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INVITAŢIE 

 
             
 
          Avem deosebita plăcere de a vă invita la cea de-a VII-a ediţie a Festivalului 

Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineri “COPIL ÎN EUROPA”, care se va desfăşura  

în Timişoara, în zilele de 5 şi 6 Iunie 2014.  

         Detaliile privind desfăşurarea evenimentului se regăsesc în “REGULAMENTUL 

festivalului”, parte integrantă din prezenta invitaţie, precum şi în CAIETUL PROGRAM al 

FESTIVALULUI, care va fi inmânat coordonatorilor de trupe la deschiderea oficială.  

         Se vor acorda atât premii pentru spectacolele prezentate, cat si premii de 

interpretare masculină şi feminină, pentru ambele sectiuni: liceu si gimnaziu. 

          

 

 

 

 

 

                          Cu deosebită consideraţie, 

 

 

 

Coordonator festival, 

                                               actor, Ana-Maria Pandele Andone 

 
 

 
Notă : 
 
IMPORTANT!!! Pentru fiecare spectacol/monolog se va prezenta SEPARAT câte o fişă de înscriere 

completată (paginile 1, 2, 3 și 4 din fișele / tabelele alăturate). 
Acestea vor fi trimise scanate (după ce au fost completate, semnate, ştampilate), prin e-mail, pe adresa 

anamariapandele@gmail.com Tot prin acest mijloac veţi trimite şi scurta istorie (descriere) a trupei, 

precum şi afişul spectacolului. Detalii la nr. de tel. 0740 151 623 sau pe http://www.ac-

pentagon.ro/index.php/festivalul-de-teatru-copil-in-europa-3/101-festivalul-de-teatru-pentru-copii-

si-tineret-copil-in-europa-6 
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FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU COPII ŞI TINERI 

„COPIL ÎN EUROPA”  
Ediţia a VII-a, 5 si 6 Iunie 2014 

Timişoara 
 
 

REGULAMENT 
 
 
            Cu o largă experienţă în domeniul activităţilor cu şi pentru copii sau tineri, Asociaţia Culturală 
„Pentagon” cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş si al Inspectoratului Şcolar JudeţeanTimis, 

organizează în perioada 5 şi 6 iunie 2014, la Timişoara, Festivalul de Teatru pentru Copii şi Tineri 

„Copil în Europa”, ediţia a VII-a.  Manifestarea îşi propune în cadrul acestei ediţii să adune sub 

auspiciile Thaliei elevii din Timişoara şi nu numai, într-un festival-concurs de teatru, care va cuprinde 

deopotrivă atât spectacole, concerte, one-man-show-uri, cât şi ateliere specifice artei teatrale.  
 

           Această întâlnire a trupelor de teatru se doreşte a fi o evaluare a fenomenului teatral în rândurile 

tineretului şcolar, şi totodată a interesului spre această activitate; o reuniune a iubitorilor Thaliei sub 

reflectoarele timisorene, ce urmăreşte dezvoltarea personalităţii creative, a expresivităţii afective, a 

cultivării sentimentului de prietenie şi conlucrare, înţelegerea condiţiei umane, realizarea unor 

schimburi de idei, concepte despre mişcarea teatrală naţională, sau alte forme de exprimare artistică 

în rândul tineretului.  

 

Reguli generale: 
 

1. Festivalul e deschis tuturor trupelor de teatru din Şcoli, Licee, Colegii, Palate, Cluburi şi Organizaţii 

ai căror copii au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, precum şi a celor care au depăşit vârsta liceului 

dar sunt membri in trupe de teatru mixte, cuprinzând atât elevi cât şi studenţi. Se acceptă 

abordarea oricărui gen teatral (dramatic, gestic, comedie, tragedie, music-hall, medieval, antic, 

teatru-dans, pantomima, etc.). 

2. Momentele artistice pot fi sustinute sub forma de spectacol sau de monolog; ambele variante 

constituie optiuni viabile pentru fiecare sectiune si categorie de vârsta: ciclul primar, gimnazial, 
liceu şi mixt. 

3. Coordonatorii trupelor vor confirma participarea în cel mai scurt timp posibil (scris/ fax/ e-mail) 

şi vor  menţiona numele piesei, autorul, instituţia reprezentată, numele trupei, componenţa: numele, 
vârsta, clasa, şcoala, nr. matricol, adresa personală, Serie/nr. C.I. şi CNP, inclusiv aceleaşi 
date pentru coordonatorul trupei. Fişele cu detaliile spectacolului şi cu necesarul tehnic, precum 

şi tabelele cu paricipanţii, vor deţine obligatoriu semnăturile autorizate ale institutiilor 

reprezentate. Tot in aceeasi formulă (scris/fax/ e-mail) vor fi trimise materialele de mediatizare 

(afişe, foto, programe, etc.) şi scurtul istoric al trupei, pentru prezentare în mass-media şi caietul 

festivalului. 
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4. Echipele participante sunt invitate să respecte criteriile stabilite în prezentul regulament şi să 

participe la toate evenimentele stabilite in programul festivalului, cele mai fidele şi active trupe 

participante, urmând a fi recompensate cu un premiu surpriză!   

5. Necesarul tehnic (sonorizare, lumini) se pune la dispoziţie de către organizatori. Decorul şi 

recuzita pentru spectacol vor fi asigurate de fiecare trupă participantă, însă organizatorii se 

angajează, în masura posibilităţilor, să înlesnească definitivarea acestora.  

6. In aceasta editie a festivalului, costurile de cazare, masa si transport pentru trupele din alte 

localităţi decât cele din judeţul Timiş vor fi suportate de către trupele invitate. 

7. Este recomandată păstrarea unei atitudini şi atmosfere de prietenie şi înţelegere faţă de toţi 

participanţii la festival (elevi, profesori, juriu, organizatori). Coordonatorii trupelor sunt direct 

răspunzători de comportamentul membrilor trupei şi de supravegherea acestora. Se recomandă un 

comportament civilizat şi aste interzis consumul de băuturi alcoolice, fumatul în spaţiul de cazare, 

folosirea de substanţe halucinogene (droguri sau alte substitute).  

8. La sosire, coordonatorii trupelor din alte localitati, altele decât Timişoara,  vor prezenta fişele 

medicale personale şi ale participanţilor, avizate de autorităţile competente. 

9. Sosirea are loc în data de 5 Iunie (se va anunţa telefonic, aproximativ exact, ora de sosire). 

10. Organizatorii îşi rezumă dreptul de a modifica comunicările şi datele stabilite, dacă situaţia de fapt 

o impune, anunţând ulterior în timp util orice modificare survenită. 

11. Luarea la cunoştinţă a acestui regulament implică acceptul şi acordul cu regulile interne stabilite 

pentru festival.  

 

                                                        

 

 

 

                                                                 Coordonator festival, 
                                                                              Actor: Ana-Maria Pandele Andone 
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