
Festivitatea de premiere
”Copil în Europa”- Festivalul Na ional de Teatru pentru Tineri i Copii, Ediț ș ția a XI a
16 septembrie 2018, ora 17.30, Casa Tineretului, Timi oaraș
1. Prezintă: Roxana Morun
- detalii legate de organizator, finan atori, sus inători, parteneri, parteneri mediaț ț
- detalii legate de echipa de produc ie, juriu spectacole, juriu concurs afi e etcț ș
2. Niculcia Cezara Daiana ”Rise like a phoenix” 
3. Matrix Dance, coordonat de doamna Irina Obîr anș  Nedelcu 
Solo dans contemporan ,,Dream it Possible cu (dans i coregrafie Iulia Radu- 12 aniș
4. Elena Alexandra Sinoi ”Upside down”
5. Niculcia Cezara Daiana ”When I was your man”
6. Matrix Dance, coordonat de doamna Irina Obîr anș  Nedelcu
dans modern ,,Mine''. 5 fete (18 and up. Coregrafia Andreea Csazo.
7. Ana Maria Pandele Andone
- detalii legate de echipa de voluntari
- detalii legate de spectacolele invitate, produc iile realizate in festivalț
8. Jasmina Mitrici
- vorbe te în numele juriului de la concursul de teatru. Speech despre festivalș
9. Veronica Borontea
- vorbe te în numele juriului de afi e. Acordă premiile la sec iunea afi eș ș ț ș
10. White Steps Academy, coordonata de Irksousi Mohamed (Hamade)- Dans hip hop 
11. Elena Alexandra Sinoi ”Simply the best”
12. Premierea laurea ilorț
- sec iunile: monolog, interpretare fete, interpretare băie i, spectacol (marele premiu, premiul I, ț ț
II, III, men iuni, premii speciale etc)ț
Link LISTA PREMII F XI 
https://ac-pentagon.ro/index.php/47-afise/copil-in-europa/xi/386-laureatii-festivalului-national-
de-teatru-pentru-tineri-si-copii-copil-in-europa-editia-a-xi-a
13. Sesiune fotografii (de grup i pe trupe)ș
14. Mul umiri, invita ie premiera ”Unwilling”ț ț

Toate datele cuprinse în acest document sunt proprietatea intelectuală a Asociaţiei Culturale “PENTAGON”. Folosirea sub orice formă
a acestora fără acordul Asociaţiei Culturale “PENTAGON” este o încălcare a drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.
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