 

 

 



Ateliere 

  Mânuire marionete 

 

 

  Scenografie  

 

 

 

 



  Teatru de umbre 

 

 

 

 

  Mimă și clovnerie 

 

 

 



GESTURI PENTRU TOȚI - SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL 

Animație teatrală pentru persoanele cu sindrom Down de la Serviciul de Ajutor Maltez, filiala Blaj 

 

 

 

 

 



Animație teatrală pentru elevii Școlii de Educație Incluzivă 

 

 

 

20 decembrie 2019 – Cadoul lui Moș Crăciun 

 



PRICHINDFEST  

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI DE ANIMAȚIE – sărbătorită la Căminul Cultural 

Unirea 

 

       

 

 



ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI – sărbătorită la Muzeul Național al Unirii 

      

 

 

 



PRIETENII LUI PRICHINDEL 

Să învățăm împreună! 

Direcția de Sănătate Publică Alba 

 

    Serviciul Județean salvamont-Salvaspeo Alba 

 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

 

 



NOUL TEATRU – MASCOTA LUI PRICHINDEL 

 

 



 

 

 

 



NOUL TEATRU – INAUGURARE TEATRU 

Animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Spectacolul pentru copii 

 

Povești în parc, regia Decebal Marin – premieră 

 

 

 

 



Spectacol pentru adulți 

Stage dogs, regia Florin Piersic jr. 

 

 

 

 

 



Concert 

SENSOR 20 

 

 

 

 

 



WORKSHOP PRICHINDEL – MICUL ACTOR – ateliere de teatru 

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș 

 

 

 

 

 

 



Grădinița „Dumbrava Minunată” Alba Iulia 

 

 

 

 

Grădinița „Lumea Ștrumfilor” Alba Iulia 

 

 



WORKSHOP PRICHINDEL – ANIMAȚIE TEATRALĂ  

Grădinița nr.2 Aiud 

 

 

Biblioteca Județeană Mureș 

 

 

 

La poarta – 1 iunie 2019 a fost zâna, lupul și zmeul 

 



PARTENERIATE 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba iulia  - Zilele francofoniei - martie  2019 

 

 

Deschiderea anului școlar la Grădinița cu program prelungit Dumbrava minunată 

 

 

 

 



Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga„ Alba 

Târgul de carte Alba Transilvana – mai 2019 

 

 

 

 

Asociația Cu Copiii la Povești  

 

 



Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia 

 

 

 

 

 



TEATRU-GAZDĂ 

Universitatea de Arte Târgu-Mureș 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

Liceul de Arte „Regina Maria ” Alba Iulia 

          Spectacol pentru liceeni 

 

 



 

 

 

 

 

 



Spectacol de teatru – BUNICA E FORȚĂ! – Centrul Replika București 
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1. PREZENTAREA EVENIMENTULUI  

 

SCOPUL evenimentului este de a crea un produs cultural pentru comunitatea din Alba, cu rolul de a educa 

prin artă, de a oferi diversitate culturală locuitorilor județului, de a promova arta spectacolului din țară și 

străinătate şi de a stimula schimburile culturale dintre România şi celelalte ţări din Europa şi din lume. 

 

TEMA festivalului este POVESTEA, povestea care ne deschide, pentru prima oară, interesul pentru 

cunoaştere, călătorii, pentru lumi imaginare, apetitul spre joc, spre comunicare şi împărtăşire a experienţelor. 

Orice lucru poate deveni interesant dacă are o poveste frumoasă.  

 

PROGRAMUL festivalului cuprinde spectacole de teatru, expoziţii, recitaluri, concerte, lansări de carte, 

conferințe și ateliere adresate adulţilor şi copiilor.  

Locaţiile convenţionale - Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor - şi cele 

neconvenţionale - parcuri, spațiile cetăţii, cafenele etc. de care dispune oraşul Alba Iulia, vor fi din plin folosite 

pentru a găzdui activităţile din program şi de a da viață  prin artă, încărcăturii istorice şi culturale a oraşului. 

 

2. OBIECTIVE 

Festivalul își propune să atingă următoarelor obiective:  

- crearea unui produs cultural atractiv; 

- promovarea pe plan național a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului; 

- promovarea județului Alba ca spaţiu cu o ofertă culturală unică;  

- promovarea teatrului şi a judeţului Alba pe plan naţional şi internaţional; 

- crearea de legături culturale cu instituţii şi companii de cultură din ţară şi din străinătate; 

- dezvoltarea rapidă și durabilă a turismului cultural în municipiul Alba Iulia;  

- promovarea actului artistic pentru toate vârstele; 

- formarea profesională continuă pentru toţi angajaţii teatrului; 

- formarea unui public de teatru avizat. 

 

3. STRUCTURA 

Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, structurat pentru toate vârstele, este unic în țară ca și concept. 

Evenimentul are o structură echilibrată a ofertei de spectacole și evenimente dedicate copiilor, tinerilor și 

adulților. Programul festivalului cuprinde spectacole și concerte ale teatrelor și companiilor importante din 

țară și străinătate, dar și evenimente conexe (dialoguri/conferințe, ateliere de creație, expoziții, lansări de 

carte/CD, proiecții de film etc.). Artiști valoroși sunt prezenţi anual la Alba Iulia pentru a performa. 

Cea de-a XIV-a ediție a festivalului îți menține structura complexă, reintroducând și componenta străină. 

Această ediție a beneficiat de o prefață: un spectacol de mimă și clovnerie susținut de un artist francez, precum 

și un atelier destinat actorilor și studenților la actorie, sub bagheta aceluiași artist francez – Julien Cottereau. 

În programul festivalului au fost selectate spectacole de marcă ale teatrului românesc, spectacole semnate de 

către cei mai apreciați regizori contemporani români, având o distribuție pe măsură. Radu Afrim, Alexandru 



Dabija, Felix Alexa – nume de marcă din sfera regizorală, personalități puternice care se individualizează prin 

estetica personală și recognoscibilă. Actori importanți ai scenei românești, precum Marcel Iureș, Vlad 

zamfirescu, Rodica Negrea, Mihai Călin, Mihai Constantin, Claudiu Bleonț, Tania Popa, cărora li s-au alăturat 

mai tineri actori, la fel de talentați, unii cu nominalizări la recenta Gală a premiilor UNITER, au făcut parte 

din poveștile acestei ediții. 

Pentru cei mai mici spectatori am invitat colegii teatrelor din țară și de peste hotare să susțină, în fiecare zi, un 

spectacol dedicat lor, extinzându-ne arealul și în afara municipiului. Astfel, în acest an am invitat trupa 

Teatrului Puck din Cluj-Napoca să susțină un spectacol și la Blaj. 

În ceea ce privește componenta străină, s-a optat pentru un spectacol de teatru-dans, susținut de Elodie Hatton, 

o foarte apreciată artistă din Franța. Un spectacol complex, emoționat, amuzant, un spectacol care a adus un 

plus de valoare întregului festival. 

Pentru a atrage copiii și adolescenții spre teatru s-au desfășurat ateliere de creație, la care acest public țintă a 

luat contact cu ceea ce înseamnă crearea unui spectacol de teatru (ateliere de mânuire, scenografie, teatru de 

umbre). Pentru prima data în festival, am oferit copiilor din patru localități din județul Alba posibilitatea de a 

lua contact cu lumea magică a teatrului de umbre și a se întâlni cu doi actori-mânuitori talentați și prietenoși. 

Prezența lansărilor de carte, a expozițiilor, a conferinței, ca evenimente auxiliare, reprezintă latura extins 

culturală a evenimentului și întregesc atmosfera festivalului, creând totodată legăturile între evenimentele mari 

din festival.  

 

4. BUGET  

Evenimentul este finanțat exclusiv de către C.J. Alba.  

Bugetul estimat a fost de 471 200 lei (anexa dosar festival 2019). 

Buget final 445 235,49 lei (anexa dosar festival 2019). 

 

Raportul financiar care cuprinde toate operațiunile din cadrul evenimentului (colaboratori, diagrame cazare 

etc.) este anexat în dosarul de festival și este realizat de către compartimentul financiar – contabil.  

 

5. FIȘA EVENIMENTULUI 

ECHIPA DE ORGANIZARE 

Ion Dumitrel - Președinte Consiliul Județean Alba 

Ioana Bogăţan – Director festival  

Dan Popescu – Director imagine  

Cristina Smadea – Secretariat literar / Coordonator comunicare  

Flaviu Dușa - Coordonator comunicare  

Florina Delia Laszlo – Contabil șef  

Maria Bratu – Consilier juridic 

Elena Madaras – Coordonator tehnic 

Ovidiu Tămăşan – Coordonator lumini  

Călin Popa – Maestru lumini 



Florin Andrea – Coordonator sunet  

Alexie  Pleşa – Impresar spectacole  

Pavel Kiraly – Impresar spectacole  

Anița Popa – casierie  

Cătălina Mihăilă - Prezentator spectacole pentru copii  

Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Sidara Benchea Mincu, Irina Melnic, Mădălin Costea, Rareș Bogdan 

Porca - Actori  

Răzvan Laszlo, Ionel Rusu – Mașiniști  

Mirela Tămășan – logistică  

Elena Rusu – Îngrijitor, logistică 

Horia Oarga – Plasator  

Marin Goia – administrativ  

  

COLABORATORI 

Ionuț Baic - Grafică imagine festival  

Prof. univ. dr. Oana Leahu - Moderator conferințe  

Anca Iacob - Responsabil site www.fitab.ro, fotograf  

Alina Mezei – logistică  

Rareș Tileagă - Coordonator mass-media & ziar festival  

Pompilia Cațaros - grafică  

Anca Pojar - Coordonator conferințe de presă  

Alin Dreghiciu - logistică  

  

VOLUNTARI  

Elevi licee din Alba Iulia 

Persoane adulte 

 

CONSILUL JUDEȚEAN ALBA - SERVICIUL SALVAMONT 

 

ORGANIZATORI  

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia  

Consiliul Judeţean Alba  

 

CU SPRIJINUL 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 



Primăriei Municipiului Alba Iulia 

Uniter 

 

PARTENERI  

Primăria Municipiului Blaj 

ASITEJ 

UNIMA 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Alba 

Casa De Cultură A Studenților 

Librăriile Humanitas 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia 

qb lounge 

 

PARTENERI MEDIA 

TVR Cluj 

Radio România Cluj 

Radio România Cultural 

LiterNet 

 

SPONSORI  

Jidvei  

Aquatique 

Giusto  

Compexit Topcar, Seat  

Cafea și Ceai.ro 

 

Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI este o marcă înregistrată a Consiliului Județean Alba. 

 

Biletele s-au pus în vânzare în data de 19 aprilie 2019 online pe biletmaster.ro, la casieria Casei de Cultură a 

Sindicatelor și casieria Casei de Cultură a Studenților.  

Prețul unui bilet a fost de: 



- 5,50 lei la spectacolele pentru copii și adolescenți 

- 15 lei preț redus pentru studenți și pensionari  

- 22 lei preț întreg pentru adulți  

Detalii: www.fitab.ro, www.teatrulalba.ro, www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel  

 

6. MODUL DE ORGANIZARE AL FESTIVALULUI PE ETAPE 

1. Organizarea internă a echipei de festival: ianuarie 

 - se stabilesc persoanele și responsabilităţile în proiect 

 2. Selectarea trupelor participante: octombrie 2018 - februarie, martie 2019 

 - se vizionează spectacole 

 - se analizează propunerile primite de la directorii de teatre din țară și străinătate 

 - se creează o listă provizorie cu spectacole 

 3. Crearea, dezvoltarea, menținerea arhivei informaționale a festivalului: ianuarie - aprilie 

 - înregistrarea și arhivarea tuturor informațiilor care țin de proiect 

 - actualizarea continuă a informațiilor 

 - punerea la dispoziția echipei de proiect a informațiilor prelucrate 

 4. Programul provizoriu: februarie-martie 

 - programarea provizorie a evenimentelor  

 - se propun lansări de carte, expoziții 

 - se fixează atelierele de creație 

 - propuneri de concerte  

 5. Conceperea și trimiterea invitaţiilor către participanți: februarie, martie 

 6. Programarea pe săli a spectacolelor în funcţie de fișele tehnice: martie 

 - echipa tehnică a festivalului în colaborare cu teatrele participante stabilesc d.p.d.v. tehnic sălile adecvate 

fiecărui spectacol  

 7. Semnarea precontractelor cu participanţii: aprilie 

 8. Conceperea grafică și textuală a materialelor publicitare (afișe, flyere, caiet-program, banner, 

mesh, stickere, insigne, pixuri, plase, tricouri): aprilie 

 9. Definitivarea programului festivalului: aprilie  

 10. Promovarea evenimentului (comunicate de presă, conferințe de presă, interviuri radio-TV, afișaj 

stradal, distribuire flyere): aprilie, mai  

 - se organizează conferința de presă de deschidere a evenimentului 

 - se realizează afișajul stradal  

 - se împart flyere  

 - se montează în oraș bannere și mesh-uri 



 - se realizează și difuzează spoturile radio și TV ale festivalului 

 - se actualizează permanent pagina de facebook și site-ul festivalului 

 - interviuri, reportaje radio și TV  

 - promovare directă prin impresari în școli, grădinițe și alte instituții partenere 

11. Activitați de impresariat în școli, grădiniţe, instituții: aprilie 

12. Vânzarea biletelor de festival: aprilie, mai 

13. Realizarea diagramelor de cazare și masă pentru invitați: martie, aprilie  

14. Rezervarea finală a cazărilor pentru invitați: aprilie 

15. Activitate contabilă a festivalului: ianuarie - mai  

16. Conceperea și realizarea diplomelor pentru atelierele de creație: aprilie 

17. Actualizarea site-ului dedicat festivalului: aprilie, mai 

18. Conceperea și realizarea trofeelor festivalului: aprilie 

19. Prezentarea proiectului: mai 

22. Analiza post-eveniment: mai 

23. Întocmirea dosarului de presă al festivalului – mai 

 

7. PROGRAMUL FESTIVALULUI  

DUMINICĂ, 19 MAI 2019 

11.00   …despre marionete care au mici secrete!  

               Vernisaj expoziție de marionete 

               Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 

 Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 

 

11.30  CRĂIASA ZĂPEZII, regia Cristian Pepino 

           Teatrul de Animație Țăndărică București 

           Spectacol de teatru pentru copii / 4+ 

           Casa de Cultură a Studenților /  55 min 

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

17.00 - 19.00  In memoriam ȘERBAN IONESCU   

                       Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        



18.30  SURORILE CENUȘĂRESEI  

              Vernisaj expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale  București 

              Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

              Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

19.00  ȚIGANIADA, regia Alexandru Dabija 

              Teatrul Național Lucian Blaga Cluj-Napoca 

              Spectacol de teatru  / 14+ 

              Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h 

 

LUNI, 20 MAI 2019 

11.00  POVESTEA CELOR TREI PURCELUȘI… CARE SUNT DE FAPT PATRU 

Regia Éva Lábadi-Megyes 

          Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu 

          Spectacol de teatru pentru copii / 3+ 

          Casa de Cultură a Sindicatelor / 50 min 

 

11.00  DĂNILĂ PREPELEAC, regia Traian Savinescu 

           Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca 

           Spectacol de teatru pentru copii / 4+ 

           Palatul Cultural Blaj / 55 min 

 

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!  

                          Expoziție permanentă de marionete 

                          Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 

                Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

16.00  RECICLART 

           Atelier de mânuire marionete   

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

 



16.00  TOP SECRET 

           Atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

18.00 - 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 

                      Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 

                      Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                      Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

17.00 – 19.00  In memoriam ȘERBAN IONESCU 

                       Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 

                        Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

19.00 OLE! Quand le clown rencontre le flamenco,  regia  Elodie Hatton 

          Company Fi-Solo, Franța 

          Spectacol de teatru-dans / 6+ 

          Casa de Cultură a Studenților /1 h  

 

MARȚI, 21 MAI 2019 

11.00  CARTEA CU APOLODOR, regia Toma Hogea  

           Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara 

           Spectacol de teatru pentru copii / 6+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 1h 15 min 

 

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!  

                          Expoziție permanentă de marionete 

                          Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 

              Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 

11.00  POVESTEA UMBRELOR 

           Spectacol-atelier teatru de umbre  

           Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu 

           Școala Gimnazială Petrești 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 



           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.30 LANȚUL SLĂBICIUNILOR COMUNICAȚIONALE în lumea lui Caragiale și în cea de azi, autor  

CRISTIAN STAMATOIU 

           Lansare de carte/ 30 min 

           Art Cafe 

 

17.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU 

          Vernisaj expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 

          Prezintă Magda Catone 

          Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

18.00 - 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 

                      Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 

                      Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                      Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

18.30  ȚINUTUL DIN MIEZUL VERII, regia Vlad Massaci 

           Teatrul Mic București 

           Spectacol de teatru  / 12+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 3 h (cu pauză) 

 

MIERCURI, 22 MAI 2019 

11.00  HARAP ALB, regia Toma Hogea 

           Teatrul Municipal de Păpuși  Guguță Chișinău, Republica Moldova  

           Spectacol de teatru pentru copii / 11+ 

           Casa de Cultură a Studenților/ 1 h 30 min 

 

11.00  POVESTEA UMBRELOR 

           Spectacol-atelier  teatru de umbre  

           Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu 

           Școala Gimnazială Avram Iancu Zlatna 

 

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!  

                          Expoziție permanentă de marionete 



                          Concept Cristian Caimacan și Adela Ungureanu 

                Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.00  De ce avem nevoie de teatru? 

          Conferință susținuă de regizorul Felix Alexa 

          Colegiul Național HCC – Sala multimedia 

 

17.00 - 19.00  In memoriam ȘERBAN IONESCU  

                       Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

18.00 - 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 

                      Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 

                      Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                      Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

20.00  ORCHESTRA TITANIC, regia Felix Alexa 

           Teatrul Național Ion Luca Caragiale  București  

           Spectacol de teatru  / 14+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 1 h 30 min 

 

JOI, 23 MAI 2019 

11.00  CEI TREI MUȘCHETARI, regia Cristian Mitescu 

           Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov   

           Spectacol de teatru pentru copii / 4+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 55 min 

 

11.00 – 20.00  …despre marionete care au mici secrete!  

                          Expoziție permanentă de marionete 

                          Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 

                Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 



11.00 Povestea poveștilor de dincolo de povești, autoare  LUCIA CONȚAN 

           Lansare de carte / 30 min 

           Centrul Cultural Castel Sâncrai 

 

11.30  POVESTEA UMBRELOR 

           Spectacol-atelier  teatru de umbre  

           Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu 

           Centrul Cultural Castel Sâncrai  

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

12.30 Doamna Godot, autoare OLGA DELIA MATEESCU 

           Lansare de carte/ 30 min 

           Art Cafe 

 

17.00 - 19.00  In memoriam ȘERBAN IONESCU  

                       Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

 18.00 - 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 

                      Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 

                      Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                      Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

  

19.00  ȘI CINE NU IUBEȘTE?, regia Alexandru Popa  

           p2p Theater București  

           Spectacol de teatru / 16+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 1h 30 min 

VINERI, 24 MAI 2019 

11.00  O POVESTE JAPONEZĂ, regia Irina Niculescu 

           Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași 

           Spectacol de teatru pentru copii / 5+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 50 min 



 

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!  

                          Expoziție permanentă de marionete 

                          Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 

                Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 

 

11.00  POVESTEA UMBRELOR 

           Spectacol-atelier teatru de umbre  

           Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu 

           Căminul Cultural Fărău 

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

17.00 - 19.00  In memoriam ȘERBAN IONESCU  

                       Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

18.00 - 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 

                      Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 

                      Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                      Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

18.30 Teatrul și publicul său tânăr. Realități românești 

           FranceDanse Orient-Express 

           Coordonator Oana Cristea Grigorescu 

           Lansare de carte/ 30 min 

           Foaierul Casei de Cultură a Studenților 

 

19.00  MOȘ NICHIFOR, regia Alexandru Dabija 

           Teatrul Act București 

           Spectacol de teatru  / 12+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 1h 10 min 

 



21.00  OGLINDĂ, OGLINJOARĂ  

           MARIA RĂDUCANU & MICHAEL GRIENER 

           Concert / 12+ 

           qb lounge / 1 h 30 min 

 

  SÂMBĂTĂ, 25 MAI 2019 

11.00 Mie nu-mi place iarna,  autoare MIOARA POP 

          Lansare de carte/ 30min 

          Foaier Casa de Cultură a Studenților 

 

11.30  MICA SIRENĂ, regia Oana Leahu 

           Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Tg. Mureș 

           Spectacol de teatru pentru copii / 5+ 

           Casa de Cultură a Studenților / 55 min 

 

 11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!  

                          Expoziție permanentă de marionete 

                          Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 

                Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 

 

12.00  CAFEAUA CU TÂLC 

           Conferinţă de presă / Art Cafe 

 

13.00  RECICLART 

           Prezentare atelier de mânuire marionete   

           Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu 

           Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

14.00  TOP SECRET 

           Prezentare atelier de scenografie 

           Coordonator: Alina Herescu 

           Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 

 

17.00 - 19.00  In memoriam ȘERBAN IONESCU  



                       Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 

                       Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia        

 

18.00 - 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 

                      Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 

                      Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 

                      Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 

 

18.00  WOLFGANG, regia Radu Afrim 

           Teatrul Tineretului Piatra Neamț  

           Spectacol de teatru / 16+ 

           Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h 20 min 

 

LUNI – VINERI 

 RECICLART - Atelier de mânuire / 6-14 ani 

TOP SECRET - Atelier de scenografie / 15 -19 ani 

 

8. PROMOVARE  

Promovarea evenimentului Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI, ediția a XIII-a, s-a desfăşurat prin 

intermediul presei locale și naționale, prin publicarea de machete în presa scrisă, difuzare bannere/machete în 

presa online, difuzare de spoturi radio, emisiuni radio, spot TV, emisiuni TV înainte, în timpul și după festival.  

 

CONTRACTE DE PUBLICITATE 

Pentru promovarea locală s-a încheiat contract de publicitate cu agenția GLADVERTISING care a monitorizat 

aparițiile din mass- media: 

Presa scrisă: Ziarul Unirea 

  Revista Urbea Mea 

  Revista ProAlba 

 

TV:  Alba Carolina TV 

  AB.ro 

Radio:  Pro FM 

Kiss FM 

Radio Atlas FM 

Radio Unirea FM 



Radio Reîntregirea 

Radio Orion  

 

Online : www.alba24.ro 

  www.ziarulunirea.ro  

  www.proalba.ro  

  www.urbeamea.ro 

  www.revistadealba.ro 

  www.alba.7.ro 

  www.albastiri.ro 

  www.ziarulapulum.ro 

  www.abnews.ro 

  

PARTENERIATE MEDIA 

Radio:  Radio România Cluj  

  Radio România Cultural 

 

Online: www.liternet.ro 

TV:   TVR Cluj  

   

CONFERINŢA DE PRESĂ PRE-EVENIMENT FESTIVAL 

Data: miercuri, 15 mai 2019 

Ora: 11.00 

Locaţia: Art Cafe Downtown 

Echipa organizatorică: Ion Dumitrel, Ioana Bogăţan, Dan Popescu, Cristina Smadea 

Moderator: Rareș Tileagă  

Materiale pregătite: acreditări presă, caiet-program, afiş imagine, flyer program, date generale, roll-up cu 

imaginea festivalului, tricouri personalizate.  

 

CAFEAUA CU TÂLC 

Program: 19 – 25 mai 2019 

Ora: 12.00  

Locaţia: Art Cafe Downtown 

 

Au participat zilnic artiști și invitați în festival.  

http://www.albastiri.ro/


Dintre cei care au participat: Marcel Iureș, Vlad Zamfirescu, Nadiana Salagean, Diana Roman,  Elodie Hatton, 

Cristian Mitescu -regizorul spectacolului susținut de Teatrul pentru Copii „Arlechino” Brașov, Gabi Cadariu 

- managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Ariel” Tg. Mureș, actori ai Teatrului Odeon, actori ai Teatrului 

Tineretului Piatra Neamț, Ștefania Cenean și masterandele UNATC București, Alina Herescu, Nuți și Sorin 

Dorobanțu, Georgiana Dinescu și Marian Fagu, Christian Caimacan și Adela Ungureanu. 

Materiale pregătite: plase și tricouri personalizate care au fost oferite invitaților prezenți la conferințele de 

presă.  

 

SPOT RADIO și  TV 

În perioada 19 - 25 mai la  Alba Iulia mergem la teatru. Festivalul Internațional de Teatru „Povești” ajunge 

la cea de-a 14-a ediție și vă propune 7 zile de teatru în oraș și județ. Spectacole de teatru pentru copii și adulți, 

ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și concerte vă așteaptă să vă bucurați din plin. Nume 

importante din teatrul dramatic și de animație vor fi prezente în orașul nostru cu povești care mai de care mai 

frumoase. Organizatori: Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în 

vânzare la Casa de Cultură a Studenților, Casa de Cultură a Sindicatelor și online pe biletmaster.ro. 

 

SITE FESTIVAL 

Site-ul www.fitab.ro a fost actualizat cu imaginea şi informaţii de anul acesta. De site s-a ocupat fotograful 

oficial al festivalului.  

 

ZIARUL FESTIVALULUI  

Publicația Festivalului Internațional de Teatru de la Alba Iulia a avut în anul 2019 șapte ediții. Fiecare ediție 

a fost tipărită într-un tiraj de 500 de exemplare, distribuite spectatorilor prezenți în festival. Ziarul s-a lansat 

în fiecare dimineață la conferințele de presă (anexă dosar festival).   

Echipa publicației: Pompilia Cațaros, Florian Rareș Tileagă, Răzvan Rocaș, Anca Pojar, Mirela Todea, Anca 

Iacob.  

 

MATERIALELE DE PROMOVARE ALE EVENIMENTULUI 

Imaginea festivalului a fost creată de Ionuț Baic, iar materialele realizate de Tipo Rex. 

 

Nr. Tip produs    Nr. buc.  Distribuție  

1 Roll up (fără sistem)     5  CC Sindicate, CC Studenți, 

Art Cafe, mobil 

2 Flyer program festival 3/A4             4000  Locuitorilor din Alba Iulia,  

         toate locațiile de eveniment și  

         diverse locații din oraș 

3 Plase material textil personalizate            400  Invitați festival, parteneri,  

         sponsori, angajați, presă 

4 Insigne personalizate (diametru 5,5 cm)      400  Invitați festival, parteneri,  



sponsori, angajați, presă, participanți 

ateliere  

5 Caiete program  200x135 mm                      400  Invitați festival, parteneri,  

         sponsori, angajați, presă 

6 Afiș imagine 50x70 cm    30  Locuri publice de afișaj Alba  

         Iulia și județ 

7 Afiș literă   50x70 cm    70  Locuri publice de afișaj Alba 

Iulia și județ 

8 Stickere  5,5            3500  Copii prezenți la spectacole,  

         participanți ateliere  

9 Mesh 7x7m       1  CC Sindicate 

10 Mesh 4x5m        1  CC Studenți 

11 Tricouri negre personalizate    130  Invitați festival conferințe de 

presă, parteneri, sponsori, angajați, presă  

12 Ecusoane orizontale cu lanyard 

personalizat în 2 culori     400  Participanți, organizatori, 

presă  

13 Poster prisme primărie 93x173 cm     10    

14 Pixuri personalizate negre     400  Invitați festival, parteneri,  

         sponsori, angajați 

15 Trofee și plachete festival       29  Pentru fiecare spectacol și 

eveniment  

16 Trandafiri        150  Pentru artiști și invitați 

 

9. FESTIVALUL ÎN CIFRE  

Festivalul numără, cu anul 2019, paisprezece ediții.  

Ultima ediție (2019):  

-  305 artiști, tehnicieni, oameni de teatru, scenografi, moderatori ateliere, participanți în festival 

- 16 spectacole de teatru pentru copii și adulți 

- 1 concert 

- 1 eveniment de tip conferință 

- 4 ateliere de creație 

- 8 conferințe de presă  

- 4 expoziții (1expoziție de costume, 1 expoziție de marionete, 1 expoziție artă plastică, expoziție foto 

retrospectivă festival) 



- 5 lansări de carte 

 

Situația procentuală pe săli:  

1. Casa de Cultură a Studenților (capacitate sală 362 locuri utilizate în cadrul festivalului): 9 spectacole, 

2211 spectatori plătitori, 300 invitați (presă, artiști din festival, sponsori, voluntari, persoane cu dizabilități), 

total beneficiari direcți 2511 

2. Casa de Cultură a Sindicatelor (capacitate sală 546 locuri utilizate în cadrul festivalului): 6 spectacole, 

2380 spectatori plătitori, 400 invitați (presă, artiști din festival, sponsori, voluntari, persoane cu dizabilități), 

total beneficiari direcți 2780 

3. Palatul Cultural Blaj – 1 spectacol, 216 spectatori plătitori 

4. qb lounge  (capacitate sală 100 locuri utilizate în cadrul festivalului) 

- 1 concert, 59 spectatori plătitori, 20 invitați (presă, artiști din festival, sponsori, voluntari), total beneficiari 

direcți 79 

5. Art Cafe, Cafeaua cu Tâlc, conferințe de presă & lansări de carte & expoziție fotografie, (capacitate sală 

30 locuri utilizate în cadrul festivalului):  

               - 8 conferințe de presă, total 200 beneficiari direcți 

    - 2 lansări de carte – 50 beneficiari direcți 

6. Amfiteatru, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, capacitate 50 locuri: 

 - 1 eveniment-conferință – 50 beneficiari direcți 

7. Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor:  

- 1 expoziție costume, total beneficiari direcți 2780 

8. Foaier Casa de Cultură a Studenților 

 - 1 expoziție de marionete, total beneficiari direcți 2511 

 - 2 lansări de carte, total beneficiari direcți 100 

9. Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 

 - 1 expoziție de artă plastică – 50 de beneficiari direcți 

10. Ateliere Casa de Cultură a Studenților (sala oglinzilor și sala amfiteatru) 

 - 1 atelier mânuire păpuși – 25 cursanți  

 - 1 atelier scenografie – 23 cursanți  

11. Spectacol-atelier teatru de umbre: 

- 1 spectacol-atelier la Școala Gimnazială Petrești – 50 beneficiari 

- 1 spectacol-atelier la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Zlatna – 60 beneficiari 

- 1 spectacol-atelier la Centrul Cultural Castel Sâncrai – 80 beneficiari 

- 1 spectacol-atelier la Centrul Cultural Fărău – 110 beneficiari 

 

Total beneficiari la spectacole: 4866 plătitori, 5586 total  



Total beneficiari în festival: 6384 

 

La această ediție de festival ne-am propus să oferim publicului adult spectacole cât mai diferite din punctul de 

vedere al esteticii teatrale, deoarece teatrul este un organism viu, în continuă schimbare. De asemenea, ne-am 

propus să atragem publicul tânăr și să le oferim spectacole care îi vizează într-o mai mare măsură. 

Am revenit cu spectacole străine, pe care le-am selectat cu atenție, ca adresabilitate vizând întreaga familie. 

 

12. CONCLUZII 

Rezultatele/impactul proiectului/acțiunii (se vor prezenta rezultatele imediate anticipate, efectele scontate pe 

termen mediu și lung):  

- creșterea vizibilității Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia și C.J. Alba 

- creșterea vizibilității festivalului la nivel național și internațional  

- fidelizarea publicului țintă  

- educarea culturală a comunității  

- creșterea interesului pentru actul cultural  

- dezvoltarea politicii și a platformei culturale a județului Alba 

- dezvoltarea ofertei culturale a județului și municipiului Alba Iulia  

- poziționarea festivalului ca reper cultural pe plan național și internațional  

- dezvoltarea Festivalului Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia depinde de dezvoltarea logistică (o 

sală de teatru dramatic, personal) și de resursele bugetare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALE DE PROMOVARE – AFIȘE, BANNERE, MESH-URI 
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LANYARD-URI personalizate 
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Stickere auto de promovare 
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DOSAR DE PRESĂ 

 

ACTUALITATE – Alba24 

”Mica vrăjitoare”, din nou la Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia. 
Programul spectacolelor pentru copii 

 

Publicat 
 acum 11 luni 

 vineri, 18.01.2019 

De 
 Raul Ioan  

  

 

 

Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia a transmis informații despre reluarea 
sectacolului ”Mica vrăjitoare”, o producție a instituției selecționată la trei 

festivaluri importante din țară: Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși PUCK 

Cluj-Napoca, unde a obținut Diplomă pentru impact vizual, Festivalul Internațional de 

Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara, obținând Premiul pentru regie și Festivalul 

Internațional al Teatrului Contemporan de Animație „ImPuls” București. Instituția a 

făcut public, de asemenea, programul spectacolelor. 

https://alba24.ro/categorie/actualitate
https://alba24.ro/author/raul-baciu


Comunicat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” 

”Spectacolul „Mica Vrăjitoare” revine în repertoriul teatrului cu schimbări în distribuție: Viorica 

Boda, Cristian Tudor Popa, Irina Melnic, Ramona Benchea Mincu, Mădălin Costea, Teodora 

Popa, Cătălina Mihăilă, Rareș Bogdan Porca, Elena Madaras. Echipa care realizează acest 

spectacol se compune din: Emiliya Ivanova-Malenova, semnatară a dramatizarii după povestea 

lui Otfried Preussler, Raluca Tulbure, traducător al dramatizării, Todor Valov – regie, Hristina 

Nedeva – scenografie, Plamen Mirchev – muzică, Elena Madaras – regie tehnică, Ovidiu 

Tămășan, Călin Popa – lumini, Florin Andrea – sunet, Mirela Tămășan – croitorie, Marin Goia – 

tâmplărie, Răzvan Laszlo – mașinist. Manager Ioana Bogățan. 

 
„Mica vrăjitoare este o poveste fantastică și amuzantă despre calea spre maturizare. Fiecare 

etapă e plină de greutăți și încercări. Dar nimic nu este greu dacă ai un scop nobil, un prieten 

adevărat, tenacitate și curaj!” spune regizorul Todor Valov. 

Spectacolul va fi prezentat pe scena Casei de Cultură a Studenților după 

următorul program al lunii ianuarie: 
• marți, 22 ianuarie, orele 11.00; 

• miercuri, 23 ianuarie, orele 11.00; 

• marți, 29 ianuarie, orele 11.00; 

• joi, 31 ianuarie, orele 11.00 

Vârsta de adresabilitate a spectacolului este 5+, iar prețul unui bilet este 

de 5,50 lei, putându-se achiziționa din foaierul Casei de Cultură a 

Studenților. 

Vă așteptăm la un spectacol incitant, plin de învățăminte, de magie și 

culoare” se arată în comunicatul instituției. 
Home » “Prichindel” va invita la Mica Vrajitoare! Informația de alba 

https://www.informatiadealba.ro/
https://alba24.ro/wp-content/uploads/2019/01/5.-Mica-Vrajitoare-e1547817399308.jpg


“Prichindel” va invita la Mica Vrajitoare! 

 

Colectivul Teatrului de Păpuși ”Prichindel”  vă urează: La mulți ani! și un 2019 vesel și plin de povești frumoase. Am 
revenit pe scenă, am repetat și acum e timpul să dăm startul spectacolelor noastre. 

          Pentru acest nou început de an vă propunem un spectacol foarte îndrăgit de copii, dar și premiat de juriile de 
specialitate de la festivaluri: „Mica Vrăjitoare”, regia Todor Valov. Din palmaresul acestui spectacol reamintim că a fost 
selecționat în anul 2017 la trei festivaluri importante din țară: Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși PUCK 
Cluj-Napoca, unde a obținut Diplomă pentru impact vizual, Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui 
Merlin” Timișoara, obținând Premiul pentru regie și Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație 
„ImPuls” București. 
          Spectacolul „Mica Vrăjitoare” revine în repertoriul teatrului cu schimbări în distribuție: Viorica Boda, Cristian 
Tudor Popa, Irina Melnic, Ramona Benchea  Mincu, Mădălin Costea, Teodora Popa, Cătălina Mihăilă, Rareș Bogdan 
Porca, Elena Madaras. Echipa care realizează acest spectacol se compune din: Emiliya Ivanova-Malenova, semnatară a 
dramatizarii după povestea lui Otfried Preussler, Raluca Tulbure, traducător al dramatizării, Todor Valov – regie, 
Hristina Nedeva – scenografie, Plamen Mirchev – muzică, Elena Madaras – regie tehnică, Ovidiu Tămășan, Călin Popa 
– lumini, Florin Andrea – sunet, Mirela Tămășan – croitorie, Marin Goia – tâmplărie,  Răzvan Laszlo – mașinist. 
Manager Ioana Bogățan. 

          „Mica vrăjitoare este o poveste fantastică și amuzantă despre calea spre maturizare. Fiecare etapă e plină de 
greutăți și încercări. Dar nimic nu este greu  dacă ai un scop nobil, un prieten adevărat, tenacitate și curaj!” spune 
regizorul Todor Valov. 

https://www.informatiadealba.ro/cultura/prichindel-va-invita-la-mica-vrajitoare/


  

Spectacolul va fi prezentat pe scena Casei de Cultură a Studenților după următorul program al lunii ianuarie: 

▪ marți, 22 ianuarie, orele 11.00; 
▪ miercuri, 23 ianuarie, orele 11.00; 
▪ marți, 29 ianuarie, orele 11.00; 
▪ joi, 31 ianuarie, orele 11.00 

Vârsta de adresabilitate a spectacolului este 5+, iar prețul unui bilet este de 5,50 lei, 

putându-se achiziționa din foaierul Casei de Cultură a Studenților.           

Vă așteptăm la un spectacol incitant, plin de învățăminte, de magie și culoare. 

Ziarul Apulum 

Proiectul ”Prietenii lui Prichindel – Să învățăm împreună” continuă și în 2019 

 

Marți a avut loc prima întâlnire educativă din anul acesta organizată de Teatrul de Păpuși 
Prichindel cu micuții săi spectatori, fiind susținută de o echipă de salvatori montani, formată din 
salvamontiștii Claudiu Costea și Tiberiu Krizbai, cu căţeluşa sa Yukan’na un golden retriever, 
special antrenată pentru salvarea victimelor surprinse de avalanșe. 
Invitații fac parte din Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba, iar întâlnirea a avut ca 
temă de prezentare: Reguli și sfaturi utile în drumețiile pe munte. 
“Mulțumim pe această cale publicului prezent și partenerilor noștri pentru informațiile utile oferite. 
Vă așteptăm la spectacolele prezentate de către Teatrul de Păpuși Prichindel și la o nouă 
prezentare din cadrul proiectului”, au transmis reprezentanții teatrului albaiulian. 
 

Joi: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia sărbătorește 

Ziua mondială a teatrului de animație 
 



20 MA R 

TIE, 2019  CRISTINA NICOLA CULTURĂTIMP DE CITIRE: 2 MIN 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește  pe data de 21 martie Ziua mondială a teatrului de 

animație.  Bucuria acestei zile de sărbătoare vrem să o împărtășim cu cei mai buni prieteni ai noștri – copiii. Am 

gândit acest proiect ca fiind unul itinerant în județul Alba. Așadar, anul acesta am ales să sărbătorim această zi în 

mijlocul copiilor din comuna Unirea. 

Teatrul de animație aduce bucurie, oferă educație și bineînțeles vine cu o poveste minunată, pe care o vom spune anul acesta 

copiilor din Unirea – povestea Prințesei Zulufina, regia Cristian Pepino, la Căminul Cultural din Unirea, începând cu orele 

11.00. 

În fiecare an, cu ocazia acestei zile importante, care sărbătorește marionetiștii din lumea întreagă, o personalitate din zona 

acestei arte transmite mesajul său la nivel internațional. Astăzi ne bucurăm de ceea ce spune Dadi D. Pudumjee, președinte 

al UNIMA și care se află la cel de-al treilea mandat.  Domnia sa face parte din acei artiști și regizori care practică un 

spectacol de marionete modern și creativ. 

 „Această organizație și această formă de artă ne permite să promovăm valorile umane cele mai nobile, printre care pacea, 

înțelegerea mutuală între oameni, indiferent de opțiunea politică, de convingerile religioase, de diferențele culturale, totul 

în acord cu respectarea drepturilor umane fundamentale, așa cum sunt ele definite în Declarația Universală a Drepturilor 

Omului a Națiunilor Unite.” spune Dadi D. Pudumjee. 

De ziua noastră le spunem  La mulți ani !  tuturor colegilor din teatrele de animație din țară. 
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(INTERVIU) Teodora Popa, actriță la Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia: „Noi suntem OBLIGAȚI 

în a transforma copilul într-un bun spectator…” 

•  

Interviu 

(INTERVIU) Teodora Popa, actriță la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” din Alba Iulia: „Noi suntem OBLIGAȚI în a 

transforma copilul într-un bun spectator…” 
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O lună. Atât a mai rămas până la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Povești”, organizat de Teatrul 

de Păpuși „Prichindel”. Cum acest festival a devenit o emblemă a orașului Alba Iulia ne-am gândit să vă facem 

cunoștință cu un om minunat, care de 30 de ani este profund implicat în viața culturală a acestui oraș. Este vorba 

despre Teodora Popa, actriță la teatrul albaiulian, care a făcut mulți copii fericiți insuflându-le interesul pentru 

scenă și dragostea pentru teatru. 

Dar mai multe veți afla chiar de la Teodora, care a acordat un interviu Revistei Urbea Mea. 

Viața culturală a orașului va fi pe mâini bune atâta timp cât ne vom asuma actul 

artistic cu credință și pasiune. 

Teodora Popa 

URBEAMEA: Cine este Teodora Popa? (studii, hobby-uri) 

Teodora Popa: Teodora Popa este un om simplu, am 50 de ani, din care 30 i-am petrecut pe scena teatrului albaiulian. Am 

studiat artele spectacolului la Universitatea de Teatru din Târgu-Mureș, secția actorie, păpuși și marionete și am masterat în 

dicțiune și limbaj scenic. 

Am un fiu și un motan! Fiul meu, Tudor, este student la U.A.T. Târgu-Mureș, secția coregrafie, fiind și colaborator al 

teatrului nostru în trei producții teatrale. Motanul, nu vrea să urmeze tradiția familiei. 

URBEAMEA: De unde pasiunea pentru actorie și când a prins contur? 

Teodora Popa: De mic copil, am avut înclinații spre divertisment, cântând, dansând, dar mai ales, jucându-mă cu păpușa! 

Așa încât, în urmă cu 30 de ani, după un concurs, am pășit pragul Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba iulia, iar mai 

apoi, mi-am definitivat studiile în domeniu. Aveam 20 de ani. 

De-a lungul timpului, am jucat în zeci de spectacole, având privilegiul de a interpreta roluri principale, dar nu numai. Arta 

animației presupune muncă în echipă, astfel încât, toate rolurile sunt importante! 
 

URBEAMEA: De ce teatru de păpuși? 

Teodora Popa: Spectacolul cu păpuși sau marionete este mai complex datorită faptului că actorul, nu doar interpretează, ci 

și mânuiește păpușa. Aceasta trebuie să trăiască în mâinile mânuitorului! Nu este deloc ușor! E nevoie de mult exercițiu și 

uneori e solicitant fizic. Satisfacția de a creea un rol în care interpretarea artistică să se îmbine perfect cu măiestria mânuirii 

marionetei nu are egal. 



 

URBEAMEA: Cât timp se lucrează la un spectacol pentru copii? 

Teodora Popa: În funcție de viziunea regizorală, un spectacol cu păpuși se poate ridica în maxim trei luni. 

 

URBEAMEA: Povestește-ne despre spectacolele tale 

Teodora Popa: În urma evoluției mele artistice, în 2011 am „îndrăznit” să pășesc pe tărâmul regizoral. Spectacolul „Cine 

va păzii clopoțeii” a fost o creație artistică, premiată în țară și în străinătate. Apoi, am mai regizat încă patru spectacole, 

„Micii mușchetari”, „Ursulețul și anotimpurile”, „Capra cu trei iezi” și „Magazinul cu jucării”, toate jucate cu succes pe 

scena albaiuliană și în țară. 



 

URBEAMEA: Care este partea cea mai grea dintr-un spectacol pentru copii? 

Teodora Popa: Din anul 2016 conduc secția artistică a teatrului nostru și împreună cu colegii mei ne dorim să promovăm 

valorile umaniste și estetice prin intermediul spectacolelor noastre! Noi suntem OBLIGAȚI în a transforma copilul într-un 

bun spectator, insuflându-i interesul pentru scena, respectul pentru actor, dragostea pentru teatru! 
 

URBEAMEA: Se apropie o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Povești”. Cum va arăta această 

ediție? 

Teodora Popa: Festivalul Internațional de Teatru „Povești” aduce și anul acesta pe scena albaiuliană spectacole atent 

selecționate și artiști de marcă. În săptămâna teatrală vor evolua pe scenă, în prima parte a zilei, artiști păpușari în minunate 

spectacole adresate celor mici, iar seara va fi dedicată spectacolelor de dramă. 



Avem bucuria de a revedea pe scenă actori de prestigiu, precum Marcel Iureș, Claudiu Bleonț, Mihai Călin sau Vlad 

Zamfirescu. Printre teatrele invitate se numără T.N.B. I L Caragiale, Teatrul Mic, Teatrul Național din Cluj, Teatrul Act. Pe 

tot parcursul festivalului se vor desfășura evenimente precum expoziții de costume, expoziții de păpuși, lansări de carte, 

ateliere de teatru, conferințe de presă. 

Așadar, vă invit la teatru….cu emoție și cu multă dragoste! 
 

URBEAMEA: Un festival internațional de teatru într-un oraș fără teatru. Ce părere ai despre acest lucru? 

Teodora Popa: În orașul nostru nu există teatru dramatic, iar organizarea unui festival de asemenea anvergură vine în 

sprijinul ideii că poate într-un viitor apropiat se vor face demersuri pentru înființarea unei secțiuni dramatice. Vă reamintesc 

însă, că Teatrul de Păpuși „Prichindel” există în Alba Iulia de aproape 70 de ani, iar acest lucru nu trebuie desconsiderat. 

 

URBEAMEA: Cum crezi că va arăta viața culturală din Alba Iulia peste câțiva ani? 

Teodora Popa: Viața culturală a orașului va fi pe mâini bune atâta timp cât ne vom asuma actul artistic cu credință și 

pasiune. 

 



Ziarul Apulum 

Spectacolul „Mica Vrăjitoare” al Teatrului de Păpuși „Prichindel”, selecționat 
la două festivaluri internaționale 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” anunță că spectacolul „Mica Vrăjitoare” a fost selecționat la două 
importante festivaluri internaționale: Festivalul de păpuși cu participare internațională „Mihail 
Lakatnik” Yambol, Bulgaria și Festivalul Internațional „Sub căciula lui Guguță” Chișinău, Republica 
Moldova, în perioada 16 – 23 aprilie 2019. 
Spectacolul „Mica Vrăjitoare” a revenit în repertoriul teatrului cu schimbări în distribuție: Viorica 
Boda, Cristian Tudor Popa, Irina Melnic, Ramona Benchea Mincu, Mădălin Costea, Teodora Popa, 
Cătălina Mihăilă, Rareș Bogdan Porca, Elena Madaras. Iar echipa care realizează acest spectacol 
se compune din: Emiliya Ivanova-Malenova, semnatară a dramatizarii după povestea lui Otfried 
Preussler, Raluca Tulbure, traducător al dramatizării, Todor Valov – regie, Hristina Nedeva – 
scenografie, Plamen Mirchev – muzică, Elena Madaras – regie tehnică, Ovidiu Tămășan, Călin 
Popa – lumini, Florin Andrea – sunet, Mirela Tămășan – croitorie, Marin Goia – tâmplărie, Răzvan 
Laszlo și Ionel Rusu – mașiniști. Manager Ioana Bogățan. 

 

 



Prefața Festivalului de Teatru „Povești” 
2019 
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Pe 11 aprilie 2019 la Alba Iulia va avea loc prefaţa Festivalului Internaţional de 

Teatru „Poveşti”, ediția a XIV-a, care va avea loc în perioada 19-25 mai 2019. 
În acest an prefaţa festivalului este scrisă de către actorii francezi: „Carte Blanche à Julien 

Cottereau”, un spectacol care se adresează tuturor vârstelor. 

Spectacolul poate fi văzut la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia în ziua de sâmbătă, 11 

aprilie, ora 19.00. 

Julien Cottereau este un artist de o fragilitate și simplitate genială, al cărui talent a fost 

recunoscut și răsplătit de Asociația Profesională și Artistică de Teatru din Franța, în anul 2007, 

cu trofeul Moliere pentru rolul din spectacolul „Imagine-toi”. 

Absolvent al Facultății de Artă și Tehnică Teatrală din Paris (ENSATT), Julien Cottereau a făcut 

parte, de asemenea, din distribuția spectacolului „Saltimbanco” al Cirque du Soleil, unde l-a 

interpretat pe clovnul Eddy în turneul mondial din perioada 1994 – 2005. 

În viața de zi cu zi, tânărul artist francez se dedică cauzelor nobile și colaborează cu Asociația 

„Clovni fără frontiere” pentru ajutorarea copiilor afectați de războiul din Palestina și 

Afghanistan, ne anunţă Cristina Smadea, secretar literar al Teatrului de Păpuşi „Prichindel”. 

„Carte blanche” este un spectacol hibrid al celor mai bune momente din „Imagine-toi” şi „Lune 

Air”, cele două solo-uri ale lui Julien Cottereau la care se adaugă noi numere inedite. 

Același personaj pășește pe cărări neexplorate și stârnește, fără a se folosi de cuvinte, imaginația 

publicului, într-o atmosferă emoționantă, cu mult umor și ironie. 

Pe scenă, actorul francez caută mereu oportunități pentru improvizații cu publicul, care devine 

parte integrantă din spectacol. 

Deși fără cuvinte, Cottereau reușește să își anime personajele printr-o tehnică vocală fascinantă 

cu efecte sonore pline de viață. 

https://alba7.ro/author/redactia/
https://alba7.ro/author/redactia/


Spectacolul său este o invitație de regăsire a fericirii în lucrurile simple, prin conectarea la 

copilărie și vis, mai spune Cristina Smadea. 

Biletele se pot achiziționa de la Casa de Cultură a Studenţilor începând cu data de 29 martie 

2019: 

• de luni până joi: între orele 10.00 – 15.00 

• vineri: între orele 9.00 – 13.00. 

Prețul unui bilet este de 22 lei pentru adulţi, 15 lei pentru studenți şi pensionari, respectiv 5,50 

lei pentru adolescenţi şi copii. 
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“Prichindel” se pregateste de Festivalul 
Povestilor”! 

 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia se pregătește de o nouă ediție de festival al poveștilor. 

          Știm că sunteți nerăbdători să aflați ce spectacole și evenimente v-am pregătit anul acesta, dar, așa cum am mai 
făcut-o și în alte ediții de festival, venim în întâmpinarea voastră cu un spectacol-prefață. 

          Așadar, Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, ediția a XIV-a, vă prezintă ca preambul, un spectacol special 
și plin de magie: „Carte Blanche à Julien Cottereau”, Franța. Spectacolul se adresează tuturor vârstelor și va fi 
prezentat joi, 11 aprilie 2019, pe scena Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, de la orele 19.00. 

https://www.informatiadealba.ro/
https://www.informatiadealba.ro/cultura/prichindel-se-pregateste-de-festivalul-povestilor/
https://www.informatiadealba.ro/cultura/prichindel-se-pregateste-de-festivalul-povestilor/


Julien Cottereau este un artist de o fragilitate și simplitate genială, al cărui talent a fost recunoscut și răsplătit de 
Asociația Profesională și Artistică de Teatru din Franța, în anul 2007, cu trofeul Moliere pentru rolul din 
spectacolul „Imagine-toi”. Absolvent al Facultății de Artă și Tehnică Teatrală din Paris (ENSATT), Julien Cottereau a 
făcut parte, de asemenea, din distribuția spectacolului „Saltimbanco” al Cirque du Soleil, unde l-a interpretat pe 
clovnul Eddy în turneul mondial din perioada 1994 – 2005. În viața de zi cu zi, tânărul artist francez se dedică cauzelor 
nobile și colaborează cu Asociația „Clovni fără frontiere” pentru ajutorarea copiilor afectați de războiul din Palestina și 
Afghanistan.   
          ,,Carte blanche” este un spectacol hibrid al celor mai bune momente din ,,Imagine-toi” și ,,Lune Air”, cele 
două solo-uri ale lui Julien Cottereau la care se adaugă noi numere inedite. Același personaj pășește pe cărări 
neexplorate și stârnește, fără a se folosi de cuvinte, imaginația publicului, într-o atmosferă emoționantă, cu mult umor 
și ironie. Pe scenă, actorul francez caută mereu oportunități pentru improvizații cu publicul, care devine parte 
integrantă din spectacol. Deși fără cuvinte, Cottereau reușește să își anime personajele printr-o tehnică vocală 
fascinantă cu efecte sonore pline de viață. Spectacolul său este o invitație de regăsire a fericirii în lucrurile simple, prin 
conectarea la copilărie și vis.   
          Biletele se pot achiziționa de la Casa de Cultură a Studenților și se vor pune în vânzare începând cu data de 29 
martie 2019, în intervalul orar:  de luni până joi 10.00  – 15.00 și vineri 9.00 – 13.00. Prețul unui bilet este de: 22 lei 
pentru adulți, 15 lei pentru studenți și pensionari și 5,50 lei pentru adolescenți și copii. 

          Festivalul Internațional de Teatru „Povești” se va desfășura anul acesta în perioada 19 – 25 mai 2019. 

  

 



Acasă  Actual 

Festivalul Internațional de Teatru – 

Povești – ediția a XIV-a 
De către 

 Redactia abnews 

 - 

18 aprilie 2019 

Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, organizat de Teatrul de Păpuși „Prichindel”  din Alba Iulia și 

Consiliul Județean Alba, ajunge la cea de-a 14-a ediție și se va desfășura în perioada 19 – 25 mai 2019. 

Spectacole de teatru pentru copii, tineri și adulți, concert, expoziții, lansări de carte, conferință, ateliere – sunt 

ingredientele care definesc complexitatea acestui festival, unic în țară, prin conceptul și adresabilitatea sa. 

De 13 ani la Alba Iulia se spun „povești” și cei care vin sau revin pentru a le împărtăși publicului sunt nume sonore 

ale teatrului românesc sau ale culturii române. Vă invităm, așadar, să-i descoperiți pe cei care ne sunt invitați la 

această a 14-a ediție de festival, vizitând site-ul festivalului: www.fitab.ro. 

Ediția din 2019 este organizată cu sprijinul UNITER, al Primăriei municipiului Alba Iulia și al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, precum și cu susținerea partenerilor și sponsorilor noștri. 

 

Parteneri 

UNATC București 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

ASITEJ 

UNIMA 

Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Alba 

Librăria Humanitas Alba Iulia 

qb lounge 

Casa de Cultură a Studenților 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

Primăria municipiului Blaj 

Liceu de Arte „Regina Maria” Alba Iulia 

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 

Parteneri media 

Radio România Cultural 

Radio România Cluj 

TVR Cluj 

LiterNet 

Sponsori 

JIDVEI 

AQUATIQUE 

GIUSTO 

TOPCAR, SEAT 

CAFEA ȘI CEAI.RO 

http://www.abnews.ro/
http://www.abnews.ro/author/adminjoben/
http://www.fitab.ro/


 

Biletele se pot achiziționa, începând cu data de 19 aprilie 2019,  de la Casa de Cultură a Sindicatelor, în intervalul 

orar 8.00 – 18.00, de luni până vineri, Casa de Cultură a Studenților, în intervalul orar  9.00 – 15.00, de luni până 

joi și 9.00 – 13.00 vinerea și online de pe www.biletmaster.ro. 

         Prețul unui bilet este de: 

• 22 lei pentru tineri și adulți 

• 15 lei  pentru studenți și pensionari 

• 5,50 lei pentru copii și adolescenți 
Cristina Smadea, 

secretar literar 

 

 

http://www.biletmaster.ro/


 

Home » Duminică, 19 mai, la Alba Iulia începe cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 

Cultura, Evenimente, Stiri, Stiri Aiud, Stiri Apuseni, Stiri Blaj, Stiri Cugir, Stiri Ocna Mures, Stiri Sebes, Stiri teius 

Duminică, 19 mai, la Alba Iulia începe cea de-a XIV-a ediție a Festivalului 
Internațional de Teatru „Povești” 

 

Miercuri, 15 mai la Art Cafe din Alba Iulia a vut loc conferința de presă inaugurală a celei de-a XIV-a ediții a 
Festivalului Internațional de Teatru „Povești”, un eveniment cultural-artistic care se va desfășura în perioada, 19-25 
mai, și care este organizat de Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba. 
Cu această ocazie, reprezentanții presei au avut ocazia să adreseze întrebări directorului Teatrului ”Prichindel” și al 
festivalului, Ioana Bogățan, președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel și administratorului public a județului Alba, Dan 
Popescu. 
Ediția din 2019 este organizată cu sprijinul UNITER, al Primăriei municipiului Alba Iulia și al Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, precum și cu susținerea partenerilor și sponsorilor. 
Biletele se pot achiziționa, începând cu data de 19 aprilie 2019, de la Casa de Cultură a Sindicatelor, în intervalul orar 
8.00 – 18.00, de luni până vineri, Casa de Cultură a Studenților, în intervalul orar 9.00 – 15.00, de luni până joi și 9.00 
– 13.00 vinerea și online de pe www.biletmaster.ro. 
Prețul unui bilet este de: 

o 22 lei pentru tineri și adulți 
o 15 lei pentru studenți și pensionari 
o 5,50 lei pentru copii și adolescenți 

 
PROGRAMUL FESTIVALULUI 
DUMINICĂ, 19 MAI 2019 
11.00 …despre marionete care au mici secrete! 
Vernisaj expoziție de marionete 
Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 
Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 
11.30 CRĂIASA ZĂPEZII, regia Cristian Pepino 
Teatrul de Animație Țăndărică București 

https://www.ziarulapulum.ro/
https://www.ziarulapulum.ro/cultura-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/evenimente-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-regionale/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-aiud/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-apuseni/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-blaj/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-cugir/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-ocna-mures/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-sebes/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-teius/
https://www.ziarulapulum.ro/


Spectacol de teatru pentru copii / 4+ 
Casa de Cultură a Studenților / 55 min 
12.00 CAFEAUA CU TÂLC 
Conferinţă de presă / Art Cafe 
17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU 
Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 
Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 
. 18.30 SURORILE CENUȘĂRESEI 
Vernisaj expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 
Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 
19.00 ȚIGANIADA, regia Alexandru Dabija 
Teatrul Național Lucian Blaga Cluj-Napoca 
Spectacol de teatru / 14+ 
Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h 
 
LUNI, 20 MAI 2019 
11.00 POVESTEA CELOR TREI PURCELUȘI… CARE SUNT DE FAPT PATRU, regia Éva Lábadi-Megyes 
Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu 
Spectacol de teatru pentru copii / 3+ 
Casa de Cultură a Sindicatelor / 50 min 
11.00 DĂNILĂ PREPELEAC, regia Traian Savinescu 
Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca 
Spectacol de teatru pentru copii / 4+ 
Palatul Cultural Blaj / 55 min 
11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete! 
Expoziție permanentă de marionete 
Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 
Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 
12.00 CAFEAUA CU TÂLC 
Conferinţă de presă / Art Cafe 
16.00 RECICLART 
Atelier de mânuire marionete 
Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu 
Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 
16.00 TOP SECRET 
Atelier de scenografie 
Coordonator: Alina Herescu 
Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 
18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 
Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 
Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 
17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU 
Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 
Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 
19.00 OLE! Quand le clown rencontre le flamenco, regia Elodie Hatton 
Company Fi-Solo, Franța 
Spectacol de teatru-dans / 6+ 
Casa de Cultură a Studenților /1 h 
 
MARȚI, 21 MAI 2019 
11.00 CARTEA CU APOLODOR, regia Toma Hogea 
Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara 
Spectacol de teatru pentru copii / 6+ 
Casa de Cultură a Studenților / 1h 15 min 
11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete! 
Expoziție permanentă de marionete 
Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 
Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 
11.00 POVESTEA UMBRELOR 
Spectacol-atelier teatru de umbre 
Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu 
Școala Gimnazială Petrești 
12.00 CAFEAUA CU TÂLC 
Conferinţă de presă / Art Cafe 
12.30 LANȚUL SLĂBICIUNILOR COMUNICAȚIONALE în lumea lui Caragiale și în cea de azi, autor CRISTIAN 
STAMATOIU 



Lansare de carte/ 30 min 
Art Cafe 
17.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU 
Vernisaj expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 
Prezintă Magda Catone 
Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 
18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 
Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 
Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 
18.30 ȚINUTUL DIN MIEZUL VERII, regia Vlad Massaci 
Teatrul Mic București 
Spectacol de teatru / 12+ 
Casa de Cultură a Sindicatelor / 3 h (cu pauză) 
 
MIERCURI, 22 MAI 2019 
11.00 HARAP ALB, regia Toma Hogea 
Teatrul Municipal de Păpuși Guguță Chișinău, Republica Moldova 
Spectacol de teatru pentru copii / 11+ 
Casa de Cultură a Studenților/ 1 h 30 min 
11.00 POVESTEA UMBRELOR 
Spectacol-atelier teatru de umbre 
Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu 
Școala Gimnazială Avram Iancu Zlatna 
11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete! 
Expoziție permanentă de marionete 
Concept Cristian Caimacan și Adela Ungureanu 
Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 
12.00 CAFEAUA CU TÂLC 
Conferinţă de presă / Art Cafe 
12.00 De ce avem nevoie de teatru? 
Conferință susținuă de regizorul Felix Alexa 
Colegiul Național HCC – Sala multimedia 
17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU 
Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 
Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 
18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 
Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 
Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 
20.00 ORCHESTRA TITANIC, regia Felix Alexa 
Teatrul Național Ion Luca Caragiale București 
Spectacol de teatru / 14+ 
Casa de Cultură a Sindicatelor / 1 h 30 min 
 
JOI, 23 MAI 2019 
11.00 CEI TREI MUȘCHETARI, regia Cristian Mitescu 
Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov 
Spectacol de teatru pentru copii / 4+ 
Casa de Cultură a Sindicatelor / 55 min 
11.00 – 20.00 …despre marionete care au mici secrete! 
Expoziție permanentă de marionete 
Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 
Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 
11.00 Povestea poveștilor de dincolo de povești, autoare LUCIA CONȚAN 
Lansare de carte / 30 min 
Centrul Cultural Castel Sâncrai 
11.30 POVESTEA UMBRELOR 
Spectacol-atelier teatru de umbre 
Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu 
Centrul Cultural Castel Sâncrai 
12.00 CAFEAUA CU TÂLC 
Conferinţă de presă / Art Cafe 
12.30 Doamna Godot, autoare OLGA DELIA MATEESCU 
Lansare de carte/ 30 min 
Art Cafe 
17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU 
Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 



Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 
18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 
Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 
Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 
19.00 ȘI CINE NU IUBEȘTE?, regia Alexandru Popa 
p2p Theater București 
Spectacol de teatru / 16+ 
Casa de Cultură a Studenților / 1h 30 min 
 
VINERI, 24 MAI 2019 
11.00 O POVESTE JAPONEZĂ, regia Irina Niculescu 
Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași 
Spectacol de teatru pentru copii / 5+ 
Casa de Cultură a Studenților / 50 min 
11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete! 
Expoziție permanentă de marionete 
Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 
Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 
11.00 POVESTEA UMBRELOR 
Spectacol-atelier teatru de umbre 
Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu 
Căminul Cultural Fărău 
12.00 CAFEAUA CU TÂLC 
Conferinţă de presă / Art Cafe 
17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU 
Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 
Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 
18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 
Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 
Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 
18.30 Teatrul și publicul său tânăr. Realități românești 
FranceDanse Orient-Express 
Coordonator Oana Cristea Grigorescu 
Lansare de carte/ 30 min 
Foaierul Casei de Cultură a Studenților 
19.00 MOȘ NICHIFOR, regia Alexandru Dabija 
Teatrul Act București 
Spectacol de teatru / 12+ 
Casa de Cultură a Studenților / 1h 10 min 
21.00 OGLINDĂ, OGLINJOARĂ 
MARIA RĂDUCANU & MICHAEL GRIENER 
Concert / 12+ 
qb lounge / 1 h 30 min 
 
SÂMBĂTĂ, 25 MAI 2019 
11.00 Mie nu-mi place iarna, autoare MIOARA POP 
Lansare de carte/ 30min 
Foaier Casa de Cultură a Studenților 
11.30 MICA SIRENĂ, regia Oana Leahu 
Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Tg. Mureș 
Spectacol de teatru pentru copii / 5+ 
Casa de Cultură a Studenților / 55 min 
11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete! 
Expoziție permanentă de marionete 
Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu 
Foaier Casa de Cultură a Studenţilor 
12.00 CAFEAUA CU TÂLC 
Conferinţă de presă / Art Cafe 
13.00 RECICLART 
Prezentare atelier de mânuire marionete 
Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu 
Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor 
14.00 TOP SECRET 
Prezentare atelier de scenografie 
Coordonator: Alina Herescu 
Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor 



17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU 
Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin 
Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia 
18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI 
Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București 
Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean 
Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor 
18.00 WOLFGANG, regia Radu Afrim 
Teatrul Tineretului Piatra Neamț 
Spectacol de teatru / 16+ 
Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h 20 min 
LUNI – VINERI 
RECICLART – Atelier de mânuire / 6-14 ani 
TOP SECRET – Atelier de scenografie / 15 -19 ani 

 

VIDEO/ 19 – 25 mai 2019: O nouă ediție a 
Festivalului Internaţional de Teatru 

„Poveşti”, la Alba Iulia. PROGRAMUL 
de Ziarul Unirea15 mai 2019 

Ajuns, deja, la ediția cu numărul XIV, Festivalul Internațional de Teatru „POVEȘTI” nu mai are 

nevoie de introduceri. Divers, emoționant, festivalul este, în fiecare an, evenimentul de suflet al 

albaiulienilor. Anul acesta, însă, va avea ceva în plus: festivalul va împlini frumoasa vârstă de 14 ani. 

Va dobândi, așadar, o minimă maturitate, al cărei „buletin” i-l veți acorda chiar voi, spectatorii, prin 

prezența voastră în săli. Prin aplauzele voastre, prin participarea voastră, prin emoția pe care o 

transmiteți simplu, onest, din fotoliile voastre. 

Un concept bun. Ca orice altă ediție de până acum, cea de 

anul acesta păstrează conceptul festivalului, cuprins într-un singur cuvânt: povești. Un cuvânt simplu, dar 

puternic, esențial ca emblemă a spectacolelor sale. Un cuvânt care place și, totodată, care ilustrează însăși 

ideea de teatru. La urma urmei, poveștile acoperă atât așteptările copiilor, cărora le este dedicată fiecare 

dimineață de festival, cât și gusturile celor mari, având la fel de multă deschidere către canonic, cât și pentru 

neconvenţional. Va fi, deci, un festival divers și complet. Divers, pentru că este mulat pe gusturile din ce în 

ce mai diversificate ale publicurilor din Alba Iulia, și complet, deoarece cuprinde tot ce poate fi teatru: 

spectacole, expoziții, lansări de cărți, conferințe și dezbateri despre teatru. 

Amănunte despre ediția din acest an au fost oferite de organizatori, miercuri, într-o conferință de presă: 

Titluri mari. Pentru toți cei care, din anul 2006 încoace, sunt alături de Festivalul „POVEȘTI”, nu mai este o 

surpriză prezența, la Alba Iulia, nici a teatrelor românești de prestigiu, nici a marilor nume de actori, care fac 

sală plină cu fiecare spectacol al lor. Se vor juca, pe cele două scene ale festivalului, Țiganiada și Moș 

Nichifor, ambele în regia lui Alexandru Dabija, Wolfgang (r. Radu Afrim), Ole! Quand le clown recontre la 

flamenco (r. Elodie Hatton), Ținutul din miezul verii (r. Vlad Massaci), Orchestra Titanic (r. Felix Alexa), Și 

cine nu iubește (r. Alexandru Popa). În total, șapte spectacole, din șapte teatre marcante, și anume Teatrul 

ACT, Teatrul Național, p2p Theater și Teatrul Mic din București, dar și Teatrul Tineretului Piatra Neamț, 

Teatrul Național Cluj și Company Fi-Solo din Franța. Dintre actori – ca să vă stârnim și mai mult apetitul 

pentru scenă – îi amintim doar pe Marcel Iureș, Mihai Călin, Vlad Zamfirescu, Tania Popa, Cuzin Toma. 

https://ziarulunirea.ro/author/ziarul-unirea/
https://n8h7m9s3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/05/festival-povesti.jpg


Cum spuneam, diminețile le aparțin copilașilor, care se vor bucura din plin de poveștile din Crăiasa zăpezii 

(r. Cristian Pepino), Dănilă Prepeleac (r. Traian Savinescu), Povestea celor trei purceluși… care de fapt sunt 

patru (r. Éva Lábadi-Megyes), Cartea cu Apolodor și Harap-Alb, ambele în regia lui Toma Hogea, Cei trei 

mușchetari (r. Cristian Mitescu), O poveste japoneză (r. Irina Niculescu), Mica sirenă (r. Oana Leahu). Adică 

producții ale Teatrului de Animație „Țăndărică” din București, ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Ariel” 

Târgu Mureș, ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu, ale Teatrului de Păpuși „Puck” din 

Cluj-Napoca, ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara, ale Teatrului pentru Copii 

„Arlechino” din Brașov și ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași. 

Și altele? Nu, evenimentele de mai jos – chiar dacă nu sunt spectacole de teatru – nu pot fi trecute în 

categoria „și altele”. Vor avea loc în fiecare zi și vor colora, cultural și uman, programul festivalului. Vor fi 

ateliere de scenografie, teatru de umbre și mânuire marionete, expoziții de artă plastică, marionete și 

costume, lansări de carte, dezbateri despre teatru și un concert-surpriză, marca Maria Răducanu & Michael 

Griener. 

Ziar, cafea, momente faine. Conform tradiției, în fiecare zi veți citi ziarul festivalului. Este propriul jurnal al 

evenimentului, intitulat „Poveşti”, în care veți găsi cronici, interviuri, articole de specialitate, articole de 

opinie, pamflete, caricaturi şi fotografii de festival. De asemenea, fiecare zi va fi marcată de celebra „Cafea 

cu tâlc”, în Clubul festivalului (Art Cafe), de la ora 12.00, în cadrul căreia spectatorii și presa se vor putea 

întâlni cu artiștii din festival. Clubul festivalului e, totodată, spaţiul neconvenţional, „de culise” al 

evenimentului, în care jurnaliştii au ocazia să-i intervieveze pe artişti. 

O mână de ajutor. Ca în fiecare an, există o echipă de tineri, îmbrăcați în tricourile festivalului. Ei sunt 

voluntarii ediției a XIV-a, studenți și elevi din Alba Iulia, care dau o mână de ajutor astfel încât festivalul să 

arate bine și să meargă șnur. Le mulțumim că sunt alături de noi și că au înțeles că festivalul aparține Alba 

Iuliei. 

Informația de alba 

Figură 1 

 

 19 – 25 mai 2019, ediţia a XIV-a 

www.fitab.ro 
Ultimele zile din luna mai vor aduce, în Cealaltă Capitală, un eveniment cultural esențial. Un eveniment complex, 
intens, important pentru Alba Iulia. Un eveniment așteptat de către mii de spectatori: Festivalul Internațional de 
Teatru „POVEȘTI”. 

http://www.fitab.ro/


 Ajuns, deja, la ediția cu numărul XIV, festivalul „POVEȘTI” nu mai are nevoie de introduceri. Divers, emoționant, 
festivalul este, în fiecare an, evenimentul de suflet al albaiulienilor. Anul acesta, însă, va avea ceva în plus: festivalul va 
împlini frumoasa vârstă de 14 ani. Va dobândi, așadar, o minimă maturitate, al cărei „buletin” i-l veți acorda chiar voi, 
spectatorii, prin prezența voastră în săli. Prin aplauzele voastre, prin participarea voastră, prin emoția pe care o 
transmiteți simplu, onest, din fotoliile voastre. 

 Un concept bun. Ca orice altă ediție de până acum, cea de anul acesta păstrează conceptul festivalului, cuprins într-
un singur cuvânt: povești. Un cuvânt simplu, dar puternic, esențial ca emblemă a spectacolelor sale. Un cuvânt care 
place și, totodată, care ilustrează însăși ideea de teatru. La urma urmei, poveștile acoperă atât așteptările copiilor, 
cărora le este dedicată fiecare dimineață de festival, cât și gusturile celor mari, având la fel de multă deschidere către 
canonic, cât și pentru neconvenţional. Va fi, deci, un festival divers și complet. Divers, pentru că este mulat pe gusturile 
din ce în ce mai diversificate ale publicurilor din Alba Iulia, și complet, deoarece cuprinde tot ce poate fi teatru: 
spectacole, expoziții, lansări de cărți, conferințe și dezbateri despre teatru. 

 Titluri mari. Pentru toți cei care, din anul 2006 încoace, sunt alături de Festivalul „POVEȘTI”, nu mai este o 
surpriză prezența, la Alba Iulia, nici a teatrelor românești de prestigiu, nici a marilor nume de actori, care fac sală plină 
cu fiecare spectacol al lor. Se vor juca, pe cele două scene ale festivalului, Țiganiada și Moș Nichifor, ambele în 
regia lui Alexandru Dabija, Wolfgang (r. Radu Afrim), Ole! Quand le clown recontre la flamenco (r. Elodie 
Hatton), Ținutul din miezul verii (r. Vlad Massaci), Orchestra Titanic (r. Felix Alexa), Și cine nu iubește (r. 
Alexandru Popa). În total, șapte spectacole, din șapte teatre marcante, și anume Teatrul ACT, Teatrul Național, p2p 
Theater și Teatrul Mic din București, dar și Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Teatrul Național Cluj și Company Fi-Solo 
din Franța. Dintre actori – ca să vă stârnim și mai mult apetitul pentru scenă – îi amintim doar pe Marcel Iureș, Mihai 
Călin, Vlad Zamfirescu, Tania Popa, Cuzin Toma. 

 Cum spuneam, diminețile le aparțin copilașilor, care se vor bucura din plin de poveștile din Crăiasa zăpezii (r. 
Cristian Pepino), Dănilă Prepeleac (r. Traian Savinescu), Povestea celor trei purceluși… care de fapt sunt 
patru (r. Éva Lábadi-Megyes), Cartea cu Apolodor și Harap-Alb, ambele în regia lui Toma Hogea, Cei trei 
mușchetari (r. Cristian Mitescu), O poveste japoneză (r. Irina Niculescu), Mica sirenă (r. Oana Leahu). Adică 
producții ale Teatrului de Animație „Țăndărică” din București, ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Ariel” Târgu 
Mureș, ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu, ale Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, ale 
Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara, ale Teatrului pentru Copii „Arlechino” din Brașov și ale 
Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași. 

Și altele? Nu, evenimentele de mai jos – chiar dacă nu sunt spectacole de teatru – nu pot fi trecute în categoria „și 
altele”. Vor avea loc în fiecare zi și vor colora, cultural și uman, programul festivalului. Vor fi ateliere de scenografie, 
teatru de umbre și mânuire marionete, expoziții de artă plastică, marionete și costume, lansări de carte, dezbateri 
despre teatru și un concert-surpriză, marca Maria Răducanu & Michael Griener. 
  

Ziar, cafea, momente faine. Conform tradiției, în fiecare zi veți citi ziarul festivalului. Este propriul jurnal al 
evenimentului, intitulat „Poveşti”, în care veți găsi cronici, interviuri, articole de specialitate, articole de opinie, 
pamflete, caricaturi şi fotografii de festival. De asemenea, fiecare zi va fi marcată de celebra „Cafea cu tâlc”, în Clubul 
festivalului (Art Cafe), de la ora 12.00, în cadrul căreia spectatorii și presa se vor putea întâlni cu artiștii din festival. 
Clubul festivalului e, totodată, spaţiul neconvenţional, „de culise” al evenimentului, în care jurnaliştii au ocazia să-i 
intervieveze pe artişti. 

O mână de ajutor. Ca în fiecare an, există o echipă de tineri, îmbrăcați în tricourile festivalului. Ei sunt voluntarii 
ediției a XIV-a, studenți și elevi din Alba Iulia, care dau o mână de ajutor astfel încât festivalul să arate bine și să 
meargă șnur. Le mulțumim că sunt alături de noi și că au înțeles că festivalul aparține Alba Iuliei. 
  

* * * 

Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti” Alba Iulia este organizat de către Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba 
Iulia şi Consiliul Judeţean Alba, cu sprijinul UNITER, al Primăriei Municipiului Alba Iulia și al Centrului de Cultură 
„Augustin Bena”. Este o marcă înregistrată a Consiliului Judeţean Alba. 
  
  
Info bilete: 
Pentru ediţia cu numărul XIV-a Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti”, care se va desfăşura între 19 – 25 mai 
2019, biletele s-au pus în vânzare în următoarele puncte: 

– la Casa de Cultură a Studenților, orar 09.00-15.00, luni-joi, 09.00-13.00, vineri 
– la Casa de Cultură a Sindicatelor, orar 08.00-18.00, luni-vineri 
– online, pe www.biletmaster.ro 
  
Spectacole pentru tineri și adulți 
Preț bilet întreg: 22 lei 
Preț bilet redus pentru studenți și pensionari: 15 lei 

http://www.biletmaster.ro/


Preț bilet redus pentru elevi: 5,5 lei 
Spectacole pentru copii 
Preț bilet (copii și părinți): 5,5 lei 

 

 

Acasă  Actual 

OLE! în regia lui Elodie Hatton, luni 

20 Mai, în cadrul Festivalului de 

Teatru Povești 
De către 

 Redactia abnews 

 - 

12 mai 2019 

Acest spectacol s-a născut din dorința de a confrunta arta clovneriei cu dansul flamenco, având adânca convingere 

că ceva anume din singularitatea/unicitatea fiecăruia poate da naștere acestei întâlniri. Pe de-o parte este clovnul, 

acest personaj de la marginea societății, excesiv, iresponsabil, încărcat de dorința unei existențe fără limite și 

celălalt, dansul flamenco, această artă de ritmuri ancestrale care își trage forța sa din adâncurile pământului și 

exprimă cu peste măsură toate culorile existenței. 

http://www.abnews.ro/
http://www.abnews.ro/author/adminjoben/
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Ole!Company Fi-Solo, Franța 

Regia: Elodie Hatton 

Luni, 20 mai, ora 19:00 

Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia 
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CULTURATeatrul de Păpuși „Prichindel”, partener al Universității de Arte din Târgu-Mureș 

Teatrul de Păpuși „Prichindel”, partener al Universității de Arte din Târgu-Mureș 
aprilie 3, 2019 Redacția ProAlba Cultura 0 

 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este partener  al Universității de Arte din Târgu-Mureș, care organizează, cu sprijinul 

Ministerului Educației Naționale, în perioada 1 – 8 aprilie 2019, un turneu național cu spectacolele studenților anului III – 

Licență – Artele Spectacolului, specializarea Actorie. Turneul din acest an va cuprinde orașele Alba Iulia, Brașov, Sfântu 

Gheorghe, Bacău și Toplița. 

Ne onorează să le fim alături în acest demers, de promovare a teatrului ca factor educativ și de formare culturală în rândul 

adolescenților. Acestui demers ni s-au alăturat două licee albaiuliene partenere care, prin structura lor sau prin evenimentele 

pe care le organizează și le promovează, dovedesc deschiderea și implicarea în actul educativ-cultural: Liceul de Arte 

„Regina Maria” și Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. 

Așadar, licenii celor două instituții educative vor beneficia de prezentarea spectacolului „Noaptea ursului”, de Ignacio del 

Moral, în regia lui Nicolae Cristache, în data de 2 aprilie 2019, de la orele 11.00 la Liceul de Arte și de la orele 14.00 la 

Colegiul Național „HCC”, dar și de o sesiune de discuții libere cu actorii, după reprezentație. 

”Familii cu probleme, planuri de a fugi de acasă, perspective de viitor foarte întunecate. Ce caut eu cu ăștia doi? Toate 

acestea vă sună familiar?Este, de fapt, povestea a trei tineri care, desi provin din medii și clase sociale foarte diferite, leagă 

o prietenie strânsă și trec împreună printr-o noapte cu adevărat plină de ghinion. Totuși, toți trei se întreabă:ce naiba caut 

eu cu ăștia doi?” 

Cele trei personaje sunt interpretate de studenții: Daniel Vișan – Angel, Marian Vultur – Enrique și Paul Predeluș – Jaime. 

Ignacio del Moral este dramaturg și scenarist spaniol, semnatar a numeroase scenarii de filme de lung metraj, de seriale de 

televiziune și chiar de filme de animație. A fost recompensat pentru piesele sale de teatru, de-a lungul timpului, cu 

numeroase premii. 

Nicolae Cristache este conf univ. dr. la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș și membru al Companiei „Liviu Rebreanu” la 

Teatrul Național Târgu-Mureș. Este de formație actor, având studii masterale în regie și un doctorat în formarea actorului. 

  

Cristina Smadea 

Secretar literar 

 

 

http://proalba.ro/category/cultura
http://proalba.ro/2019/04
http://proalba.ro/author/admin
http://proalba.ro/category/cultura
http://proalba.ro/teatrul-de-papusi-prichindel-partener-al-universitatii-de-arte-din-targu-mures#respond
http://proalba.ro/


 

Home » Concertul ”Oglindă, oglinjoară”, un eveniment de excepție din programul Festivalului Internațional de Teatru 

”Povești” 

Concertul ”Oglindă, oglinjoară”, un eveniment de excepție din programul 
Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” 

 

Vineri, 24 mai, de la ora 21.00, în QB LOUNGE din Alba Iulia va avea loc concertul ”Oglindă, oglinjoară” al artiștilor 
Maria Răducanu & Michael Griener. 
„Posedînd una dintre cele mai distincte voci din lume, Maria Răducanu întrepătrunde doina românească cu fado, 
Rembetiko, blues și improvizații, creînd o muzică pură, profund emoționantă și care-ți merge direct la inimă.” (John 
Zorn – Tzadik) 
Michael Griener, excelent baterist german, este unul dintre reprezentanții de seamă ai scenei de free improvisation și 
New Music din Berlin. 
De asemenea, este profesor de jazz drumming la University for Music “Carl Maria v. Weber” in Dresden și istoria jazz-
ului și ritm la Jazzschule Berlin. Face parte din Quartet-ul Mariei Răducanu și recent cei doi au dezvoltat un program 
inedit de voce/baterie. 
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EVENIMENT 

VIDEO: Marcel Iureș la Festivalul de Teatru de la Alba Iulia. Îndrăgostit de Cetate, 
contrariat de Monumentul Unirii 

 

Publicat 

 acum 7 luni 

 vineri, 24.05.2019 

De 

 Redactia Alba24.ro  

Marcel Iureș joacă vineri seară în ”Moș Nichifor”, o nouă adaptare a poveștilor lui 
Ion Creangă, marca Alexandru Dabija. Prezent astăzi la o întâlnire cu jurnaliștii și cu 
publicul său, marele actor a povestit cât de mult îi place la Alba Iulia. 
A spus că s-a plimbat prin Cetate alături de fiul său, unde i s-a părut totul foarte frumos dar a 
remarcat și Monumentul controversat al Marii Uniri, despre care a spus că nu se potrivește deloc 
cu restul peisajului, la fel și blocurile de locuințe din zonă. 

 

”E un oraș care respiră sănătate și mult drag. Mă plimbam cu fiul meu prin Cetate și ne dădea 
foarte mult. Am stat așa un pic în fața Catedralei… Ne-am uitat pe tot spațiul ăla care înconjoară 
Cetatea… O frumusețe! Este foarte bine proporționat, ți-e drag să trăiești în proporțiile alea. 
Singura chestie era frontul ăla de blocuri. Și crucea aia care se schimba din vbilet, în roșu, în 
albastru, în mov.  Mă rog, nu știu din ce e, cum e, dar n-avea legătură cu ce trăiam noi acolo și cu 
ce e, cum e gândit tot ansamblul” a spus Marcel Iureș. 

”Moș Nichifor”, de Alexandru Dabija 

Alexandru Dabija, regizorul care și-a pus amprenta creativă pe cele mai importante spectacole ale 
Teatrului ACT, continuă explorarea în zona poveștilor lui Ion Creangă. Rezultatul este spectacolul 
”Moș Nichifor”, pe care albaiulienii îl pot vedea în această seară. 

Pe lângă umor și surprinzătoarea filosofie, opera lui Creangă are și o puternică dimensiune 
erotică. Oralitatea lui provocatoare a trecut în proză, distilându-se într-o dramaturgie aluzivă, 
insinuantă și plină de umor. Moș Nichifor este un spectacol despre întâlnirea dintre două generații 

https://alba24.ro/categorie/eveniment
https://alba24.ro/author/redactia-alba24-ro


și confruntarea între două feluri de a vedea lumea: una conservatoare, ironic-tradiționalistă și una 
modernă, agresivă în fragilitatea ei. 

 

Țiganiada, în regial lui Alexandru 

Dabija, duminică 19 mai, în cadrul 

Festivalului de Teatru Povești 
De către 

 Redactia abnews 

 - 

3 mai 2019 

238 

 

Ce ne mai poate spune oare, astăzi, Țiganiada, la mai bine de două sute de ani de când a scris-o rătăcitorul Ion 

Budai-Deleanu? Ce sensuri contemporane se pot ascunde sub alegoriile unui text a cărui prefaţă proclama că „prin 

ţigani să înţăleg şi alţii“? Prima epopee în limba română a intrat târziu în conştiinţa publică, fiind descoperită la 

Lemberg şi publicată de Gh. Asachi la multă vreme după ce autorul nu mai era printre cei vii. Cu toate 

acestea, Ţiganiada şi-a cucerit primele generaţii de cititori prin verva comică inepuizabilă, prin savoarea 

proverbială a limbajului, dar şi prin capacitatea de a ridica probleme serioase sub masca râsului. Există, la Budai-

Deleanu, o punere sub semnul întrebării a inegalităţilor şi a prejudecăţilor, dar şi o reflecţie profundă privitoare la 

sistemele de guvernământ şi la faptul de a fi un bun cetăţean. Eroismul şi dragostea sunt, în acelaşi timp, ironizate 

şi glorificate, ca şi cum ni s-ar sugera să nu ne încredem pe deplin în ele. 

Alexandru Dabija, aducând Ţiganiada pe scenă în formă fragmentară, dar concentrată, redescoperă puterea şi 

seducţia originalului, explorând cu atenţie toate straturile de sensuri suprapuse de-a lungul istoriei în faimoasa 

http://www.abnews.ro/author/adminjoben/


epopee. Fiecare spectator este invitat, în Anul Centenarului, să se întoarcă asupra lui însuşi, să-şi pună întrebări 

despre istorie şi toleranţă, despre identitate şi alteritate. Ţiganiada pe scenă? O cascadă de versuri neaoșe, umor şi 

culoare autentică, care ne arată cum – din trecut şi prezent – putem şi trebuie să ne regândim viitorul. 
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Duminică, 19 mai, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor. 

Teatrul Național Lucian Blaga Cluj Napoca 

Regia: Alexandru Dabija 

Biletele pot fi achiziționate de pe biletmaster.ro, de la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia și de la Casa de 

Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. 

http://www.abnews.ro/wp-content/uploads/2019/05/0961-TIGANIADA-rep-18.09.2018-NIC_4799.jpg
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WOLFGANG, în regia lui Radu Afrim, 

în cadrul Festivalului de Teatru Povești 
De către 

 Redactia abnews 

 - 

8 mai 2019 

 

În întâlnirea cu regizorul Radu Afrim, textul lui Mavritsakis devine structura pe care se construiește o lume scenică 

electrizantă, rotunjită de sinceritatea abrazivă a stărilor limită. Dincolo de evenimentul real care a uimit lumea, 

miza spectacolului este aceea de a problematiza modurile diferite în care oamenii societății de astăzi își caută ieșiri 

de salvare dintr-un mediu standardizat, conformist, în care nu își (mai) găsesc locul. Unii recurg la gesturi de o 

violență extremă ce bulversează întreaga comunitate, alții sunt nevoiți să treacă printr-o experiență radicală pentru 

a înțelege mecanismele profunde ce au declanșat această violență. Mai mult decât eliberarea fizică, această 

înțelegere îi redă libertatea totală victimei, inclusiv libertatea de a-și ierta abuzatorul. 

„Acest spectacol ne arată cât de fragili suntem, dar vorbește și despre captivitate, care nu e neapărat un beci, un 

portbagaj, ci poate fi propria familie, propriul oraș, țara, cu care dezvolți o relație de dragoste și ură; 

interoghează  care sunt limitele suportabilității noastre și dacă nu cumva în loc să ne salvăm preferăm o coabitare 

nocivă.“ (RADU AFRIM) 

http://www.abnews.ro/author/adminjoben/
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Wolfgang 

Teatrul Tineretului Piatra Neamț 

Regia – Radu Afrim 
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Casa de Cultură a Sindicatelor 

Sâmbătă, 25 mai, de la ora 18:00 

In memoriam: Șerban Ionescu”, 
expoziție în cadrul Festivalului de Teatru 

Povești 

Stiri Alba7.roP O S T A T  Î N  1 2  M A I  2 0 1 9  

 

Ediţia a 14-a a Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti” 2019 prezintă 

expoziția „In memoriam: Șerban Ionescu” marți, 21 mai,orele 17.00, la Galeriile 

Municipiului Alba Iulia în prezența actriței Magda Catone. 
Expoziția își propune să articuleze gestul firesc de păstrare și permanentizare a memoriei pentru 

actorul care a adăugat excelența scenei teatrului românesc. 

Expoziția poartă semnătura lui Valeriu Mladin, (n.12 mai 1958, Lipova, jud. Arad) artist vizual 

român, lector universitar la catedra de Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii din 

cadrul Universității Naționale de Arte București. 

Lucrează în medii precum desenul, pictura, sculptura, fotografia, video, instalaţia și 

performance. 

Inițiativa acestui proiect aparține actriței Magda Catone, prietena, soţia și partenera de scenă a 

marelui actor. 

Vezi și Programul Festivalului International de Teatru „Povesti” 2019 

În perioada 19-25 mai 2019 albaiulienii, dar nu numai ei sunt invitaţi la un festival cu multe 

surprize pentru toate vârstele şi gusturile: spectacole de teatru pentru copii, tineri şi adulţi, 

concert, expoziţii, lansări de carte, conferinţe, ateliere. 

Preţul biletelor: 

• 22 lei pentru tineri şi adulţi 

• 15 lei pentru studenţi şi pensionari 

• 5,50 lei pentru copii şi adolescenţi 

https://alba7.ro/author/alba7/
https://alba7.ro/author/alba7/
https://alba7.ro/incepe-a-6-a-editie-a-alba-iulia-music-film-festival-2018/
https://alba7.ro/programul-festivalului-international-de-teatru-povesti-2019/


Biletele sunt disponibile începând cu data de 19 aprilie 2019 și pot fi cumpărate de la Casa de 

Cultură a Sindicatelor, în intervalul orar 8.00-18.00, de luni până vineri, de la Casa de Cultură a 

Studenţilor, în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi, şi între 9.00-13.00 vinerea sau online 

de pe www.biletmaster.ro. 

Merită să vă luaţi un mic concediu în a treia săptămână din mai, aşa că poftiţi la teatru! 

Ediția din 2019 este organizată de Teatrul de Păpuşi „Prichindel” şi Consiliul Judeţean Alba, cu 

sprijinul UNITER, al Primăriei municipiului Alba Iulia şi al Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba. 

 

 

Dublă lansare de carte în cadrul 
Festivalului Internațional de Teatru 

“Povești” 

Stiri Alba7.roP O S T A T  Î N  1 7  M A I  2 0 1 9  

 

Vineri, 24 mai, de la ora 18.30 în foaierul Casei de Cultură a Studenților are loc 

lansarea cărții – Teatrul și publicul său tânăr. Realități românești, coordonator 

Oltiţa Cîntec, contributori: Oana Cristea Grigorescu, Daniela Șilindean, Oltița 

Cîntec, Iulia Popovici, Oana Stoica, Editura Timpul Iaşi, 2018. 
“Teatrul pentru publicul tânăr e, în România, o specie de dată mai recentă, cu eșantioane 

reprezentative atât în instituții de stat (misiunea de a lucra pentru publicul tânăr e atribuită 

teatrelor pentru copii și tineret), dar și în companii independente, cu rezultate remarcabile. 

Nevalorizat încă în teatrul românesc la nivelul la care ar trebui și pe care l-ar merita, teatrul 

pentru publicul tânăr e o realitate autohtonă spre care e cazul să privim mai insistent, păstrând 

pasul cu așteptările generației Z și ale celei alfa care îi urmează”, spune Oltița Cîntec. 

https://www.biletmaster.ro/
https://alba7.ro/author/alba7/
https://alba7.ro/author/alba7/


FranceDanse Orient-Express, un volum lansat tot în cadrul acestui festival. Volumul este 

coordonat de Oana Cristea Grigorescu şi Andrei Popov, cu un cuvânt înainte de Irina Petrescu, 

traducere în limba franceză de Georgeta Cristian, grafică: Alice Stoicescu, Institutul Francez 

Bucureşti, 2018. 

“La un sfert de veac de la călătoria reconectării dansului românesc la cel occidental (după 

interludiul modernist interbelic), o nouă rută performativă franceză a traversat țările parcurse 

cândva de faimosul Orient-Express, cu o selecție de spectacole ce explorează expresiile corpului 

în performance-ul de mișcare pe scenele franceze. În perioada mai-decembrie 2017, am urmărit 

la București, Cluj, Timișoara, Iași și Sibiu un grupaj de șapte spectacole, care propun de la 

coregrafii contemporane (G.U.I.D., Hydre), la forme ale prezenței corpului ritualic semnificate 

(Dumy Moyi, TORDRE) sau la spectacole tip conferință (Histoire spirituelle de la danse) ori 

experimentale (Gala). O notă distinctă a dat-o extensia programului românesc cu un 

performance documentar (RADIO live) ce se constituie într-o mărturie a realităţilor trăite de 

persoane civile, convertită în angajament social și exercițiu democratic. Institutul Francez din 

București și directoarea sa delegată, doamna Irina Petrescu, și-au dorit să fixeze urma acestei 

imagini multiforme a scenei franceze proiectate în programul FranceDanse Orient-Express 2017. 

La inițiativa lor s-a născut această carte, mărturie a reîntâlnirii publicului românesc cu ceea ce 

numim dansul contemporan francez, prin spectacolele selectate de către doamna Petrescu dintre 

propunerile făcute de Institutul Francez de la Paris sau prin programul TEATROSKOP.” – Oana 

Cristea Grigorescu (Extras din prefaţa volumului) 
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” s-a întors cu premii de la cele două festivaluri 

internaționale: Festivalul cu participare internațională „Mihail 

Lakatnik”  Yambol, Bulgaria și Festivalul Internațional „Sub căciula lui 

Guguță” Chișinău, Republica Moldova. La Festivalul Internațional „Sub căciula 

lui Guguță” Chișinău, Republica Moldova, spectacolul „Mica Vrăjitoare”, regia 

Todor Valov, a primit Premiul pentru cea mai bună regie, iar managerul 

teatrului, Ioana Bogățan, a avut onoarea și bucuria de a primi Diplomă pentru 

Management Cultural.    „La ambele festivaluri ne-am bucurat de un public 

numeros care a apreciat prin foarte multe aplauze spectacolul nostru. 

Festivalul organizat în Chișinău s-a desfășurat sub semnul celei de-a X-a 

ediții, iar noi am avut privilegiul de a închide această ediție aniversară. 

Vreau să mulțumesc echipei teatrului pentru efortul depus de a susține 

spectacolul în cele două țări. Nu a fost ușor, dar bucuria de a prezenta 

munca noastră și pe aceste scene internaționale, a fost mai presus de orice. 

Felicitări echipei și organizatorilor care ne-au primit cu drag.”, a 

precizat  Ioana Bogățan, managerul teatrului albaiulian. 

Echipa spectacolului  „Mica Vrăjitoare”: distribuția: Viorica Boda, Cristian 

Tudor Popa, Irina Melnic, Ramona Benchea Mincu, Mădălin Costea, Teodora Popa, Cătălina Mihăilă, Rareș Bogdan Porca, 

Elena Madaras.  Iar echipa care realizează acest spectacol se compune din: Emiliya Ivanova-Malenova, semnatară a 

dramatizarii după povestea lui Otfried Preussler, Raluca Tulbure, traducător al dramatizării, Todor Valov – regie, Hristina 

Nedeva – scenografie, Plamen Mirchev – muzică, Elena Madaras – regie tehnică, Ovidiu Tămășan, Călin Popa – lumini, 
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Florin Andrea – sunet, Mirela Tămășan – croitorie, Marin Goia – tâmplărie,  Răzvan Laszlo și Ionel Rusu – mașiniști. 

Manager Ioana Bogățan. 

Cristina Smadea, 

Secretar literar 

 

 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este 

invitat la cea de-a V-a ediție a 

Festivalului Internațional pentru Copii 

ARLECHINO – Caravana Poveștilor 
De către 

 Redactia abnews 

 - 

27 mai 2019 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel”  este invitat la cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional 
pentru Copii ARLECHINO – Caravana Poveștilor, în perioada 27 mai – 2 iunie 2019. 

Așadar, spectacolul „Mica Vrăjitoare” va fi prezentat publicului brașovean miercuri, 29 

mai 2019, de la orele 11.00, în sala Reduta. 

Ne dorim ca simpatrica noastră Mică Vrăjitoare să cucerească inimile micilor spectatori ai 
Brașovului, prin vrăjile, veselia și farmecul ei. 

Reamintim distribuția spectacolului „Mica Vrăjitoare”:  Viorica Boda, Cristian Tudor Popa, 
Irina Melnic, Ramona Benchea Mincu, Mădălin Costea, Teodora Popa, Cătălina Mihăilă, 

Rareș Bogdan Porca. Iar echipa care realizează acest spectacol se compune din: Emiliya 
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Ivanova-Malenova, semnatară a dramatizarii după povestea lui Otfried Preussler, Raluca 

Tulbure, traducător al dramatizării, Todor Valov – regie, Hristina Nedeva – scenografie, 
Plamen Mirchev – muzică, Elena Madaras – regie tehnică, Ovidiu Tămășan, Călin Popa – 

lumini, Florin Andrea – sunet, Mirela Tămășan – croitorie, Marin Goia – tâmplărie,  Răzvan 
Laszlo și Ionel Rusu – mașiniști. Manager Ioana Bogățan. 

„Mica vrăjitoare este o poveste fantastică și amuzantă despre calea spre maturizare. Fiecare 

etapă e plină de greutăți și încercări. Dar nimic nu este greu  dacă ai un scop nobil, un 
prieten adevărat, tenacitate și curaj!” spune regizorul Todor Valov. 

Cristina Smadea, 
          Secretar literar 
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește Ziua Internațională a Copilului împreună cu cei cărora le este 
dedicată: copiii. 
          Prin programul PRICHINDFEST, în fiecare an, de 1 iunie, oferim micilor noștri spectatori un spectacol pe care îl 
dedicăm pe deplin lor. Cadoul nostru din acest an este spectacolul „Prințesa Zulufina”. 
Așadar, dragii noștri prieteni, vă așteptăm cu mult drag în data de 1 iunie 2019, începând cu orele 11.00, pe Aleea 
Muzeului, pentru a sărbători împreună această zi minunată. 
 „Prințesa Zulufina are la bază un text inspirat dintr-o poveste scrisă de către baroneasa d’Aulnay. Regele Zburlici 
este îndrăgostit la nebunie de prințesa Zulufina. Disperat că aceasta nu îi răspunde la invitații și scrisori, îl roagă pe 
meșterul Voiebună, care se pricepe să rezolve toate problemele, să o aducă pe Zulufina la palatul lui. Pe drum, 
Voiebună va salva un pește, o vrăbiuță și o veveriță de la moarte, iar acestea îl vor ajuta și ele la rândul lor. După ce 
Voiebună îl învinge pe Căpcăun și reușește să ia apă fermecată din peștera dragonului, Prințesa este obligată să 
meargă la palatul lui Zburlici, așa cum a promis. Numai că regele, nerecunoscător, îl aruncă în închisoare. Cu 
ajutorul cățelului credincios al lui Voiebună, Țopăilă, planurile mârșave ale regelui sunt dejucate, personajele rele 
sunt transformate în pisici și Prințesa Zulufina se căsătorește cu Voiebună.”,  ne spune regizorul Cristian Pepino. 

 Echipa care a construit acest spectacol și care vă așteaptă aplauzele este formată din: Cristian Pepino – regizor artistic, 
Vlad Tănase – scenograf, Dan Bălan – semnează coloana sonoră, actorii teatrului – Ramona Benchea-Mincu, Viorica 
Boda, Mădălin Costea, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă/Teodora Popa și Rareș Bogdan Porca, alături de Elena Madaras, 
regizor tehnic, Ovidiu Tămășan și Călin Popa – lumini, Florin Andrea – sunet, Răzvan Laszlo și Ionel Rusu – mașiniști, 
Mirela Tămășan – croitorie și Marin Goia – tâmplărie. Ioana Bogățan – manager. 

 La mulți ani! le spunem copiilor de pretutindeni. 



Ziarul Apulum 

Alba Iulia – Atelierul de teatru „A fi sau a nu fi mereu copil” își susține 
spectacolul final 

 

Vineri 7 iunie 2019, Teatrul de Păpuși „Prichindel” în parteneriat cu Grădinița cu program prelungit 

„Dumbrava Minunată” Alba Iulia, vă invită la spectacolul final al atelierului de teatru „A fi sau a nu fi 

mereu copil”, coordonat de Cătălina Mihăilă. 

„La acest atelier s-a lucrat timp de 8 luni, iar prezentarea sa constă într-un spectacol sincretic care 

îmbină personaje din lumea poveștilor cu păpuși. Este un joc în care sunt antrenați atât copiii care 

au participat la atelier cât și părinții. Bucuria de a fi copil este molipsitoare de aceea spectacolul 

este o invitație atât pentru cei mici, cât și pentru copilul ascuns din sufletul fiecărui adult. Mâine, 

împreună cu colegul meu Mădălin Costea și micuții actori din distribuție vă așteptăm să ne jucăm 

împreună.” a declarat Cătălina Mihăilă, actriță. 

Spectacolul va începe de la orele 17.00 la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Intrarea 

este liberă. 



 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia deschide 

stagiunea 2019-2020 
16 SEPTEMBRIE, 2019  CRISTINA NICOLA CULTURĂTIMP DE CITIRE: 2 MIN 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest 

 

Christmas Time la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba18 DECEMBRIE, 2019 

Festivalul de artă dramatică pentru liceeni „Radu Stanca”, un proiect cultural dedicat tinerilor din Sebeș17 

DECEMBRIE, 2019 

Proiectul Liter-Art Aiud, unic printre demersurile de reintegrare socială derulate în penitenciarele românești16 

DECEMBRIE, 2019 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia deschide stagiunea 2019-2020 cu prezentarea spectacolului „Ursulețul și 

anotimpurile”, regia Teodora Popa,  în mai multe localități ale județului Alba, respectiv în Blaj, Sebeș și Teiuș. În ceea ce-i 

privește pe micii spectatori albaiulieni, aceștia o vor întâlni pe „Prințesa Zulufina”, regia și adapatrea Cristian Pepino, la 

Casa de Cultură a Sindicatelor și Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Vârsta de adresabilitate a celor două 

spectacole fiind 4+ vă așteptăm cu drag și pe dumneavoastră, părinți și bunici, să vă alăturați celor mici la veselie, aventură, 

joc, întâlniri cu personaje simpatice, povețe. 

Detalii legate de cele două spectacole, programul reprezentațiilor din luna septembrie, precum și costul biletelor, îl puteți 

afla vizitând site-ul nostru – www.teatrulalba.ro sau intrând pe pagina de facebook a teatrului. 

Dragi copii, noi suntem nerăbdători să vă întâlnim sau reîntâlnim, de aceea vă așteptăm cu drag și cu povești frumoase la 

reprezentațiile teatrului nostru. 
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Programul spectacolelor: 

„Ursulețul și anotimpurile” 

17 septembrie, orele 10.00 și 11.00 – Palatul Cultural Blaj 

18 septembrie, orele 10.00 și 11.00 – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 

19 septembrie, orele 10.00 și 12.00 – Casa de Cultură Teiuș 

„Prințesa Zulufina” 

24 septembrie, orele 11.00 – Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia 

25 septembrie, orele 11.00 – Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia 

26 septembrie, orele 10.00 – Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia 
 

 

 

 

 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat să participe la cea de-a III-a ediție a Festivalului Stradal 

„WonderPUCK” Cluj-Napoca 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat să participe la cea de-a III-a ediție a 

Festivalului Stradal „WonderPUCK” Cluj-Napoca 
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Trupa teatrului va susține în data de 14 septembrie 2019, de la orele 12.30, pe scena mare din Piața Unirii din Cluj-Napoca, 

spectacolul „Prințesa Zulufina”, în regia și adaptarea lui Cristian Pepino, după o poveste scrisă de Baroneasa d’Aulnay. 

Ne dorim ca toți aceia care ne vor fi spectatori să se bucure de un spectacol plin de voie bună (avem chiar și un personaj cu 

un astfel de nume), de personaje simpatice și multă aventură. 

Echipa care a construit acest spectacol este formată din: Cristian Pepino – regizor artistic, Vlad Tănase – scenograf, Dan 

Bălan – compozitor, Teodora Popa, Viorica Boda, Irina Melnic, Ramona Benchea Mincu, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea 

și Rareș Bogdan Porca – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator lumini, Călin Popa – maestru 

de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, Răzvan Laszlo – mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă,  Marin Goia – 

tâmplar. Ioana Bogățan – manager. 

Sperăm că soarele ne va zâmbi tuturor și că îi va îndemna pe cât mai mulți să poposească în Piața Unirii din Cluj-Napoca 

pentru o inefabilă întâlnire cu Prințesa Zulufina, cu Voiebună, cu Zburlici, cu Căpcăunul, cu multe alte personaje din 

poveste, pentru că, așa cum declară organizatorii: „WonderPUCK” este despre copilul din noi, dar mai presus de toate, este 

despre a fi împreună. 
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Teatrul albaiulian de păpuşi va participa la Festivalul Internaţional de Teatru de 

la Turda, care în acest an are ca temă #freedom_of_choice/libertatea de a alege. 
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Spectacolul ales de teatrul albaiulian este „Mica Vrăjitoare”, în regia lui Todor Valov, „un 

spectacol care se încadrează perfect acestei teme, fiind unul din acele spectacole ale teatrului 

nostru pe care l-am definit ca fiind complex, plin de forță, de energie, dar cu o mare delicatețe 

artistică a scenografiei. Mulţumim Teatrului „Aureliu Manea” din Turda că ne-a oferit această 

ocazie, prin invitația adresată, de a o prezenta pe Mica noastră vrăjitoare și spectatorilor 

turdeni”, a precizat Cristina Smadea, secretarul literar al teatrului albaiulian. 

Spectacolul „Mica Vrăjitoare” va fi pus în scenă pentru publicul din Turda duminică, 7 iulie 

2019, începând cu orele 12.00. 

Distribuţia spectacolului: Viorica Boda, Cristian Tudor Popa, Irina Melnic, Ramona Benchea 

Mincu, Mădălin Costea, Teodora Popa, Cătălina Mihăilă, Rareş Bogdan Porca 

Echipa spectacolului: 

Dramatizare: Emiliya Ivanova-Malenova 

Traducere: Raluca Tulbure 

Regie: Todor Valov 

Scenografie: Hristina Nedeva 

Muzică: Plamen Mirchev 

Regia tehnică: Elena Madaras 

Lumini: Ovidiu Tămăşan, Călin Popa 

Sunet: Florin Andrea 

Croitorie: Mirela Tămăşan 

Tâmplărie: Marin Goia 

Maşinişti: Răzvan Laszlo şi Ionel Rusu 

Manager: Ioana Bogăţan 

„Dragi copii din România (…) am devenit un scriitor care și astăzi scrie pentru copii cu aceeași 

plăcere ca la început. De ce? Fiindcă îmi plac copiii, fiindcă îmi place să povestesc și fiindcă 

sunt convins că fără povești – ca și fără pâine – copiii nu pot trăi și deveni oameni mari.” spune 

autorul poveştii care stă la baza acestui spectacol – Otfried Preussler. 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” 

împlinește în luna septembrie 67 de ani 

de existență 
 Redactia abnews 
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește în luna septembrie 67 de ani de existență, timp în 
care s-au spus multe și frumoase povești. 

Pasiunea pentru un astfel de spectacol de teatru, cu păpuși, a fost definitorie pentru 

înființarea acestui teatru. Nu a fost simplu, nu a fost deloc ușor, dar cu ambiție, cu 
perseverență și cu multă, multă pasiune, s-a reușit.  

Dacă în urmă cu 67 de ani cu multe greutăți o casă devenea teatrul de păpuși  astăzi, cu 

sprijinul Consiliului Județean Alba, putem vorbi de un „teatru nou”, modern și primitor, 
reabilitat în întregime, care în curând își va deschide porțile tuturor.  

https://alba7.ro/spectacolul-mica-vrajitoare-selectionat-la-doua-festivaluri-internationale/
https://alba7.ro/doua-premii-internationale-pentru-teatrul-de-papusi-prichindel/
http://www.abnews.ro/author/adminjoben/


„Astăzi, de ziua lui, Teatrul de Păpuși „Prichindel” primește în dar o mascotă veselă și 

simpatică, așa cum este el de la înființare. Mascota Prichindel își va întâmpina spectatorii 
la fiecare eveniment. 

Îi doresc mulți ani cu spectacole frumoase și public numeros. La mulți ani! echipei teatrului, 

care face posibil ca toate lucrurile frumoase să se întâmple”, Ioana Bogățan. 

Noi le mulțumim tuturor artiștilor, fie că au fot actori-mânuitori, regizori, scenografi, care 
de-a lungul timpului au contribuit la consolidarea imaginii și prestigiului teatrului, 

păstrându-le vie amintirea celor care nu mai sunt. Le mulțumim, de asemenea, și celor care 
ni s-au alăturat, în calitate de parteneri, de colaboratori, invitați, în toate demersurile 
noastre culturale. 

Și, nu în ultimul rând, mulțumim micilor noștri spectatori, fără de care existența noastră nu 

ar mai fi posibilă. 

Cristina Smadea, 
Secretar literar 

 

FOTO, VIDEO. Prezentarea mascotei 
Teatrului de Păpuşi Prichindel: Veselă și 
simpatică, își va întâmpina spectatorii la 

fiecare eveniment 
de Ziarul Unirea27 septembrie 2019 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește în luna septembrie 67 de ani de existență, timp în care s-au 

spus multe și frumoase povești. „Astăzi, de ziua lui, Teatrul primește în dar o mascotă veselă și 

simpatică, așa cum este el de la înființare. Mascota Prichindel își va întâmpina spectatorii la fiecare 

eveniment.

 

https://ziarulunirea.ro/author/ziarul-unirea/
https://n8h7m9s3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/mascota8001.jpg


Pasiunea pentru un astfel de spectacol de teatru, cu păpuși, a fost definitorie pentru înființarea acestui teatru. 

Nu a fost simplu, nu a fost deloc ușor, dar cu ambiție, cu perseverență și cu multă, multă pasiune, s-a reușit. 

„Dacă în urmă cu 67 de ani cu multe greutăți o casă devenea teatrul de păpuși  astăzi, cu sprijinul Consiliului 

Județean Alba, putem vorbi de un „teatru nou”, modern și primitor, reabilitat în întregime, care în curând își 

va deschide porțile tuturor. 

Îi doresc mulți ani cu spectacole frumoase și public numeros. La mulți ani! echipei teatrului, care face posibil 

ca toate lucrurile frumoase să se întâmple”, a transmis Ioana Bogățan. 

Le mulțumim tuturor artiștilor, fie că au fot actori-mânuitori, regizori, scenografi, care de-a lungul timpului 

au contribuit la consolidarea imaginii și prestigiului teatrului, păstrându-le vie amintirea celor care nu mai 

sunt. Le mulțumim, de asemenea, și celor care ni s-au alăturat, în calitate de parteneri, de colaboratori, invitați, 

în toate demersurile noastre culturale. 

Și, nu în ultimul rând, mulțumim micilor noștri spectatori, fără de care existența noastră nu ar mai fi posibilă. 

 

 

 

 

EVENIMENT 

FOTO-VIDEO: Prichindel, noua mascotă a Teatrului de Păpuși din Alba Iulia, 
realizată de doi tineri scenografi 

 

Publicat 

 acum 3 luni 

 vineri, 27.09.2019 

De 

 Redactia Alba24.ro  

  

Cu ocazia împlinirii a 67 de ani de existență, în care a bucurat mii de copii prin sutele 
de povești puse în scenă, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia și-a făcut un 
binemeritat cadou: o mascotă a instituției. De acum înainte, toți cei care vor păși 
pragul clădirii teatrului vor face cunoștință cu Prichindel, un băiețel roșcovan și 
dolofan, care ține în mână un mănunchi de baloane. 
Vineri, 27 septembrie, la Muzeul Principia, a fost au dezvăluită noua mascotă a 
instituției. 

https://alba24.ro/categorie/eveniment
https://alba24.ro/author/redactia-alba24-ro
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Pentru a alege cea mai bună mascotă care să reprezinte teatrul, dar și județul Alba, Ioana 
Bogățan, managerul teatrului, alături de un juriu format din reprezentanți ai instituției, un 

scenograf, regizor, dar 
și mai mulți tineri 

spectatori au avut de 
ales din mai multe 

propuneri venite de la 
scenografi din țară. 

În cele din urmă, au 
ales schița unei tinere 
scenografe, Raluca 
Aionițoaie. Alături de 
colegul ei, Remus 
Gabor, un alt tânăr 
scenograf, au construit 
mascota, care a costat 
9.000 de lei, în 
aproximativ o lună. 
O mare inspirație 
pentru cei doi tineri 
scenografi au fost și 
păpușile realizate de 
scenografa Cristina 
Pepino, care a decedat în 2013.Baza mascotei reprezintă județul Alba, iar principalul element este 
Prichindel, un copil roșcat, îmbrăcat într-o salopetă roșie și care ține în mână un ănunchi de 

baloane.  
Baloanele sunt și ele reprezentative, fiecare având figura unui personaj cunoscut, din poveștile 
puse în scenă la teatrul din Alba Iulia sau din țară: Vrăjitoarea Glinda din ”Vrăjitorul din Oz” sau 
Pinocchio. 

La conferința de vineri, în care a fost prezentată mascota, managerul instituției, Ioana Bogățan, 
președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel și county managerul Dan Popescu au discutat 
despre viitorul teatrului în județul Alba. 



Clădirea Teatrului de păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia a trecut printr-un amplu proces de renovare 
și modernizare, iar o primă reprezentanție în această locație va fi în 1 Decembrie. De asemenea, 
aceștia au discutat și despre o posibilă îmbogățire a stagiunii, în viitor, cu spectacole pentru 
adolescenți, pe lângă repertoriul dedicat celor mici. 

 

 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” continuă seria turneelor festivaliere, la Arad și TimișoaraTeatrul de Păpuși 

„Prichindel” continuă seria turneelor festivaliere, la Arad și Timișoara 
septembrie 30, 2019 Redacția 

ProAlba Cultura 

 

1 octombrie 2019, orele 10.00, în sala Trupa Marionete a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, echipa teatrului nostru va 

prezenta spectacolul „Povești în parc”, scenariul și regia Decebal Marin. Acest spectacol este susținut în cadrul ediției cu 

numărul 20 al Festivalului Internațional de Teatru de Animație EUROMARIONETE, Arad, 2019. 

Continuăm cu un alt festival drag nouă – Festivalul Internațional al Teatrului de Animație „Sub bagheta lui Merlin” 

Timișoara, aflat la cea de-a IV-a ediție, sub deviza „Lasă-te fermecat!”. Așadar, sperăm să-i fermecăm și pe micii spectatori 

din Timișoara cu aceleași „Povești în parc”, în data de 2 octombrie 2019, orele 11.00, în Sala Teatrului Merlin. 

Echipa care a făcut posibilă realizarea acestui spectacol este formată din: Decebal Marin – regie și scenariu, Elena Ilaș – 

scenografie și pictură, Florin Marin – sculptura, Traian Păcurar – muzica, Teodora Popa, Irina Melnic, Viorica Boda, 

Ramona Benchea Mincu, Cătălina Mihăilă și Mădălin Costea – distribuția, Elena Madaras – regia tehnică, Ovidiu Tămășan 

și Călin Popa – lumini, Florin Andrea – sunet, Răzvan Laszlo – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie și Marin Goia – 

tâmplărie. Ioana Bogățan – manager. Cristina Smadea, secretar literar 

http://proalba.ro/2019/09
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Prichindel merge la Cluj! 
14 OCTOMBRIE 2019 17:230 COMMENTS 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat cu spectacolul „Povești în parc”, regia Decebal Marin, la cea de-a XVIII-a 
ediție a Festivalului Internațional PUCK Cluj-Napoca. Spectacolul va fi prezentat marți, 15 octombrie 2019, orele 
12.00, la Studio Euphorion a Teatrului Național din Cluj-Napoca 
Un nou festival – un nou prilej de întâlniri și reîntâlniri, de bucurie de a ne prezenta în fața unui nou public. Asta pe 
de-o parte. Pe de altă parte, prezența într-un festival este onorantă, pentru că doar astfel ne facem cunoscuți și dincolo 
de limitele unui județ. 

  

          De fiecare dată ne dorim aplauze și sperăm să le primim și din partea spectatorilor din Cluj-Napoca.   

           Reamintim echipa care a făcut posibilă realizarea acestui spectacol și care este formată din: Decebal Marin – 
regie și scenariu, Elena Ilaș – scenografie și pictură, Florin Marin – sculptura, Traian Păcurar – muzica, Teodora Popa, 
Irina melnic, Viorica Boda, Ramona benche Mincu, Cătălina Mihăilă și Mădălin Costea – distribuția, Elena Madaras – 
regia tehnică, Ovidiu Tămășan și Călin Popa – lumini, Florin Andrea – sunet, Răzvan Laszlo – mașinist. Ioana Bogățan 
– manager. 

 

https://www.informatiadealba.ro/cultura/prichindel-merge-la-cluj/
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” este 

slecționat în Festivalul Tânăr de la 

Sibiu 
De către 

 Redactia 

 -1 noiembrie 2019 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este slecționat în Festivalul Tânăr de la Sibiu. Spectacolul 

„Povești în parc” va fi susținut duminică, 3 noiembrie 2019, orele 11.00, la Sala Studio a 
Teatrului pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu. 

De asemenea, ne onorează invitația Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești de a fi prezenți 

în Festivalul Internațional al Teatrului de Studio Forme Noi, festival aflat la cea de-a XXIII-
a ediție. Spectacolul „Povești în parc” va fi susținut de echipa teatrului pe scena Sălii Studio 

a teatrului din Pitești, duminică, 10 noiembrie 2019, orele 10.00. 

Ne dorim ca poveștile din parcul nostru să-i încânte pe micuții spectatori ai Sibiului și ai 

Piteștiului. 

Echipa acestui spectacol este formată din: Decebal Marin – regie și scenariu, Elena Ilaș – 
scenografie și pictură, Florin Marin – sculptura, Traian Păcurar – muzica, Teodora Popa, 

Irina Melnic, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Cătălina Mihăilă și Mădălin Costea – 
distribuția, Elena Madaras – regia tehnică, Ovidiu Tămășan și Călin Popa – lumini, Florin 

Andrea – sunet, Răzvan Laszlo – mașinist. Ioana Bogățan – manager. 
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Cristina Smadea, 

Secretar literar 
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Prichindel organizeaza o conferinta de presa 
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” organizează o conferință de presă, având ca motor de discuție și de promovare un nou 
proiect artistic. Este vorba de un spectacol de teatru inedit, realizat în parteneriat cu Asociați Thespis din Arad, 
asociație care a obținut finanțare majoritară din partea Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). 

          De ce inedit? Pentru că este vorba de un spectacol multidisciplinar, cu proiecții 3D stereoscopice. Este un 
spectacol pentru copii, care își propune construirea unui univers scenografic de tip cinematografic. Cu acest proiect 
putem spune că ne extindem arealul artistic și tehnico-scenic, fapt care ne va permite realizarea de spectacole cu care 
publicul nostru nu s-a mai întâlnit. 

          Asociația Thespis din Arad are o bogată experiență în ceea ce privește organizarea de spectacole și de festivaluri 
care promovează arta spectacolului pentru copii, având arii largi de acoperire din sfera teatrului destinat acestora: 
teatru de păpuși, teatru de marionete, teatru-cinema. Așadar, un partener experimentat, dovadă câștigarea acestui 
proiect la AFCN. 

          Spectacolul se numește „Regel supărat pe clovn”, iar textul care stă la baza realizării lui este un text semnat de 
bine cunoscutul scriitor Matei Vișniec și este scris special pentru acest proiect. 

https://www.informatiadealba.ro/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/prichindel-organizeaza-o-conferinta-de-presa/
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          Vă invităm joi, 14 noiembrie 2019, orele 10.00, la Museikon, pentru a vă prezenta mai pe larg acest proiect, cu 
detalii referitoare la întreg procesul, pornind de la solicitarea Asociației Thespis pentru finanțare către AFCN, bugetul 
proiectului și implicarea fiecărui partener din acest punct de vedere, la achiziționarea de instrumente de tehnică 
speciale, decoruri și construcție păpuși, povestea în sine, distribuție, modul de lucru și propuneri de viitor. 

La conferință vor participa: 

– din partea Asociației Thespis – Radu Dinulescu, care este și regizorul spectacolului; 

– din partea Teatrului de Păpuși „Prichindel”: 

▪ Ioana Bogățan – manager 
▪ Cristina Smadea – secretar literar 
▪ Flaviu Dușa – referent marketing cultural 
▪ Amalia Pop – asistent regie 
▪ actorii care fac parte din distribuție: Teodora Popa, Viorica Boda, Irina Melnic, Ramona Benchea Mincu, Mădălin 

Costea 

 

 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” pregătește un nou spectacol: „Regele supărat 
pe clovn” 

 

 
 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” va prezenta în curând un nou spectacol. Este vorba de un proiect câștigat la 
Administrația Fondului Cultural Român (AFCN), un proiect inedit, realizat în parteneriat cu Asociația Thespis din Arad. 
Spectacolul intitulat „Regele supărat pe clovn” are la bază un text semnat de Matei Vișniec, unul dintre cei mai jucați 
dramaturgi din lume, anume scris pentru acest proiect, care se adresează copiilor și tinerilor deopotrivă. 
Este un spectacol inedit, în care veți putea urmări o poveste hazlie și plină de învățăminte, cu imagini 3D 
stereoscopice și cu păpuși foarte simpatice. 

https://www.ziarulapulum.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIDEO: Spectacol de teatru 3D, un nou proiect artistic al Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia 
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VIDEO: Spectacol de teatru 3D, un nou proiect artistic al 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia 
14 NOIEMBRIE, 2019  CRISTINA NICOLA CULTURĂTIMP DE CITIRE: 2 MIN 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” a prezentat joi, în cadrul unei conferințe de 

presă, un nou proiect artistic. Este vorba de un spectacol de teatru inedit, 

realizat în parteneriat cu Asociați Thespis din Arad, asociație care a obținut 

finanțare majoritară din partea Administrația Fondului Cultural Național 

(AFCN). 

Spectacolul se numește „Regele supărat pe clovn”, iar textul care stă la baza realizării lui este un text semnat de bine 

cunoscutul scriitor Matei Vișniec și este scris special pentru acest proiect. 
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„De ce inedit? Pentru că este vorba de un spectacol multidisciplinar, cu proiecții 3D 

stereoscopice. Este un spectacol pentru copii, care își propune construirea unui 

univers scenografic de tip cinematografic. Cu acest proiect putem spune că ne 

extindem arealul artistic și tehnico-scenic, fapt care ne va permite realizarea de 

spectacole cu care publicul nostru nu s-a mai întâlnit.”, spun reprezentanții Teatrului 

de Păpuși „Prichindel”. 

Chiar actorii din spectacol, Teodora Popa, Viorica Boda, Irina Melnic, Ramona Benchea Mincu și Mădălin Costea au 

mărturisit că a fost o adevărată provocare pentru ei să lucreze cu tehnologia 3D. 

Asociația Thespis din Arad are o bogată experiență în ceea ce privește organizarea de spectacole și de festivaluri care 

promovează arta spectacolului pentru copii, având arii largi de acoperire din sfera teatrului destinat acestora: teatru de 

păpuși, teatru de marionete, teatru-cinema. Așadar, un partener experimentat, dovadă câștigarea acestui proiect la AFCN. 

•  

https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2019/11/74408971_2407599299455308_2614355256024236032_n.jpg


•  

•  

https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2019/11/74471162_2397875233862025_4067028549763072000_n.jpg
https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2019/11/74693274_564974547666383_9169422978419523584_n.jpg


•  

•  

https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2019/11/74883036_2485688168217228_7706692563490570240_n.jpg
https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2019/11/74913070_2485744778327668_6225612068293181440_n.jpg


•  

•  

•  

•  

 

 

https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2019/11/75380502_772514579840266_2254119473982210048_n.jpg
https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2019/11/75388162_508060436446904_8967614890520870912_n.jpg
https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2019/11/IMG_6448.jpg


 

• SPORT 

 

Teatrul ”Prichindel” are din 30 noiembrie casă nouă! 
 18 noiembrie 2019  Redactie  Niciun comentariu alba iulia, prichindel, teatru, teatru de papusi, teatrul prichindel 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba vă invită să sărbătorim 1 Decembrie într-un spațiu 

elegant și primitor. Noul teatru, cum l-am numit noi, vă așteaptă cu evenimente pentru toate vârstele în Sala 67, 

care-și deschide porțile pentru dumneavoastră. 

Așadar, evenimentul inaugural al teatrului se va desfășura după următorul program: 

30 noiembrie 2019: 
▪ orele 10.30 – moment de animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad 

▪ orele 11.00, „Povești în parc”, regia Decebal Marin – spectacol-premieră al Teatrului de Păpuși „Prichindel ” Alba 

Iulia, 5+; 

▪ orele 20.30 – moment de animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad; 

▪ orele 21.00 – „Stage dogs”, regia Florin Piersic jr., Teatrul Act București, 16+ 

1 decembrie 2019: 
▪ orele 21.30 – concert SENSOR, 16+; 

Toate spectacolele vor avea loc la Sala 67, sala Teatrului de Păpuși „Prichindel. 

Biletele pot fi achiziționate începând cu data de 19.11.2019 de la casieria Teatrului de Păpuși „Prichindel”, str. 

Andrei Mureșanu nr. 3. 

Prețul biletelor este următorul: 
▪ pentru spectacolul „Povești în parc” – bilet întreg – 12 lei 

– bilet pentru copii – 3 lei; 
▪ pentru spectacolul „Stage dogs” și concert – bilet întreg – 22 lei 

– bilet pentru pensionari și studenți – 15 lei 

– bilet pentru elevi – 5,5 lei 

Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul teatrului – www.teatrulalba.ro și pagina de facebook a teatrului 

– https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel 

ATENȚIONARE: Vă rugăm să țineți cont de vârsta de adresabilitate! 

Cristina Smadea, 

Secretar literar 
 

https://albastiri.ro/contact/
https://albastiri.ro/2019/11/18/teatrul-prichindel-are-din-30-noiembrie-casa-noua/
https://albastiri.ro/author/redactie/
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https://albastiri.ro/tag/teatru-de-papusi/
https://albastiri.ro/tag/teatrul-prichindel/
http://www.teatrulalba.ro/
https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel
https://albastiri.ro/


    

Programul evenimentelor prilejuite de 

1 Decembrie și de inaugurarea noului 

sediu al Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” 
De către 

 Redactia abnews 

 - 

18 noiembrie 2019 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba vă invită să sărbătorim 1 Decembrie într-un spațiu elegant 

și primitor. Noul teatru, cum l-am numit noi, vă așteaptă cu evenimente pentru toate vârstele în Sala 67, care-și 

deschide porțile pentru dumneavoastră. 

    Așadar, evenimentul inaugural al teatrului se va desfășura după următorul program: 

30 noiembrie 2019: 

• orele 10.30  – moment de animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad 

• orele 11.00, „Povești în parc”, regia Decebal Marin – spectacol-premieră al Teatrului de Păpuși 

„Prichindel ” Alba Iulia, 5+; 

• orele 20.30 – moment de animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad; 

• orele 21.00 – „Stage dogs”, regia Florin Piersic jr., Teatrul Act București, 16+ 
1 decembrie 2019: 

• orele 21.30 – concert SENSOR, 16+; 
Toate spectacolele vor avea loc la Sala 67, sala Teatrului de Păpuși „Prichindel. 

Biletele pot fi achiziționate începând cu data de 19.11.2019 de la casieria Teatrului de Păpuși „Prichindel”, str. 

Andrei Mureșanu nr. 3. 

Prețul biletelor este următorul: 

• pentru spectacolul „Povești în parc” – bilet întreg – 12 lei 
 – bilet pentru copii – 3 lei; 

• pentru spectacolul „Stage dogs” și concert – bilet întreg – 22 lei 
                                       – bilet pentru pensionari și studenți – 15 lei 

                    – bilet pentru elevi – 5,5 lei 

  

Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul teatrului – www.teatrulalba.ro și pagina de facebook a teatrului 

– https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel 

    ATENȚIONARE: Vă rugăm să țineți cont de vârsta de adresabilitate! 

                                    Cristina Smadea, secretar literar 

http://www.abnews.ro/author/adminjoben/
http://www.teatrulalba.ro/
https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel


 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba vă invită să sărbătoriți 1 Decembrie într-un spațiu 

elegant și primitor. PROGRAMUL evenimentului! 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba vă invită să sărbătoriți 1 

Decembrie într-un spațiu elegant și primitor. PROGRAMUL evenimentului! 
noiembrie 18, 2019 Redacția ProAlba Timp liber  

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba vă invită să sărbătorim 1 Decembrie într-un spațiu elegant și 

primitor. Noul teatru, cum l-am numit noi, vă așteaptă cu evenimente pentru toate vârstele în Sala 67, care-și deschide 

porțile pentru dumneavoastră. 

Așadar, evenimentul inaugural al teatrului se va desfășura după următorul program: 

30 noiembrie 2019: 

▪ orele 10.30 – moment de animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad 

▪ orele 11.00, „Povești în parc”, regia Decebal Marin – spectacol-premieră al Teatrului de Păpuși „Prichindel ” Alba 

Iulia, 5+; 

▪ orele 20.30 – moment de animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad; 

▪ orele 21.00 – „Stage dogs”, regia Florin Piersic jr., Teatrul Act București, 16+ 

1 decembrie 2019: 

▪ orele 21.30 – concert SENSOR, 16+; 

Toate spectacolele vor avea loc la Sala 67, sala Teatrului de Păpuși „Prichindel. 

http://proalba.ro/2019/11
http://proalba.ro/author/admin
http://proalba.ro/category/timp-liber
http://proalba.ro/


Biletele pot fi achiziționate începând cu data de 19.11.2019 de la casieria Teatrului de Păpuși „Prichindel”, str. Andrei 

Mureșanu nr. 3. 

Prețul biletelor este următorul: 

▪ pentru spectacolul „Povești în parc” – bilet întreg – 12 lei 

– bilet pentru copii – 3 lei; 

▪ pentru spectacolul „Stage dogs” și concert – bilet întreg – 22 lei 

– bilet pentru pensionari și studenți – 15 lei 

– bilet pentru elevi – 5,5 lei 

Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul teatrului – www.teatrulalba.ro și pagina de facebook a teatrului 

– https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel 

ATENȚIONARE: Vă rugăm să țineți cont de vârsta de adresabilitate! 

Cristina Smadea, 

Secretar literar 

                        

 

 
 

Acasă  Cultura  Spectacolul ”Povesti in parc” a reinaugurat Teatrul de Papusi din Alba 

 

 

• Cultura 
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Spectacolul ”Povesti in parc” a 

reinaugurat Teatrul de Papusi din Alba 
De către 

 Ciugudeanul Redactia 

 - 

decembrie 11, 2019 

27 

  

0 

 

Aceste povești din parc sunt, oarecum, ale noastre, ale tuturor, mici și mari deopotrivă.Ele se întretaie precum 

aleile dintr-un parc. Copiii vin în parc ca să se joace, să-și caute prieteni, tinerii ca să se îndrăgostească, părinții ca să își 

plimbe copiii, bătrânii ca să se bucure de tot ceea ce este în jurul lor, iar oamenii fără adăpost… să-și caute unul. Omul 

fără adăpost este de fapt personajul-cheie, personajul martor al tuturor celorlalte povești, pentru că el este 

omniprezent .Îi vede pe toți, le zâmbește, îi salută, poate îi invidiază și ar vrea ca viața lui să se schimbe. Și viața lui se 

va schimba.Spectacolul pe care Decebal Marin l-a propus este un spectacol al cărui personaj principal este iubirea: 

iubirea pentru partenerul de lângă noi, pentru cel pe care ni-l dorim alături, iubirea maternă, iubirea față de semenul 

nostru. Chiar și animalele și gâzele din poveste își caută iubirea.Și iubirea declanșează trăiri, emoții, acțiuni. Trebuie să 

facem ceva pentru ca să o dobândim.„Povești în parc” este un spectacol la care cuvintele sunt de prisos. Acțiunile 

personajelor, gesturile lor, mimica lor redată prin gest și sunete sunt cele care grăiesc despre ele și despre povestea 

lor. Și ceea ce este fascinant este că fiecare spectator poate să țeasă în jurul oricărui personaj, dincolo de ceea ce este 

evident, povestea sa proprie.Muzica însoțește personajele pentru a le pune în evidență. Animalele jucăușe, precum 

veverițele sau cățeii, sunt însoțite de o muzică antrenantă, zglobie, fluturii și micile păsărele își fac apariția pe o muzică 

delicată și cristalină, copiii și tinerii se mișcă în ritmul unei melodii pline de tinerețe, dacă se poate spune astfel, în 

contra-punct cu cea care îi însoțește pe cei doi vârstnici.Muzica face parte din povestea lor de viață.E o magie în acest 

spectacol, o magie care ține de fapt de credința fiecăruia în ceva mai presus de noi. Punctul culminat în firul narativ al 

acestui spectacol este de fapt lupta noastră cu noi înșine, cu demonii din noi.    

Această idee este exemplificată prin personajul-cheie despre care vă spuneam în rândurile anterioare: omul 

fără adăpost, cerșetorul, nu de bani, ci de prietenie.Cum a ajuns el un om fără adăpost… aici rămâne la latitudinea 

fiecăruia de a-i creiona povestea.Casa lui este banca din parc și fiecare întâlnire cu ceilalți care străbat aleile parcului 

sunt declanșatoare de speranță. Ca orice ființă umană, el are dorințe, are speranțe, tristeți și bucurii. În definitiv el 

trebuie să se lupte cu demonii care s-au cuibărit în mintea și sufletul său, aducându-l în situația de a umbla rătăcitor 

prin lume. Dar, uneori, dacă ai credință și îți dorești cu mare ardoare ceva, ți se poate îndeplini. Așa i se va întâmpla și 

acestui personaj. Credința și bunătatea lui îl vor salva, transformându-l dintr-un cerșetor într-un clovn care poate aduce 

zâmbete,bucurie și acel strop magic de care toți avem nevoie, mascându-și cu bună știință tristețile. 

  Spectacolul „Povești în parc” este un spectacol plin de sensibilitate și emoție, care are un final fericit, așa ca în 

orice basm în care binele a ieșit învingător. Fiecare personaj primește o lumină a speranței și a bucuriilor viitoare 

încapsulată într-un balon colorat care îi înalță și îi poartă spre cer. Am început să scriu despre spectacolele Teatrului 

de Păpuși „Prichindel” dinainte de a mă alătura echipei acestui teatru. Ar putea fi considerat un gest nepotrivit, 

deontologic vorbind.Însă, cred cu tărie, că actorii teatrului, colegii mei, merită din plin să se scrie despre ei și despre 

spectacolele lor. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, îmi doresc ca oamenii maturi care citesc aceste rânduri să afle 

mai mult despre ce înseamnă spectacolul de teatru cu păpuși, subliniez cu păpuși, nu neapărat pentru copii, și să vină 

la spectacolele noastre. Ne apropiem de sărbători și de sărbători ce este mai frumos decât o poveste? Noi vă oferim 

povești, vă oferim bucuria de fi copil, bucuria de a fi alături de copiii voștri. Voi trebuie doar să le primiți, adică să veniți 

la teatru, mai ales că acum avem o casă nouă, frumoasă și prietenoasă.„Povești în parc”Scenariul și regia: Decebal 

Marin Scenografie: Elena Ilaș Sculptură: Florin Lucian Marin Muzica: Traian Păcurar Distribuția: Teodora Popa, Irina 

http://ciugudeanul.ro/author/redactia-ciugudeanul/
http://ciugudeanul.ro/2019/12/11/spectacolul-povesti-in-parc-a-reinaugurat-teatrul-de-papusi-din-alba/#respond


Melnic, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Cătălina Mihăilă și Mădălin Costea Regia tehnică: Elena Madaras Lumini: 

Ovidiu Tămășan și Călin Popa Sunet: Florin Andrea Mașinist: Răzvan Laszlo Croitorie: Mirela Tămășan Tâmplărie: Marin 

Goia Credit foto: Anca Iacob.(comunicat) 

 

 



 

 

 

 

Singurul teatru din judeţul Alba, Teatrul de Păpuşi ''Prichindel'' din Alba Iulia, 

înfiinţat în urmă cu aproape şapte decenii, dispune de sâmbătă de un sediu 

reabilitat, nu doar modernizat, ci şi extins, printr-o investiţie de două milioane de 

lei a Consiliului Judeţean Alba. 

 

"O să venim şi cu lucruri noi şi speciale în privinţa spectacolelor care se adresează 

publicului nostru ţintă, şi anume copiii. Încercăm să dăm şi alte valenţe acestei săli, 

vom avea şi spectacole pentru adulţi, chiar şi concerte de dimensiuni mai mici. (...) 

Proiectul nostru de viitor este să producem şi spectacole pentru adulţi. Este un alt 

proiect ambiţios al meu şi al CJ", a declarat, într-o conferinţă de presă, managerul 

Teatrului de Păpuşi "Prichindel", Ioana Bogăţan. 

 

Ea a adăugat că încearcă să convingă publicul adult să înţeleagă că teatrul de animaţie 

nu se adresează numai copiilor. "Teatrul de animaţie este spectaculos şi se potriveşte 

şi merge foarte bine şi pentru adulţi", a mai spus Ioana Bogăţan. 

 

La evenimentul de inaugurare au fost invitaţi şi directori ai unor teatre similare din ţară, 

din Târgu Mureş, Sibiu, Arad, Craiova, Braşov, vicepreşedintele UNITER, Aura 

Corbeanu, şi actorul Marcel Iureş, care va juca, sâmbătă seara, la "Prichindel", alături 

de Florin Piersic Jr. în "Stage dogs", o producţie a Teatrului "Act". 

 



Înfiinţat în septembrie 1952 de către Ministerul Culturii ca teatru de păpuşi profesionist, 

cu personalitate juridică, "Prichindel" aparţine de CJ Alba din anul 1995. În 2003, CJ 

Alba a răscumpărat, cu aproape 1,7 milioane de lei, de la Parohia Evanghelică Alba 

Iulia, imobilul în care funcţionează Teatrul, clădire retrocedată Bisericii Evanghelice de 

Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 

religioase din România. 

 

Inundată de apele Mureşului în anii 70, clădirea în care funcţionează teatrul necesita o 

reabilitare, proiectul de modernizare cuprinzând şi o extindere a sediului. 

 

Prin acest proiect s-a avut în vedere eficientizarea spaţiilor existente, prin crearea unor 

legături mai bune între diferitele funcţiuni şi realizarea unor extinderi care să 

completeze dotările existente. Noul corp facilitează accesul spectatorilor din stradă, şi 

nu din curte cum a fost până nu demult, printr-un foaier cu grupuri sanitare şi 

garderobă. 

 

Sala de spectacole are 135 de locuri fixe şi 20 mobile şi sisteme de sunet şi lumini 

performante. Teatrul este dotat acum şi cu maşină de fum şi maşină de zăpadă, 

maşină de baloane, precum şi cu un videoproiector care proiectează imagini 

tridimensionale. 

 

Scena a fost dotată cu un sistem de module care permit mărirea sau înălţarea 

suprafeţei, creând un spaţiu mai generos de joc. 

 

Clădirea dispune şi de camere destinate colaboratorilor teatrului - regizori, scenografi, 

cu grup sanitar propriu, cabine pentru actori şi spaţiu special amenajat pentru vânzarea 

biletelor şi magazii. 

 

Investiţia s-a ridicat la două milioane de lei, a precizat, în aceeaşi conferinţă de presă, 

administratorul public al judeţului Alba, Dan Popescu. AGERPRES/(A, AS - autor: 

Marinela Brumar, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)  

 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia își redeschide porțile, după un an și 
jumătate de lucrări de modernizare. PROGRAM 
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” își redeschide porțile pentru public, cu evenimente 
pentru toate vârstele. Lucrările de modernizare la sediul teatrului, începute în 
octombrie 2017, au fost finalizate la începutul acestui an, iar spectatorii vor avea 
acces în Sala 67, un spațiu elegant și primitor, după cum spun reprezentanții 
instituției. 
Investiția a fost de 1,8 milioane lei și a presupus renovarea clădirii și extinderea cu spații mai multe 
și mai mari. 

Potrivit proiectului, au fost amenajate camere de oaspeți destinate colaboratorilor teatrului, ce vor 
reduce costurile instituţiei şi toalete pentru public, inclusiv una pentru persoane cu dizabilități, iar 
scena a fost extinsă. 

”Noul teatru” va fi prezentat în perioada 30 noiembrie – 1 Decembrie, printr-o serie de evenimente 
pentru toate vârstele în Sala 67. 

Vezi și PROGRAM complet Festival de România 2019 Alba Iulia. Concerte 
HOLOGRAF, CARGO și VIȚA de VIE, ceremonie militară, masă populară 
Biletele de acces la evenimentele organizate de Teatrul de Păpuși pot fi achiziționate începând de 
marți, 19 noiembrie, de la casieria instituției, str. Andrei Mureșanu nr. 3. 

PROGRAM: 
Sâmbătă, 30 noiembrie 2019 

https://alba24.ro/program-complet-festival-de-romania-2019-alba-iulia-concerte-holograf-cargo-si-vita-de-vie-ceremonie-militara-masa-populara-738926.html
https://alba24.ro/program-complet-festival-de-romania-2019-alba-iulia-concerte-holograf-cargo-si-vita-de-vie-ceremonie-militara-masa-populara-738926.html


Ora 10.30  – moment de animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad 

Ora 11.00, „Povești în parc”, regia Decebal Marin – spectacol-premieră al Teatrului de Păpuși 
„Prichindel ” Alba Iulia, 5+ (bilet întreg – 12 lei, bilet pentru copii – 3 lei) 

Ora 20.30 – moment de animație teatrală cu Teatrul pe roți Arad 

Ora 21.00 – „Stage dogs”, regia Florin Piersic jr., Teatrul Act București, 16+ (bilet întreg – 22 lei, 
bilet pentru pensionari și studenți – 15 lei, bilet pentru elevi – 5,5 lei) 

 
Duminică, 1 Decembrie 2019 
Ora 21.30 – concert SENSOR, 16 (bilet întreg – 22 lei, bilet pentru pensionari și studenți – 15 lei, 
bilet pentru elevi – 5,5 lei) 

https://alba24.ro/wp-content/uploads/2019/11/evenimente-teatru-1.jpg


 
Înființat în ’99, Sensor a avut dintotdeauna o abordare creativă și „înaintea vremurilor”. Fuziunea 
de genuri muzicale abordate (electro, dnb, jazz, rock, world music) și modul inedit prin care face 
deconstrucția acestora, într-o manieră intimă, recognoscibilă – îndepărtează Sensor de percepția 
de „band” în sensul clasic și îl transformă într-un proiect cultural. 
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CASA POVEȘTILOR - ORA DE TEATRU 

Spectacole la sediu 

  

 

 

 

 



Spectacole în aer liber – Piața Cetății 

 

 

 

 

 

 

 



La teatru cu familia și prietenii 

Spectacole în curtea teatrului, pe scena mobilă 

 

 

 

 

 

 



CARAVANA CU PĂPUȘI – VIN ARTIȘTII! 

Palatul Cultural Blaj 

 

 

       Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 

 

 

 Grădinița nr.2 Sebeș 

 



CARAVANA CU PĂPUȘI – LECȚIA DE TEATRU 

Școala Gimnazială Stremț 

 

 

Școala Gimnazială Vințu de Jos 

 

Școala Gimnazială Lancrăm 

 



Școala Gimnazială Geoagiu, Structura Geomal 

 

 

Școala Gimnazială Răhău 

 

 

Școala Gimnazială Cut

 
 



Școala Gimnazială Petrești 

 

 

Școala Gimnazială Petrești  

 

 

Centrul „Sf. Maria” Alba Iulia 

 



Școala Gimnazială Răchita 

 

 

Școala Gimnazială Răchita 

 

 

Școala Gimnazială Drașov 

 



Școala Gimnazială Șpring 

 

 

Școala Gimnazială Cunța 

 

 

Școala Gimnazială Drașov, Structura Vingard 

 



Țelna 

 
 

Ighiel 

 

 

Bistra 

 

 



Ciuldești 

 

 

Bucerdea Vinoasă 

 

 

Dăroaia 

 



Câmpeni 

 

 

Buninginea 

 

 

Lunca Mureșului 

 



LECȚIA DE TEATRU ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



PREMIERE - POVEȘTI NOI PENTRU COPII 

O POVESTE DIN LUMEA PĂPUȘILOR, regia Teodora Popa 

 

 

 



  

 

       

 

 

 

  

 



RELUĂRI - SPECTACOLE DE ODINIOARĂ 

                                                       

SÂNZIANA ȘI PEPELEA 

 

 

 

 

 

CAPRA CU TREI IEZI 

 



URSULEȚUL ȘI ANOTIMPURILE 

 

 

 

 

ZULENKA 

 

 

 



PRICHINDFEST - 1 SEPTEMBRIE 2020 – Prichindel la 68 de ani 

 

 

 

 

 

 

 



PRIETENII LUI PRICHINDEL 

Să învățăm împreună! 

MEDTYM DENT SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCONNECT – NETWORK 

 

Gala HOP – Juriul Galei Hop 

 



EXPERIENŢE TEATRALE - PRICHINDEL LA FESTIVAL! 

 

 

 

 



WORKSHOP PRICHINDEL – MICUL ACTOR – ateliere de teatru 

 

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș 

 

 

 

 

 



Grădinița „Dumbrava Minunată” Alba Iulia 

 

 

 

Grădinița „Lumea Ștrumfilor” Alba Iulia 

 

 

 



TEATRUL DE PĂPUȘI SPUNE O POVESTE – O POVESTE ONLINE 

 

 

 

 

 

 



SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL LA TV – ECRANUL POVEȘTILOR 

 

            

 

 

 

 



CHESTIONARE INTERNE 

Analiza chestionarului la spectacolul 

SÂNZIANA ȘI PEPELEA 

ianuarie - februarie 2020 

 

1. V-a plăcut spectacolul? 

foarte mult mult puțin deloc total 

16 1 - - 17 

94,11% 5,89% - - 100% 

 

 

 

2. Alegerea titlului SÂNZIANAN ȘI PEPELEA, vi s-a părut? 

 

foarte inspirată inspirată mai puțin inspirată deloc inspirată total 

13 4 - - 17 

76,47% 23,53% - - 100% 
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1. Ce ați apreciat cel mai mult la spectacol? 

regia 

artistică 

scenografia muzica prestația 

actorilor 

totul total 

2  
 

1 14 17 

11,77   5,88% 82,35% 100% 
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APARIȚII ÎN PRESĂ 

Povești online la Teatrul de Păpuși 
Prichindel: Spectacole pe internet 

pentru cei mici și cei mari care stau 
acasă 

de Ziarul Unirea19 martie 2020 

Povești online la Teatrul de Păpuși Prichindel: Spectacole pe internet pentru cei mici 
și cei mari care stau acasă 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” dorește să fie alături, în această perioadă dificilă, de cei mai 
dragi prieteni ai săi – micii spectatori. 

Ne-ar fi plăcut să fim în fața dumneavoastră, pe scena 
teatrului, pentru a vă bucura cu spectacolele noastre, dar, deocamdată, este bine să stăm acasă. Și 
pentru a vă oferi o alternativă veselă și educativă de petrecere a timpului liber în această perioadă, 
am gândit un nou proiect – Teatrul de Păpuși Prichindel vă prezintă o poveste online. 
 

 

Așadar, începând cu data de azi, 19 martie 2020, ne puteți găsi pe YouTube: Teatrul Prichindel (link: 
https://www.youtube.com/channel/UCUHNvRP4KA_wAoF17aTo2Hg) unde veți putea viziona 
spectacolele de ieri și de azi ale teatrului. Sunt spectacole din repertoriul curent dar și din arhiva 
teatrului. 
Primul spectacol pe care vi-l propunem este „Capra cu trei iezi”, adaptare de Cristian Pepino după 
povestea lui Ion Creangă, în regia colectivă: Teodora Popa, Irina Melnic, Viorica Boda și Ramona 
Benchea Mincu. 

Sperăm să aducem bucurie, voie bună, învățături celor mici și celor mari, deopotrivă, mai ales acum 
când trebuie, mai mult ca oricând, să fim uniți. 

Îndemnul nostru este: stați acasă și urmăriți spectacolele Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba 
Iulia. 

 

 

 

 

https://ziarulunirea.ro/author/ziarul-unirea/
https://ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2020/03/colaj-prichindel.jpg


Spectacole pentru cei mici în curtea Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba 
Iulia. Programul și modul în care se obțin bilete 

 

 

Publicat 
 acum 5 zile  

 miercuri, 19.08.2020 

de 
 Redactia Alba24.ro 

  

 

 

Curtea Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia prinde viață în fiecare marți, 
miercuri și joi din săptămână. 
Conducerea instituției a hotărât ca pe toată perioada verii, pe scena amplasată acolo 
să fie jucate două spectacole din repertoriul teatrului, foarte apreciate de copii: O 
poveste din lumea păpușilor și Zulenka. 
Managerul teatrului, Ioana Bogățan, a spus că locul a fost amenajat pentru aproximativ 10 
spectatori mici și mari. Doar atât permite spațiul respectiv, în condiții de  maximă siguranță pentru 
toată lumea. 

Un bilet costă 5,5 lei, iar participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de 
email impresariat@teatrulalba.ro, unde trebuie transmis numărul de telefon de contact numărul de 
participanți și data spectacolului la care se dorește participarea. 

Organizatorii dau asigurări că programările se vor face în ordinea înscrierilor. 

https://alba24.ro/author/redactia-alba24-ro


Citește și: Actrița Ioana Bogățan, în juriul Galei HOP – Gala 
Tânărului Actor. Evenimentul se va desfășura pe acoperișul 
Teatrului Național 
Miercuri 19 august și joi 20 august, în curte se joacă (în măsura în care vremea permite 
acest lucru) spectacolul ”O poveste din lumea păpușilor”. 

”O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa. 
Echipa care a realizat acest spectacol este formată din: Teodora Popa – regizor artistic, Elena Ilaș 
– scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Teodora Popa, 
Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor 
Cristian Popa și Iulian Costea – actori, Elena Mădăraș – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – 
operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe 
Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă, Ioana Bogățan – manager. 

 

https://alba24.ro/actrita-ioana-bogatan-in-juriul-galei-hop-gala-tanarului-actor-evenimentul-se-va-desfasura-pe-acoperisul-teatrului-national-788880.html
https://alba24.ro/actrita-ioana-bogatan-in-juriul-galei-hop-gala-tanarului-actor-evenimentul-se-va-desfasura-pe-acoperisul-teatrului-national-788880.html
https://alba24.ro/actrita-ioana-bogatan-in-juriul-galei-hop-gala-tanarului-actor-evenimentul-se-va-desfasura-pe-acoperisul-teatrului-national-788880.html


Tot în această perioadă, instituția organizează „Caravana cu păpuși”, în mai multe localități din 
județ. Actrițele Viorica Boda și Irina Melnic le prezintă preșcolarilor înscriși la atelierele de vară, 
”Lecția de teatru”. 

 

Detalii se pot obține de la Teatrul de Păpuși ”Prichindel”. 

ACTUALITATE 

Spectacol online de 1 iunie, de la Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia. 
Unde poate fi vizionat de către cei mici 
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” va transmite luni, 1 iunie 2020, începând cu orele 
12.00, pe pagina  de facebook, spectacolul-premieră „O poveste din lumea 
păpușilor”. 
”Cu siguranță ne vom reîntâlni la un moment dat și în sala de spectacol, dar până atunci am ținut 
să vă oferim acest nou spectacol, creat doar pentru voi, dragi copii, chiar de ziua voastră – Ziua 
Internațională a Copilului” au transmis reprezentanții instituției teatrale. 

Citește și: 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Când a fost 
sărbătorită prima dată și ce drepturi au copiii 
Spectacolul „O poveste din lumea păpușilor” este realizat de Teodora Popa, având la bază 
adaptarea lui Aurel Crăciun, după un text de Joseph Pehr și Leo Spacil. 

„O poveste din lumea păpușilor” este un spectacol dinamic, antrenant, care captează spectatorul 
atât prin povestea care are un umor de limbaj potrivit vârstei celor mici, cât și prin decorul și 
păpușile bine realizate. Colorat, ritmat și vesel – sunt atributele care definesc acest spectacol. 

Echipa: Teodora Popa – regizor artistic, Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor 
păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina 
Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor Cristian Popa și Iulian Costea – actori, Elena 
Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, 
Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă, 
Ioana Bogățan – manager. 

”Sperăm ca acest nou spectacol al nostru să vă facă nerăbdători să vă reîntoarceți în sala de 
teatru și să puteți interacționa cu personajele din poveste. Nouă ne este foarte dor de voi, de 
prezența voastră și, bineînțeles, de aplauzele voastre” mai spun reprezentanții Teatrului 
”PRichindel”. 

https://alba24.ro/1-iunie-ziua-internationala-a-copilului-cand-a-fost-sarbatorita-prima-data-si-ce-drepturi-au-copiii-713113.html
https://alba24.ro/1-iunie-ziua-internationala-a-copilului-cand-a-fost-sarbatorita-prima-data-si-ce-drepturi-au-copiii-713113.html


De asemenea, tot în 1 iunie, actorii de la Alba Iulia pot fi văzuți la TVR Cluj, unde vor prezenta 
două spectacole din repertoriul teatrului, după următorul program: 

• orele 15.00 – spectacolul „Capra cu trei iezi”, regie colectivă: Teodora Popa, Viorica Boda, Irina 
Melnic și Ramona Benchea Mincu; 

• orele 20.00 – spectacolul „Sânziana și Pepelea”, regie Cristian Pepino. 

 

Actrița Ioana Bogățan, în juriul Galei HOP – Gala Tânărului Actor. Evenimentul se 
va desfășura pe acoperișul Teatrului Național 
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Actrița din Alba Iulia, Ioana Bogățan, director al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” și 
al Festivalului de Teatru ”Povești”, a fost cooptată pentru al doilea an consecutiv în 
juriul Galei HOP – Gala Tânărului Actor, Ediția 2020, care se va desfășura la 
începutul lunii septembrie.  
”Sunt pentru a doua oară în juriul acestei gale. Tradiția a fost să se țină la Costinești. Anul trecut s-
a mutat la Constanța și cei mai mari actori români au venit să îi vadă pe concurenți. Tot anul 

https://alba24.ro/author/ovidiu-hategan


trecut, Gigi Căciuleanu a făcut și un spectacol cu actorii câștigători pe care am vrut să îl aduc și la 
noi la festival. 

Anul acesta nu va fi online. Va fi ”on the roof ”- pe acoperișul Teatrului Național din București, 
unde există un spațiu perfect pentru așa ceva. 

Tema este ”Teatru coregrafic. Dans.Actorul ca fenomen al teatrului actual”… Eu sunt fascinată de 
această formă de teatru și tot timpul am vânat acest tip de spectacole, foarte bune, pentru 
festivalul de la Alba Iulia. Este o onoare pentru mine această prezență în juriu” a declarat Ioana 
Bogățan pentru Alba24. 

De menționat că Ioana Bogățan și Adrian Batista sunt cei doi membri ai juriului care au fost 
menținuți de la ediția de anul trecut. 

 

Din juriu mai fac parte: Adrian Batista – regizor și producător TV, Silvia Ghiață – producător TV, 
Andrei și Andreea Grosu– regizori și Ileana Lucaciu – critic de teatru. 

În competiție sunt înscriși 24 de actori. 

 

 

 

 

 

 

 



Prima pagină 

Interviu 

(INTERVIU) 

Cătălina Mihăilă, actriță a Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” din Alba Iulia: „Până la urmă, teatrul 

oglindeşte societatea” 
14 AUGUST, 2020  CRISTINA GANGA INTERVIUTIMP DE CITIRE: 8 MIN 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest 

(INTERVIU) Georgeta Țăran, persoana care înfrumusețează chipul unei femei din câteva mișcări: „Este 

minunat să trăiești cu pasiune, să îți placă ceea ce faci...”12 IULIE, 2020 

(INTERVIU) Ștefan Balog și arta plastică: „Un artist poate fi boem, serios sau neserios, vesel sau foarte trist”2 

MARTIE, 2020 

Cristina Szabados și fotografia de familie: „Nu mă văd astăzi făcând altceva decât fotografii cu copii, iar asta mi 

se potrivește cel mai bine...”7 IANUARIE, 2020 

Pasionată de actorie și artele frumoase, Cătălina Elena Mihăilă, sau pur și simplu Cati, cum o 

știe toată lumea, este păpușar în echipa Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia de 

aproximativ trei ani și jumătate, dar activitatea ei este una mai extinsă în această lume a 

păpușilor. 

Noi, echipa Urbea Mea, ne-am gândit să vă facem cunoștință cu cea care de ani buni mânuiește păpuși, cu omul și actorul-

mânuitor din ea. Am vorbit și despre arta mânuirii păpușilor, dar vă lăsăm să descoperiți toate aceste secrete în următorul 

interviu. 

URBEA MEA: Teatrul de păpuși te-a ajutat să fii cunoscută de foarte multă lume din Alba Iulia și nu numai, dar 

cine este de fapt Cati Elena cu bune și cu rele? Te provocăm să ne spui ceva ce nu cunoaște multă lume. (Copilărie, 

Hobby, Studii, Familie, Secrete) 

https://urbeamea.ro/albaiulia/
https://urbeamea.ro/albaiulia/categorie/interviu/
https://urbeamea.ro/albaiulia/author/cristina-nicola/
https://urbeamea.ro/albaiulia/categorie/interviu/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Furbeamea.ro%2Falbaiulia%2Finterviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=(INTERVIU)%20C%C4%83t%C4%83lina%20Mih%C4%83il%C4%83,%20actri%C8%9B%C4%83%20a%20Teatrului%20de%20P%C4%83pu%C8%99i%20%E2%80%9EPrichindel%E2%80%9D%20din%20Alba%20Iulia:%20%E2%80%9EP%C3%A2n%C4%83%20la%20urm%C4%83,%20teatrul%20oglinde%C5%9Fte%20societatea%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Furbeamea.ro%2Falbaiulia%2Finterviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea%2F
http://plus.google.com/share?url=https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Furbeamea.ro%2Falbaiulia%2Finterviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea%2F&title=(INTERVIU)%20C%C4%83t%C4%83lina%20Mih%C4%83il%C4%83,%20actri%C8%9B%C4%83%20a%20Teatrului%20de%20P%C4%83pu%C8%99i%20%E2%80%9EPrichindel%E2%80%9D%20din%20Alba%20Iulia:%20%E2%80%9EP%C3%A2n%C4%83%20la%20urm%C4%83,%20teatrul%20oglinde%C5%9Fte%20societatea%E2%80%9D
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea/&media=https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2020/08/117444393_2680411885562827_7964836222247280316_n.jpg
https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-georgeta-taran-persoana-care-infrumuseteaza-chipul-unei-femei-din-cateva-miscari-este-minunat-sa-traiesti-cu-pasiune-sa-iti-placa-ceea-ce-faci/
https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-georgeta-taran-persoana-care-infrumuseteaza-chipul-unei-femei-din-cateva-miscari-este-minunat-sa-traiesti-cu-pasiune-sa-iti-placa-ceea-ce-faci/
https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-stefan-balog-si-arta-plastica-un-artist-poate-fi-boem-serios-sau-neserios-vesel-sau-foarte-trist/
https://urbeamea.ro/albaiulia/cristina-szabados-si-fotografia-de-familie/
https://urbeamea.ro/albaiulia/cristina-szabados-si-fotografia-de-familie/


Cătălina Mihăilă: Am 27 de ani, sunt actriţă şi sunt născută în Piatra Neamţ.  Sunt om simplu care crede şi susţine că 

,,simplitatea sporeşte gloria” şi care iubeşte să îi bucure pe alţii sau măcar să le fure un zâmbet. Timpul liber mi-l petrec 

citind, călătorind, ascultând muzică şi cântând. 

Am ales acest drum al scenei pentru că am considerat că acesta e modul prin care eu pot transmite şi pot schimba lumea în 

care trăim. Toată acestă nebunie minunată a început pe la vârsta de 10 ani. Am ajuns întâmplător la cursurile de actorie ale 

Şcolii Populare de Arte din Piatra Nemţ. Se pare că nu a fost atât de întâmplător. Am terminat Colegiul Naţional de 

Informatică, profil matematică-informaltică intensiv, lucru care pare deloc în concordanţă cu ceea ce fac astăzi, dar care şi-a 

lăsat nişte amprente binevenite în ceea ce priveşte organizarea mea, în general. 

Au urmat trei ani  superbi de studii de licenţă la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, o perioadă definitorie în formarea 

mea ca actor, cât şi în dezvoltarea mea personală. A doua zi după examenul de finalizarea studiilor am hotărât să îmi încerc 

norocul şi am plecat la primul casting la Bucureşti. Astfel, am debutat ca actor profesionist pe scena Operei Comice pentru 

Copii din Bucureşti, jucând într-o producţie uimitoare, o operetă care mi-a adus bucuria de a îmbina în acelaşi spectacol şi 

actoria şi dansul şi cântecul. Între timp, în vara aceluiaşi an, am intrat la masterul de Arta Actorului tot la Târgu Mureş, doi 

ani care mi-au oferit şansa de a juca în trei spectacole splendide, două roluri principale şi o monodramă. Nu pot să nu 

amintesc de această monodramă, spectacolul ,,Ce zile frumoase” după Samuel Beckett pentru că mi-a oferit un rol de-a 

dreptul ofertat, o provocare, o aventură, o suită de emoţie, stări şi sentimente cu care trebuia să bucur publicul de una 

singură timp de o oră şi zece minute. 

Pe lângă reprezentaţiile acestui spectacol jucate la Teatru Studio, trebuie să amintesc faptul că am avut onoarea şi plăcerea 

să în jucăm şi în festivalul de aici şi şi în festivalul organizat de Teatrul Nottara Bucureşti. În primul an de master, am ajuns 

la Alba Iulia, am dat concurs şi iată că sunt aproximativ trei 

ani şi jumătate de când joc pe scena teatrului 

,,Prichindel”.Totodată, sunt în anul II la doctorat la 

Universitatea de Arte de Târgu Mureş unde sunt şi asistent 

universitar şi lucrez cu studenţii pentru perfecţionarea 

vorbirii scenice. Practic, viaţa mea se desfăşoară pe mai 

multe planuri, în mai multe judeţe. Important cred că este să 

facem cu iubire şi bucuri tot ce facem. 

URBEA MEA: Ai trăit și încă trăiești pentru și prin 

bucuria copiilor. Cât de greu este să bucuri un copil? 

Cătălina Mihăilă: Eu consider că un copil poate fi bucurat şi 

surprins prin sinceritate, implicare şi energie. Cred că mai 

dificil e să menţii atenţia unui copil decât să îl bucuri. Copiii 

se bucură din lucruri simple şi asta noi, adulţii, am uitat. A te 

bucura alături de micuţ cred că e secretul. A te juca odată cu 

el. 

URBEA MEA: Cât timp rulează, la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” din Alba Iulia, o piesă de păpuși? 

Cătălina Mihăilă: Există un repertoriu al teatrului, o suită de 

piese pregătite oricând pentru a fi aduse în atenţia 



privitorilor. În fiecare stagiune iau viaţă spectacole noi şi există şi posibilitatea de a relua un spectacol care a avut premiera 

acum câţiva ani. 

 

URBEA MEA: Cât de dificilă a fost misiunea de a intra în această lume a teatrului pentru copii? 

Cătălina Mihăilă: Întâlnirea cu teatrul pentru copii s-a produs, după cum relatam mai sus, chiar de la debut. Sigur că 

terminând actorie, am avut şansa să descopăr un univers nou şi ofertant. Există o energie aparte a acestor spectacole pentru 

copii, o joacă continuă, o nebunie controlată. Ceea ce a presupus o muncă mai elaborată a fost întâlnirea cu păpuşa. Aici nu 

pot să le mulţumesc colegelor mele care mi-au oferit sprijin, răbdare şi tot bagajul lor dobândit în ani în ceea ce înseamnă 

tehnica de mânuire a diferitelor tipuri de păpuşi. 

URBEA MEA: Când și cum ți-ai închipuit pentru prima dată un spectacol de teatru pentru copii? 



Cătălina Mihăilă: Spuneam mai sus că nimic nu e întâmplător. Am avut ocazia să îmi îndrume primii paşi o doamnă 

educator deosebită care era pasionată de teatru şi care mi-a pus efectiv în lumină mici scenete pe care mi le amintesc şi 

astăzi. Mi-ai pus imaginaţia în mişcare cu această întrebare şi chiar îţi mulţumesc. Acum, dacă e să îmi închipui că sunt 

regizor pentru câteva minute, eu aş construi un spectacol muzical pentru micuţi, un spectacol antrenant, viu şi cu multă 

interacţiune. Am lucrat în aceşti ani petrecuţi la Alba Iulia şi pe zona de animaţie pentru copii, o joacă gândită, o 

improvizaţie care sigur că avea o poveste şi care îi antrena pe copii atât în cântecele, dansuri, dar şi în găsirea de soluţii 

pentru povestea creată. 

 

URBEA MEA: Din perspective celor care nu cunosc dedesubturile meseriei, a lucra cu păpuşile pare relativ simplu. 

Din punctual tău de vedere, ce înseamnă, de fapt, să dai viaţă unei păpuşi? 

Cătălina Mihăilă: Păpuşa este un obiect care cu ajutorul tuturor instrumentelor tale de exprimare artistică trebuie să prindă 

viaţă. Ea trebuie să se mişte cât mai aproape de firesc şi, totodată, în funcţe de felul în care aceasta arată, trebuie găsită o 

anumită voce specifică. Un secret este să o iubeşti, să o îndrăgeşti, să o studiezi chiar în oglindă şi, practic, să devină o 

prelungire a ta, actor. Aici vine diferenţaşi secretul între a juca tu actor sau a fi în spatele păpuşii. Ca păpuşar eşti privat de 

anumite arme, instrumente pe care le foloseai ca actor. Discutăm aici despre mimică şi, de cele mai multe ori, despre 

atitudinea, expresivitatea corporală şi mişcarea scenică. Aceste lucruri trebuiesc comprimate în mişcarea păpuşii şi în voce 

pentru a crea personajul-păpuşa. 



 

URBEA MEA: Păpușeria îți permite o oarecare flexibilitate în interpretări sau este rigidă? 

Cătălina Mihăilă: Păpuşeria îţi permite să te joci, să cauţi, să descoperi, un univers uriaş de personaje din tot felul de 

tărâmuri inedite. 

URBEA MEA: De ce calități are nevoie un actor-păpuşar pentru a ajunge în punctual în care să transforme păpuşa 

în personaj? 

Cătălina Mihăilă: Voce, emoţie, imaginaţie, seriozitate, energie, răbdare, tehnică de mânuire, talent şi iubire. 



 

URBEA MEA: Crezi că teatrul de păpuși este numai pentru cei mici? 

Cătălina Mihăilă: Nu. Aici lucruri sunt un pic înţelese greşit. Teatrul de animaţie există în egală măsură şi pentru adulţi. 

Sunt nenumărate spectacole valoroase bazate pe problematici pentru cei mari. Teatrul de animaţie lucrează cu alte mijloace, 

dar poate transmite la fel de mult ca cel dramatic sau chiar mai mult. De exemplu, pot fi animate doar obiecte. Până la urmă, 

important e ca spectatorul să fie emoţionat şi/sau să părăsească sala de spectacole punându-şi nişte întrebări sau procesând 

anumite idei. 

 

URBEA MEA: În ziua de azi, copiii au alte așteptări, alte trăiri? 



Cătălina Mihăilă: Nu ştiu dacă au alte aşteptări. Cred că, mai degrabă, au altă deschidere spre infromaţie şi dispozitive. 

Teatrul s-a adaptat din mers acestei societăţi dependente de tehnologie şi a adus în scenă proiecţii şi tot felul de inovaţii. 

Până la urmă, teatrul oglindeşte societatea. 

URBEA MEA: Mai știe generația de azi ce-nseamnă cu adevărat lumea poveștilor? 

Cătălina Mihăilă: Eu cred şi sper că da. Esenţa rămâne aceeaşi, până la urmă. Poate doar aparenţele s-au schimbat. Lucrez 

cu micuţii şi la ateliere şi lecţii de teatru şi, spre deosebire de generația mea de exemplu, pe lângă lumea poveştilor ei au un 

bagaj şi mai mare completat de lumea personajelor din desene animate, jocuri. 

 

URBEA MEA: Cum îi simți pe copii în timpul spectacolelor? 

Cătălina Mihăilă: Iubesc să îi simt implicaţi în acţiunea spectacolului. Să le simt energia şi siburia de a fi acolo. 

URBEA MEA: Ce te bucură pe tine în această lume a poveștilor? 

Cătălina Mihăilă: Mă bucură faptul că joc pentru că asta mi-am dorit şi mă simt cumva în siguranţă în această lume 

inocentă, minunată a poveștilor pentru că, de cele mai multe ori, în teatrul dramatic rişti să joci şi în producţii cu altfel de 

mesaje sau scene mai deocheate. Îmi dă o energie foarte bună fiecare spectacol şi mă ţine în priză. 



 

URBEA MEA: Ce spectacole premiate are Teatrul de Păpuși „Prichindel”? 



Cătălina Mihăilă: Anul acesta nu am participat, din păcate, la niciun festival. Spectacolul care a luat multe premii în ultima 

perioadă este ,,Mica Vrăjitoare”, un spectacol altfel, o producţie care surprinde  şi care a fost regizat de un rezizor bulgar, un 

adevărat profesionist, Teodor Valov. 

URBEA MEA: Ați avut piese în care ați simțit că nu vă atrageți publicul așa cum ați fi vrut? 

Cătălina Mihăilă: Fiecare spectacol e diferit. Nemaidiscutând că fiecare reprezentaţie e cu totul altfel pentru că, chiar dacă 

se repetă zdravăn, teatrul e aici şi acum. Fiecare spectacol vine cu povestea lui, lumea lui, energia lui şi publicul e mereu 

altul. 

Un mesaj pentru cititorii www.urbeamea.ro și a revistei Urbea Mea. 

Cătălina Mihăilă: Vă aşteptăm la teatru! Aşteptăm cu nerăbdare ediţia viitoare a festivalului ,,Poveşti”! Până atunci citiţi, 

zâmbiţi, iubiţi, trăţi şi când vă plictisiţi nu uitaţi că acum se găsesc mult mai multe spectacole de teatru din întreaga lume on-

line! Să fiţi sănătoşi la minte, la suflet şi la trup! 

Mulţumesc, Urbea Mea! 

 

 

 

 

 



Alba Iulia, Teatrul de Păpuși Prichindel: Seria spectacolelor în aer liber 
continuă 

24 iunie 2020 Redacția ProAlba Timp liber 0 

 

„Casa poveștilor” noastre, a Teatrului de Păpuși „Prichindel”, s-a mutat de ceva timp pe scena mobilă a Centrului 
de Cultură „Augustin Bena” Alba din Piața Cetății. Până acum am oferit publicului două spectacole, unul cât se 
poate de proaspăt, jucat în premieră în fața publicului pe această scenă – „O poveste din lumea păpușilor”, și 
unul foarte drag celor mici – „Ursulețul și anotimpurile”, ambele în regia Teodorei Popa. 

Vrem să mulțumim foarte mult publicului numeros care, în ciuda vremii neprietenoase, a venit să ne vadă și să 
ne aplaude. 

Seria spectacolelor noastre în aer liber continuă cu unul dintre cele mai îndrăgite spectacole ale teatrului nostru 
– „Capra cu trei iezi”, în regia colectivă a colegelor noastre, actrițele: Teodora Popa, Viorica Boda, Irina Melnic și 
Ramona Benchea Mincu. Așadar joi, 25 iunie, orele 18.00 și sâmbătă, 27 iunie, orele 11.00, vă veți putea întâlni cu 
buna mamă-capră și cu năstrușnicii ei iezișori. 

Revenim apoi cu spectacolul „O poveste din lumea păpușilor” în zilele de joi, 2 iulie și sâmbătă, 4 iulie, ambele de la 

orele 18.00. 

Toate aceste spectacole nu ar fi fost posibile fără susținerea Consiliului Județean Alba și a partenerilor noștri: 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia, cărora nu putem decât să le 
mulțumim. 

Și să nu uităm de reguli: purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata 
spectacolului, dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice față de ceilalți participanți (excepție fac 
membrii aceleiași familii) și permiterea verificării temperaturii. 

Vă așteptăm cu aceeași nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. Intrarea este liberă. 

                                                                                       Cristina Smadea, 

                                                                                        Secretar literar 
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”Lecția de teatru”, proiect al Teatrului de păpuși Prichindel, pe Zoom 
 15 mai 2020  Redactie  Niciun comentariu lectia de teatru, prichindel, teatru de papusi, zoom 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” consideră că teatrul este un factor cultural-educativ important în viața oricărui 

copil, dezvoltând-i imaginația și spiritul creativ, care nu ar trebui să lipsească. De aceea, am decis ca în perioada 

imediat următoare să ne continuăm proiectele online. 

Unul din proiectele noastre dragi este Lecția de teatru, un proiect care a avut un feedback excelent din partea 

copiilor, dovadă stând numeroasele solicitări din partea școlilor, grădinițelor sau a diferitelor asociații cultural-

educative. Lecția de teatru a fost susținută în Alba Iulia și localități ale județului Alba: Cunța, Cut, Drașov, 

Geomal, Lancrăm, Loman, Petrești, Răchita, Răhău, Șpring, Stremț și Vințu de Jos. Și planurile noastre ar fi 

continuat în multe alte zone ale județului, dacă această pandemie nu ar fi intervenit în viețile noastre, ale tuturor. 

Ce vom învăța la o lecție de teatru? ne puteți întreba. Veți învăța cum să interpretați un rol, despre tipurile de 

păpuși și mânuirea lor, cum să confecționați măști sau personaje, dicție și vorbire expresivă, dar și cum să vă 

comportați ca spectator. 

Propunerea noastră este următoarea: în perioada 19 mai – 12 iunie, vom organiza zilnic Lecția de teatru pe 

platforma Zoom, online, pe care va trebui să o descărcați pe telefonul mobil, tabletă sau computer. Această lecție 

va fi susținută de actorii teatrului în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu orele 17.00 și durata acesteia va 

fi de 40 de minute. Prima lecție va începe marți, 19 mai. 

Pentru a putea participa la aceste lecții se fac înscrieri începând cu data de azi, 13 mai 2020, cu precizarea zilei 

dorite, pe adresa: impresariat@teatrulalba.ro. Se vor forma grupuri de maxim 12 cursanți, în ordinea transmiterii 
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înscrierilor. Dacă sunt solicitări mai multe pentru o zi, vă vom reprograma pentru o altă zi și vă vom informa 

despre acest lucru telefonic sau prin e-mail. 

De asemenea, dragi părinți, presupunând cu dumneavoastră îi veți înscrie pe copii, și prin asta înțelegem că vă 

dați acordul de participare la aceste lecții, vă rugăm ca la înscriere să ne transmiteți numele dumneavoastră și 

numărul de telefon. Precizăm că aceste date nu vor fi folosite cu alt scop, decât pentru cel pentru care vi-l 

solicităm. 

Așadar, cum funcționează: având confirmarea înscrierii, descărcați aplicația Zoom, veți primi un link de la 

aplicație și la orele 17.00 punct, dați un click pe acesta. 

Facem acest lucru pentru prima dată, asta din dorința de a fi cât mai mult prezenți în viața copiilor, și de aceea 

apelăm la înțelegerea dumneavoastră în cazul în care vor apărea mici disfuncționalități. 

Prin acest proiect ne adresăm și cadrelor didactice, care pot considera această lecție de teatru ca o propunere de 

opțional. De aceea ne-am bucura dacă ați promova această alternativă educativă în rândul copiilor cu care țineți 

orele online. 

Pentru informații suplimentare sau alte lămuriri, ne puteți contacta telefonic la numărul de telefon 0372758351. 

Cristina Smadea, 

Secretar literar 
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă startul 
unui nou proiect 
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Începând de marți, 11 august 2020, Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă 

startul unui nou proiect intitulat: La teatru cu familia și prietenii. 

Așa cum reiese și din titlu, o familie poate invita prietenii copiilor pentru a petrece o seară 

frumoasă vizionând un spectacol de teatru cu păpuși. 

Numărul participanților este de maxim 10 persoane. 

Spectacolele se vor prezenta în fiecare zi de marți, miercuri și joi, în curtea teatrului, str. Andrei 

Mureșanu, nr. 3, de la orele 19:00, pe parcursul lunii august. 

Prețul unui bilet este de 5,50 lei. 

Primul spectacol pe care vi-l propunem este „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora 

Popa, echipa spectacolului: 

Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, 

Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Tudor 

Cristian Popa, Iulian Costea și Teodora Popa – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu 

Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de 

sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie. 
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Participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de e-mail: 

impresariat@teatrulalba.ro, unde vă rugăm să ne transmiteți numele, numărul de participanți, 

data în care doriți să participați. 

Programările se vor face în ordinea înscrierilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să sunați 

la numerele de telefon: 0372 758 351 / 0258 811 752, de luni până vineri, în intervalul orar 

09:00 – 14:00. 

Și să nu uităm de reguli: 

purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata spectacolului, 

dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice și permiterea verificării temperaturii. 

Vă așteptăm cu nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. 

 

 

Acasă  Actual 

Teatrul de Păpuși „Prichindel”, pe scena din 

Piața Cetății 
De către 

 Redactia abnews 

 - 

5 iunie 2020 

Dragi părinți și copii, în sfârșit ne vom putea bucura împreună de teatru. Teatrul de Păpuși „Prichindel” va fi prezent 

cu spectacole, în toată perioada estivală, în spațiul amenajat și organizat de Consiliul Județean Alba și Primăria 
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Municipiului Alba Iulia. Scena va fi amplasată în Piața Cetății, cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare impuse 

de autorități. De aceea avem și noi rugămintea ca și dumneavoastră să înțelegeți și să respectați toate aceste măsuri. 

Ne bucură foarte mult că putem face acest prim pas, că vă putem prezenta din nou spectacolele noastre și că vom 

reauzi, după mult timp, sunetele atât de dragi nouă: glasurile de copii și aplauzele. Vom fi prezenți pe scenă în 

zilele de joi și sâmbătă, de la orele 18.00. 

Așadar, dăm startul spectacolelor noastre în aer liber cu cea mai nouă producție a teatrului nostru – „O poveste din 

lumea păpușilor”, regia Teodora Popa. Primele reprezentații vor avea loc joi, 11 iunie și sîmbătă, 13 iunie, orele 

18.00. 

”O poveste din lumea păpușilor” este un spectacol care vă invită, dragi copii, la cântec, la dans, dar și la un dialog 

cu personajele din poveste. 

Să vă prezentăm și echipa care a realizat acest spectacol: Teodora Popa – regizor artistic, Elena Ilaș – scenograf, 

Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona 

Benchea Mincu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor Cristian Popa și Iulian Costea – actori, 

Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin 

Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă. Ioana Bogățan – manager. 

Vă așteptăm cu nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. 

  

  

 

 

 



 

Prichindel revine! 
13 AUGUST 2020 18:161 COMMENT 

 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” se pregătește să pornească din nou la drum, derulând proiectele Vin artiștii! și Lecția de 
teatru, din cadrul Programului CARAVANA CU PĂPUȘI. Acestea se adresează micilor spectatori din orașele și 
comunele județului Alba. Primul spectacol pe care îl vom susține în afara municipiului va fi la Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 2, structură a Liceului Tehnologic Sebeș. 
          Așadar, vineri, 14 august 2020, de la orele 9.00, echipa teatrului va susține pentru preșcolarii Grădiniței nr. 2 din 
Sebeș spectacolul „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa. 

          În ceea ce privește proiectul Lecția de teatru, vom poposi în mai multe localități ale județului: Vingard, Lunca 
Mureșului, Țelna, Ighiu, Bistra și Ciurdești. Ne bucură să ne alăturăm cu acest proiect inițiativei Asociației ovidiu.ro, 
aceea de a derula ateliere de vară în localitățile județului Alba. 
          Știm că suntem așteptați cu nerăbdare, la fel cum noi suntem nerăbdători să ajungem din nou în fața celor mici 
din școlile și grădinițele județului Alba. 

Vă reamintim echipa care contribuie la realizarea spectacolului „O poveste din lumea păpușilor”: Teodora Popa – 
regizor artistic, Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Cătălina 
Mihăilă, Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Tudor Cristian Popa, Iulian Costea și 
Teodora Popa – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru 
de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie. 

Suntem deschiși propunerilor de a prezenta proiectele teatrului în școlile/grădinițele de vară sau în spații 
neconvenționale din județ, dar care să țină cont de situația actuală, respectiv de respectarea tuturor regulilor impuse 
pe timpul stării de alertă. Ne puteți transmite propunerile dumneavoastră pe adresa de e-mail: 
secretariat@teatrulalba.ro 

Partenerul nostru, în acest periplu teatral, este Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, care va distribui cu titlu 
gratuit, prin intermediul teatrului, cărți de literatură pentru copii. 

                                                                                                       Cristina Smadea 

                                                                                                       secretar literar 

https://www.informatiadealba.ro/comunitate/prichindel-revine/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/prichindel-revine/#comments
https://www.informatiadealba.ro/


Teatrul de Păpuși „Prichindel” vă invită să participați la un proiect inedit! 

 

Începând de marți, 11 august 2020, Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă startul unui nou proiect 

intitulat: La teatru cu familia și prietenii. Așa cum reiese și din titlu, o familie poate invita prietenii 

copiilor pentru a petrece o seară frumoasă vizionând un spectacol de teatru cu păpuși. Numărul 

participanților este de maxim 10 persoane. 

Spectacolele se vor prezenta în fiecare zi de marți, miercuri și joi, în curtea teatrului, str. Andrei 

Mureșanu, nr. 3, de la orele 19:00, pe parcursul lunii august. Prețul unui bilet este de 5,50 lei. 

Primul spectacol pe care vi-l propunem este „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa, 

echipa spectacolului: Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs 

– compozitor, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina 

Melnic, Tudor Cristian Popa, Iulian Costea și Teodora Popa – actori, Elena Madaras – regizor 



tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – 

maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie. 

Participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de e-

mail: impresariat@teatrulalba.ro, unde vă rugăm să ne transmiteți numele, numărul de participanți, 

data în care doriți să participați. 

Programările se vor face în ordinea înscrierilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să sunați la 

numerele de telefon: 0372 758 351 / 0258 811 752, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 

14:00. 

Purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata spectacolului, 

dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice și permiterea verificării temperaturii. 
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” este alături de lumea teatrului, indiferent că ne referim la 

teatru pentru copii și tineret, teatru de animație sau teatru de marionete. 

Ca în fiecare an, la 20 martie, se sărbătorește Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii 
şi Tineret, un eveniment iniţiat în 2001 de Asociaţia Internaţională a Teatrului pentru 

Copii şi Tineret -ASSITEJ (Association Internationale du Théatre pour L´Enfence et la 
Jeunesse) și la 21martie Ziua Mondială a Marionetei, sărbătoare inițiată de UNIMA 

(Uniunea Internațională aMarionetișilor – Union Internationale de la Marionette), care în 
acest an stă sub deviza:„Cântăm și animăm pentru pace”. 

Vă transmitem un fragment din mesajul edificator și binevenit în aceste zile dificile pentru 

întreaga lume al preşedintelui ASSITEJ, Yvette Hardie: „copiii au nevoie să se poată 
bucura de momentele petrecute în cadrul comunităţii. Ei au nevoie de spaţii în care să 

exploreze noi moduri de gândire, în care să simtă empatie faţă de cei care nu se 
deosebesc de ei înşişi. 

•  

Ei au nevoie de experienţe concrete de comuniune în cadrul comunităţii pentru a le 
reaminti bucuria şi frumuseţea pe care lumea le are de oferit. (…)Așa că lăsați-ne să 

ducem copilul sau tânărul la teatru, oferindu-i suportul necesar pentru a ne asigura că 
fiecare copil are acces la artă și la teatru, indiferent de circumstanțele lor personale sau 
sociale. Și pentru aceia dintre noi care lucrează în această profesie, permiteți-ne să 

oferim experiențe de calitate, care vor face diferența în modul în care tânăra generație 
percepe lumea – pentru binele zilelor de azi și de mîine”. 

http://ciugudeanul.ro/2020/03/20/20-martie-ziua-internationala-a-teatrului-pentru-copii-si-tineret/#respond


Ne-am fi bucurat împreună de aceste zile de sărbătoare, într-o sală de spectacol, dar 

astăzi vă spunem să vă bucurați în familie și să urmăriți, de acasă, spectacolele 
noastre.Și nu uitați nici de mesajul celor de la UNIMA: „Împreună pentru pace.” 

 



La Teatru Cu Familia Și Prietenii – Un Nou Proiect Al 
Teatrului De Păpuși ”Prichindel” Din Alba Iulia 

Posted by ab.ro on5 august 2020  CATEGORY:Comunicate de presa 

Începând de marți, 11 august 2020, Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă startul unui nou proiect intitulat: La teatru 
cu familia și prietenii. Așa cum reiese și din titlu, o familie poate invita prietenii copiilor pentru a petrece o seară 
frumoasă vizionând un spectacol de teatru cu păpuși. Numărul participanților este de maxim 10 persoane. 

Spectacolele se vor prezenta în fiecare zi de marți, miercuri și joi, în curtea teatrului, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, 
de la orele 19:00, pe parcursul lunii august. Prețul unui bilet este de 5,50 lei. 

Primul spectacol pe care vi-l propunem este „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa, echipa 
spectacolului: Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, 
Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Tudor Cristian Popa, 
Iulian Costea și Teodora Popa – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, 
Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela 
Tămășan – croitorie. 

Participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de e-mail: impresariat@teatrulalba.ro, unde 
vă rugăm să ne transmiteți numele, numărul de participanți, data în care doriți să participați. 

Programările se vor face în ordinea înscrierilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să sunați la numerele de 
telefon: 0372 758 351 / 0258 811 752, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. 

Și să nu uităm de reguli: purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata 
spectacolului, dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice și permiterea verificării temperaturii. 

Vă așteptăm cu nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia organizează 
”Lecția de teatru” pe platforma Zoom [FOTO] 

Publicat in: 14 mai 2020 

etichete: ”Lecția de teatru”, platforma Zoom, radiocluj.ro, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, consideră că teatrul este un factor 
cultural-educativ important în viața oricărui copil, dezvoltându-i imaginația și 
spiritul creativ, care nu ar trebui să lipsească. De aceea, a decis ca în perioada 
imediat următoare să continuie proiectele online. 

Unul din proiectele noastre dragi este Lecția de teatru, un proiect care a avut un feedback excelent din 

partea copiilor, dovadă stând numeroasele solicitări din partea școlilor, grădinițelor sau a diferitelor 

asociații cultural-educative. 

Lecția de teatru a fost susținută în Alba Iulia și localități ale județului Alba: Cunța, Cut, Drașov, Geomal, 

Lancrăm, Loman, Petrești, Răchita, Răhău, Șpring, Stremț și Vințu de Jos. Și planurile noastre ar fi 

continuat în multe alte zone ale județului, dacă această pandemie nu ar fi intervenit în viețile noastre, ale 

tuturor. 

Ce vom învăța la o lecție de teatru? ne puteți întreba. Veți învăța cum să interpretați un rol, despre tipurile 

http://ab.ro/la-teatru-cu-familia-si-prietenii-un-nou-proiect-al-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia/
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http://www.radiocluj.ro/2020/05/14/teatrul-de-papusi-prichindel-alba-iulia-organizeaza-lectia-de-teatru-pe-platforma-zoom-foto/
http://www.radiocluj.ro/2020/05/14/teatrul-de-papusi-prichindel-alba-iulia-organizeaza-lectia-de-teatru-pe-platforma-zoom-foto/
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http://www.radiocluj.ro/etichete/teatrul-de-papusi-prichindel-alba-iulia/


de păpuși și mânuirea lor, cum să confecționați măști sau personaje, dicție și vorbire expresivă, dar și 

cum să vă comportați ca spectator. 

Propunerea noastră este următoarea: în perioada 19 mai – 12 iunie 2020, vom organiza zilnic Lecția de 

teatru pe platforma Zoom, online, pe care va trebui să o descărcați pe telefonul mobil, tabletă sau 

computer. Această lecție va fi susținută de actorii teatrului în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu 

orele 17.00 și durata acesteia va fi de 40 de minute. Prima lecție va începe marți, 19 mai 2020. (Ioana 

Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia) 

  

capra cu trei iezi 

Pentru a putea participa la aceste lecții se fac înscrieri începând cu data de miercuri, 13 mai, cu precizarea 

zilei dorite, pe adresa: impresariat@teatrulalba.ro. 

 Cezar Firu 

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal. 

Ne găsești și pe facebook, twitter și instagram. 

 

http://www.radiocluj.ro/asculta-live/
https://www.facebook.com/RadioRomaniaCluj/
https://twitter.com/Radio_Cluj
https://www.instagram.com/radiocluj/


 

www.albastiri.ro 
cultura, educatie, societate 

 

cultura  

Teatrul ”Prichindel” serbeaza a 68-a aniversare cu Zulenka 
 28 august 2020  Redactie  Niciun comentariu aniversare, teatru de papusi, teatrul prichindel, zulenka 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba vă invită să aniversăm împreună 68 de ani de existență 

a Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

Așadar, vă așteptăm în 1 septembrie, de la orele 19.00, în curtea teatrului, să vizionați spectacolul „Zulenka”, 

scenariul și regia Cristian Pepino. Mascota teatrului vă va întâmpina cu zâmbetu-i candid, dar și cu baloane 

colorate. 

Înființat la 1 septembrie în anul 1952, teatrul a realizat de-a lungul timpului proiecte frumoase, pe care le-a 

prezentat copiilor din țară și din străinătate. La împlinirea destinului estetic al teatrului au participat, de-a lungul 

timpului, actori, importanți regizori, scenografi și compozitori, având ca obiectiv principal de activitate 

producerea și prezentarea de spectacole pentru copii, impregnate cu un puternic caracter educativ. Astfel, povești 

minunate, cu personaje simpatice, care au prins viață în mâinile actorilor teatrului, ateliere și lecții de teatru 

precum și Festivalul Internațional de teatru Povești au oferit spectatorilor momente unice. 

Participarea la numeroase festivaluri naționale și internaționale a dus la consolidarea imaginii teatrului, ca 

instituție de profil profesionistă, care poate susține pe orice scenă, de oriunde, spectacole de teatru de înaltă ținută 

artistică. Dovadă în acest sens stau numeroasele premii obținute la aceste festivaluri la care am fost invitați sau la 

care am fost selecționați. 
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Evoluția teatrului a constat și în transformarea clădirii pe parcursul anilor, ajungând astfel în anul 2020 să avem 

un teatru nou, modern, frumos, elegant, atrăgător, cu personalitate. 

Dincolo de întreg aspectul frumos și elegant pe care l-a îmbrăcat clădirea și spațiile interioare, noul teatru 

beneficiază acum și de o curte primitoare, frumos pavată, care, iată, a devenit scena unui teatru în aer liber în 

această perioadă. 

Vă reamintim că totul se va desfășura respectând aceleași reguli de programare, precum și cele de protecție și 

distanțare fizică prevăzute în starea de alertă. Mai multe informații găsiți pe site-ul 

teatrului: www.teatrulalba.ro și pe adresa noastră de 

facebook: www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia 

Cristina Smadea, 

Secretar literar 
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