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Cea de a XI-a edi ie a festivalului ț „Copil în Europa” va avea loc în perioada 7 - 16 septembrie 2018, la Casa Tineretului (FITT),
precum i în alte loca ii din Timi oara.ș ț ș
        Festivalul reune te nume sonore la nivel na ional i interna ional, fiind invita i să joace spectacole în festival sau să ină ș ț ș ț ț ț
workshop-uri pentru participan i: Paul Cimpoieru, Alex tefănescu, Mădălina Ghi escu Petre, ț Ș ț Julieta Georoiu, Rasmina 
Călbăjos, Alin Costea, Claudiu Pu cău, ș Irksousi Mohamed i al ii.ș ț

        Cu ajutorul partenerilor culturali, festivalul include următoarele spectacolele invitate:    
-  „9 piese de teatru remixate”- va avea loc în 8 septembrie 2018 de la ora 19.00 în Sala mare a Casei Tineretului (FITT). 
Un spectacol unde 9 piese de teatru faimoase sunt repovestite, cântate i parodiate pe muzică de actorul Alex tefănescu, în ș Ș
duet cu chitara lui. Intră în lumea marilor crea ii dramatice cum ar fi “Romeo i Julieta”, “Hamlet”, “O scrisoare pierdută” i ț ș ș
altele, într-un fel nea teptat i original. Cine le-a citit, le redescoperă într-o lumină surprinzatoare, iar cine nu, cu siguran ă va ș ș ț
prinde pofta de a merge la bibliotecă sau măcar să caute filmul pe IMDB. E ca un ghid teatral atât pentru ini ia i, cât i pentru ț ț ș
profani, pe o paletă muzicală larga, colorat de râsete i energie bună de luat la pachet, un spectacol realizat sub egida ș
Unteatru Bucure ti.ș

  - „Homo Americanus”- va avea loc în 16 septembrie 2018 la ora 19.30 pe scena Casei Tineretului, un spectacol co-
produc ieț  Compania Two of Us i Tș eatrul LUNI de la Green Hours Bucure ti.ș  Este un spectacol de / cu Paul Cimpoieru 
, un perform(D)ance - un fel de poetry in motion - ce vorbe te despre om i visele lui. Un spectacol făcut la New York, pe ș ș
durata bursei la The Actors Studio.

- ”Mergi pe drumul tău!” este o produc ie realizată pe durataț  Festivalului Na ional de Teatru pentru Tineriț  "Copil în Europa" 
(XI), un musichal de excep ie pe un text scris de Laura ibuleac i a cărei muzică a fost compusă de Daniel Radu i Cristian ț Ț ș ș
Mihai. Spectacolul va reuni tineri participan i la festival, actori minuna i care vor parcurge un laborator de crea ie intens, a căruiț ț ț
finalitate va fi premiera din data de 15 septembrie 2018, ora 19.00, tot pe scena Casei tineretului (FITT).  Regia va fi 
semnată de actri a Julieta Georoiu, coregrafia va fi realizată de ț Rasmina Călbăjos, iar de dezvoltarea abilită ilor vocale se va ț
ocupa Alin Costea. CV-urile realizatorilor acestui spectacol sunt impresionante i cu siguran ă tinerii arti ti vor avea un câ tig ș ț ș ș
nemăsurat participând i lucrând la acest proiect.ș

- ”UNWILLING”- Scurtmetraj realizat în cadrul Festivalului Na ional de Teatru pentru Tineri "Copil în Europa" (XI)ț . Premiera 
filmului: 16.09.2018 ora 17.30, la Casa Tineretului (FITT), Timi oara. ș Din distribu ia filmului fac parte apte actori i tineri ț ș ș
viitori actori, care îndruma i atent de regizorul i producătorul filmului, atrag aten ia asupra faptului că e mult mai bine să nu ț ș ț
punem etichete sau să judecăm oamenii după aparan e. Doar ei, oamenii, tiu, care este povestea din spatele faptelor lor, iar ț ș
regia i scenariul vor fi semnate de Claudiu Pu cău, după o idee de Mircea Ionu  Pandele.ș ș ț

INTRAREA LIBERĂ pe bază de rezervare Online la toate spectacolele i activită ile festivalului aici: ș ț
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyls3syDBDmr6ET2pVSbxtYayYxm7rLvdr_dENUNLFNVR12oBvA/exec 

       Pe langă spectacolele invitate, vor mai fi două zile pline de spectacole în concurs: 14 i 15 septembrie 2018, ș fiind 
selectate 12 trupe din toată ara i de 20 de elevi la monolog, probe sus inute tot pe scena Casei Tineretului. ț ș ț

       În afara spectacolelor, vor fi i o serie de ș workshop-uri de dezvoltare a abilitatilor elevilor-actori, axate edi ia aceasta, ț
pe importan a îmbunătă irii calita ii vocii i expresiei corporale: ț ț ț ș musichall, actorie, coregrafie, canto, freestyle, mi care scenică,ș
film, voce etc. 
       De asemenea tinerii vor comunica deschis cu actorii Claudia Ieremia i Ion Rizea, în cadrul ș sesiunilor de discu iiț  ce vor 
avea loc pe parcursul festivalului de teatru.  
       Juriul festivalului va fi format din actorii: Constantin Rădoacă, Alina Ilea, Ana Maria Pandele Andone, Jasmina Mitrici i ș
Iuliana oancă Crăescu.Ț
       Evenimentul este organizat de Asocia ia Culturală „Pentagon” i este cofinan at de Consiliului Jude ean Timi , prin Centrulț ș ț ț ș
de Cultură i Artă al Jude ului Timi , având ca parteneri Funda ia Jude eană pentru Tineret, Teatrul Na ional ”Mihai Eminescu” ș ț ș ț ț ț
Timi oara, Primăria Municipiului Timi oara i al ii.ș ș ș ț
        Mai multe informa ii despre program, activită i i parteneri, pe site-ul nostruț ț ș
https://www.ac-pentagon.ro/index.php/festivalul-de-teatru-copil-in-europa-3/331-festivalul-de-teatru-pentru-copii-si-
tineret-copil-in-europa-11
precum si pe facebook https://www.facebook.com/anamariapandele
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