CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV
Şcoala Populară de Arte Şi Meserii - “Tiberiu Brediceanu”
Strada Lungă nr.1, Tel/fax 0268413965, www.artebrasov.ro

FESTIVALUL DE TEATRU PENTRU TINERET - BRAŞOV
,,De-a Râsu’ Plânsu’ ”
- Ediţia a XI –a
1-5 iunie 2021
Şcoala Populară de Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu” din Braşov, organizează a XI-a
ediţie a Festivalului de Teatru ,,De-a Râsu’ Plânsu’ ” pe trei secţiuni:
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. Piesa poate avea, de asemenea, un scenariu original
sau adaptat, şi să fie interpretată exclusiv în limba română.
Reprezentaţia trebuie să dureze maxim 50 de minute. Nerespectarea acestei cerinţe se
penalizează prin descalificare.
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 în
format electronic pe adresa de e-mail, odată cu fişa de înscriere în intervalul 17- 31 mai 2021.
Fiecare trupă înscrisă trebuie să poarte un nume, chiar dacă aparţine unei instituții.
Festivalul se desfăşoară pe durata a trei zile, 1- 5 iunie2021. Participanții vor trimite o
filmare integrală a spectacolului pe care doresc să îl prezinte între 17 și 31 mai 2020 , împreună cu
fișa de înscriere pe care o găsiți atașată regulamentului, prin SHARE GOOGLE DRIVE,
WeTransfer, Transfer Now, pe adresa de e-mail: sc.arte_teatru@hotmail.com . In urma
vizionarii tuturor filmarilor de către un juriu profesionist, se vor alege câștigătorii. Premiile
vor fi anunțate în data de 5 iunie 2021 pe pagina de facebook a Scollii Populare Brasov .În
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aceași zi vom desfășura o întâlnire între trupele câștigătoare și juriu, online, pe platforma
zoom.
Participanţii au obligaţia de a respecta termenul limită de trimitere a materialelor filmate. Vă
rugăm să nu depășiți durata de 50 minute a înregistrării; consecința nerespectării fiind (cu regret)
descalificarea.
Pentru a vă putea înscrie, completaţi formularele atasate la acest regulament pe care le
veţi trimite pe adresa de e-mail sc.arte_teatru@hotmail.com
Juriul va fi format din profesioniști (actori, regizori, dramaturgi):
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
 Cel mai bun spectacol
 Cele mai bune interpretări actoricești (feminină, masulină)
 Cel mai bun text dramatic-cu posibilitatea de a 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 Săndulescu ``, 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 2020-2021, la secţia de actorie, actorie-păpuşi și musical (pentru cei care au si
aptitudini muzicale), FĂRĂ SUSŢINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE.
Aprecierea trupelor se va baza pe criterii precum: capacitatea de interpretare şi de convingere,
înţelegerea situaţiilor şi a rolurilor, atmosfera creată de trupă, adevăr în situaţie, disponibilitate de a
improviza, originalitate în arta scrierii dramatice.
Premiile constau în diplome. Ele vor fi trimise pe mailurile coordonatorilor.
Pentru alte informaţii, contactaţi-ne la nr de tel/fax.0268413965
Prof.Alexandra Petrasciuc 0744929204
Prof .Marcela Onică 0773 743 499
Prof. Geantă Chelbea 0745026802

BAFTĂ TUTUROR!!

