
 

 

FESTIVALUL  DE TEATRU PENTRU TINERET - BRAŞOV 

,,De-a Râsu’ Plânsu’ ” 

- Ediţia a IV –a 

2-3  MAI  2014 

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu” din Braşov, organizează a patra 

ediţie a Festivalului de Teatru ,,De-a Râsu’ Plânsu’ ” pe trei secţiunii: 

1-teatru  

2-teatru de păpuşi     

3-text dramatic 

 Scopul festivalului este să ofere posibilitatea tinerilor să se exprime prin intermediul 

teatrului, să-şi demonstreze calităţile artistice, atît cele actoriceşti, cît şi cele dramatic-literare.  

Festivalul se desfăşoară în regim de concurs şi se adresează tinerilor cu aspiraţii spre actorie, 

regie şi dramaturgie (arta scrisului dramatic). 

La primele două secţiuni de interpretare, textele pieselor alese pot fi din dramaturgia clasică 

sau contemporană,universală sau românească. De asemenea, piesa poate avea un scenariu original 

sau adaptat, şi să fie interpretată exclusiv în limba română. Reprezentaţia trebuie să dureze maxim 30 

de minute. Nerespectarea acestei cerinţe se penalizează prin depunctare.  

Pentru secţiunea a treia-textele dramatice (piese de teatru, monoloage) trebuie să fie originale, 

să aparţină cu adevărat tinerilor creatori. Pentru această secţiune vă rugăm să ne trimiteţi textul in 

format electronic pe adresa de e-mail, odată cu fişa de înscriere,pînă la data de 27.04 2014. Acest 

lucru este necesar pentru ca juriul de specialişti să aibă timp suficient să citească textele dramatice. 

Participanţii la festival trebuie să aibă vârste cuprinse între 12 si 35 de ani. 

  Fiecare trupă înscrisă trebuie să aibă un nume, chiar dacă aparţine unei instituţii, şi să fie 

compusă din cel mult 10 membrii. 

De asemenea, fiecare membru participant va achita o taxă de participare în valoare de 30 lei, 

sumă ce va fi depusă în contul: RO47OTPV211000228085RO01. Vă rugăm să solicitați la bancă să 

apară alături de numele dumnevostră și scopul plății: taxa de înscriere la Festivalul de Teatru ,,De-a 

Râsu’ Plânsu” al Școlii Populare de Arte ,,Tiberiu Brediceanu ” Brașov. De asemenea să ne 

comunicați  din timp dacă aveți nevoie din partea școlii de o adeverință de participare și efectuarea 

plații în cont, conform extrasului de cont. 

Nu se acceptă plata taxei în numerar. 



 

 

Taxa trebuie plătită de fiecare participant și se achită o singură dată indiferent câte roluri 

interpretează. 

Festivalul se desfăşoară pe durata a două zile, pe 2 şi 3 mai 2014, în Sala Festivă a Şcolii 

Populare de Arte Braşov, str.Lungă nr.1. Programul festivalului, programul de repetiţii, precum şi 

alte informaţii utile vor fi comunicate de către organizatori, pînă la data de 29.04 2014. 

Între spectacole va exista o pauză de maxim 5 minute, timp în care va fi instalat decorul 

necesar următoarei trupe (în situaţia în care montarea decorului durează mai mult vă rugăm să ne 

comunicaţi, chiar pe fişa de înscriere). 

În cazul în care reprezentaţia necesită un decor complex sau format din obiecte voluminoase, 

transportul şi instalarea acestuia intră în sarcina trupei. Organizatorii pot pune la dispoziţia trupelor 

numai obiecte minimale şi numai în măsura posibilităţilor. Acest lucru trebuie, de asemenea, solicitat 

odată cu înscrierea. 

   Toate aceste necesităţi, precum şi orice altfel de probleme tehnice, care vor fi expuse la faţa 

locului fără să fi fost anunţate în prealabil, nu vor fi luate în considerare, decât în măsura în care vor 

putea fi rezolvate fără a afecta programul şi condiţiile de desfăşurare a festivalului. 

Participanţii au obligaţia de a respecta programul de repetiţii, spectacolele şi alte activităţi 

concepute de organizatori. 

Organizatorii nu vor suporta transportul şi masa trupelor selectate în cadrul festivalului. 

Organizatorii vor suporta cazarea.Vă rugăm să ne precizaţi în fişa de înscriere, numărul de 

persoane care solicită cazarea, ca să putem face rezervări în timp util. 

Pentru a vă putea înscrie, completaţi formularele atasate la acest regulament pe care le veţi 

trimite pe adresa de e-mail festivalbrasovarte@yahoo.ro 

Juriul va fi format din profesioniști (actori, regizori, dramargi): 

Președintele Juriului – Dan Tudor, actor si regizor de teatru 

Afrodita Androne, actriță la Teatrul Național București 

Adi Voicu, regizor de film 

Ovidiu Cuncea, actor la Teatrul Național București 

Carmen Moruz, actriță, Dir. Școala de Arte Brasov, pentru jurizarea textelor dramatice  

Premiile constau în diplome, medalii, bani şi obiecte. Cuantumul acestora nu-l vom publica, 

întrucât acesta este un festival la care participarea trebuie să se facă din plăcere, pasiune şi dragoste 

de teatru. Fiecare tânăr ar trebui, din punctul nostru de vedere, să aibă o astfel de experinţă, pentru a-

şi descoperi vocaţiile creatoare, imaginaţia şi inventivitatea. 

 

 



 

 

Premiile:  

 Marele premiu –TROFEUL FESTIVALULUI-lucrare de artă, realizată de artistul plastic 

Marius Necşoi, profesor al Școlii Populare de Arte Brasov 

 Cel mai bun spectacol  

 Cea mai bună interpretare actoricească 

 Cel mai bun text dramatic-cu posibilitatea de beneficia de o montare profesionistă, avînd ca 

producător Şcoala Populară de Arte Braşov 

 Premiul special in memoriam ,,Adrian Răţoi”, actor, profesor de teatru 

 Premiul special in memoriam ,,Dan Sandulescu ``, actor, profesor de teatru 

 Premii speciale, în cazul în care juriul va considera de cuviinţă: premiul pentru cea mai 

expresivă păpuşă, pentru decor, pentru costume etc. 

 Toţi premianţii vor avea posibilitatea de a intra la Şcoala Populară de Artă Braşov pentru anul 

şcolar 2014-2015, la secţia de actorie, actorie-păpuşi și musical (pentru cei care au si 

aptitudini muzicale), FĂRĂ SUSŢINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE. 

Înainte de decernarea premiilor în ziua de sâmbătă 3 mai, participanți se vor bucura de 

reprezentația piesei "Trasi la Xerox" adaptare comică după Vasili Suksin, regia Dan Tudor 

având în distribuție pe Ovidiu Cuncea, Afrodita Androne și Dan Tudor. 

  Aprecierea trupelor se va baza pe criterii precum: capacitatea de interpretare şi de convingere, 

înţelegerea situaţiilor şi a rolurilor, atmosfera creată de trupă pe scenă, adevăr în situaţie, 

disponibilitate de a improviza, originalitate în arta scrierii dramatice. 

  

 Pentru alte informaţii, contactaţi-ne la nr de tel/fax.0268413965 

Prof.Alexandra Petrasciuc 0744929204  

Prof.Georgiana Ion 0723199072 

 

    BAFTĂ TUTUROR!! 

 

 

 


