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 Centrul Cultural Reduta s-a 
impus, de-a lungul timpului, ca un 
reper al vieții culturale brașovene, 
păstrând permanent crezul că prin 

cultură se pot cataliza, dinamiza şi 
activa procesele sociale care să ne ajute 

să devenim o comunitate, și încercând 
prin activitățile și evenimentele organizate, 

să perpetueze și să promoveze valorile culturale 
autentice, în contextul actual, în care societatea 
pune accent în mod special pe palpabil și vizual.
 Centrul Cultural Reduta este o instituție de cultură 
foarte activă în Brașov, cu o variată ofertă de evenimente 
culturale, de calitate, profesioniste, adresate publicului 
de toate vârstele, asigurând astfel creșterea participării 
și accesului la cultură. Încearcă prin proiectele culturale 
propuse să răspundă cerinţelor publicului actual - 
unul avid de noutate, calitate, diversitate, originalitate. 
 Astfel, susține programe culturale remarcabile 
şi proiecte inovative, care s-au dovedit a fi în topul 
preferinţelor publicului brașovean prin calitatea şi 
originalitatea lor: Festivalul Internaţional de Folclor 
“Garofiţa Pietrei Craiului”, Festivalul Internaţional 
de Muzică de Cameră “Marile Serate Muzicale”, 
Festivalul Naţional de Teatru pentru Tineri “Amprente”, 
Festivalul National de Teatru pentru Amatori “Am-
Actor”, Stagiunea Estivală de Concerte de la Bastionul 
Ţesătorilor “BastionBaroc", Congresul Internaţional de 
Numismatică (unic în Romania), Rezidențe de Artă 
Contemporană R.A.C., Festivalul de muzică folk ”Patria” 
și Festivalul de Teatru politic ”Scenele Memoriei” .
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DuminicĂ, 25 martie miercuri, 28 martie

MarȚi, 27 martie

luni, 26 martie

Program

17:00 Deschiderea festivalului
 Bastionul Țesătorilor
20:00 Spectacol invitat Lungs
 de Duncan Macmillan
 o producție Vanner Collective,  
 în colaborare cu Teatrul Act

11:00 Țara Lui gufi
 de Matei Vișniec
 Trupa A.C.T, Bacău

12:00 sXPr PLs
 de William Shakespeare
 Trupa NANT, București

13:00 steaua PoLară
 de Alexandru Ivanoiu
 Trupa BRAINSTORMING, București

19:00 Spectacol de Gală iHamLet

 un concept Punctart, derulat în   
 parteneriat cu Teatrul Excelsior
20:30 Festivitatea de premiere

18:30 DoisPrezece
 de Nick McDonner
 Trupa AICI, Constanța

20:00 Put your HanDs uP in tHe air
 de Rareș Fota
 Trupa VICTORIA ART, București

14:30 cum ne PLace
 de Alexandru Gorghe
 Trupa ATELIERUL DE TEATRU, Botoșani

16:00 atenȚie, agLomeraȚie La soL!
 de Marc Camoletti
 Trupa TEENACT, Piatra Neamț

17:30 siLvia
 dupa A.R Gurney
 Trupa AS, București

19:00 eXPLoziv
 de Elise Wilk
 Trupa AD-HOC, Pitești

20:30 sPăLăm coPiLuL sau facem aLtuL
 de Christopher Durang
 Trupa AMPRENTE, Brașov
 (în afara concursului)
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 Într-o perioadă marcată, la nivel global, de anxietate, 
terorism, stări meteo instabile și vremuri politice nesigure, un 
cuplu tînăr îşi dorește un copil. Dacă se gîndesc prea mult, n-o 
vor face niciodată. Dar dacă se grăbesc, poate fi un dezastru.

 ”Aş putea zbura până la New York şi înapoi zilnic timp de 
șapte ani şi tot n-aş lăsa o amprentă de carbon la fel de mare 
ca atunci când aş avea un copil. 10 000 de tone de CO2. Cât 
greutatea turnului Eiffel. E ca şi cum aş naşte turnul Eiffel.”

Care dintre acestea va supravieţui – planeta sau relaţia?

“lungs”
de Duncan Macmillan

Cu Denisa Nicolae și Liviu Romanescu
Regia – Nicolae Constantin Tănase
Scenografia – Adeline Andreea Bădescu

D i s t r i b u Ț i a

s p e c ta c o l  i n v i tat

* o producție Vanner Collective, în colaborare cu Teatrul Act, București
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 iHamlet este un spectacol de teatru multimedia care 
reflectă universul subiectiv al unui H de 16 ani, un adolescent 
de azi, uimit și dezamăgit în același timp de lumea din jur. 
Cu o prietenă drăguță, niște părinți care îl enervează, o școală 
plictisitoare și mult timp liber, H închide ochii, iar lumea lui se 
transformă într-o rețea fabuloasă de gânduri și imagini pe care 
le poate modela cum vrea el.

 Bazat pe un text nou, inspirat mai degrabă din personajul 
Hamlet decât de subiectul piesei lui William Shakespeare, 
iHamlet este un spectacol de teatru hi-tech, ilustrat ca un eseu 
audiovizual care vorbește despre inadaptare și refuzul de a 
se conforma realității, dar și despre conflictul dintre generații. 
Limbajul scenic creat îmbină expresivitatea actorilor, textul, 
sunetul, proiecțiile video, noile tehnologii și realitatea virtuală 
pentru a construi o experiență senzorială intensă: un Hamlet 
personal, un Hamlet al acestei generații, un Hamlet de azi.

“ihamlet”

Cu Catrinel Bejenariu, Gabi Costin, 
Vladimir Purdel, Vlad Pavel
Regia – Catinca Drăgănescu
Scenografia și costumele – Bogdan 
Costea
Dramaturgia – Elise Wilk
Video&Light Design – Dan Basu 
Coregrafia și mișcarea scenică – 
Simona Deaconescu

D i s t r i b u Ț i a

s p e c ta c o l  d e  g a l Ă

* un concept Punctart, derulat în parteneriat cu Teatrul Excelsior, București
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“cum ne place”
de Alexandru Gorghe

 „Cum ne place” este o colecție de întâmplări culese din scenele 
din piese scrise de Shakespeare (Cum vă place, Visul unei nopți de vară, 
A douăsprezecea noapte, Îmblânzirea scorpiei) care vorbesc despre 
dragoste. Legate cum ne-ar plăcea, personajele sunt transpuse în lumea 
noastră. Astfel, ele vin la pachet cu problemele părinților, ale prietenilor, ale 
pasiunilor extrașcolare – pe scurt, sunt îmbibate în lumea adolescenților de 
azi. Personajele cunoscute și-au schimbat numele și au început să vorbească 
aceeași limbă cu noi, însă sunt aceleași tipuri despre care ne vorbește însuși 
Shakespeare. 
Spectacolul spune că oriunde am fi, ori ca loc, ori ca punct pe axa timpului, 
dragostea este aceeași, are același fel de magie și îndrăgostiții acționează la 
fel în momentele în care sunt plini de iubire.

Andaluza – Anamaria 
Codiță
Maia – Doriana Mihai
Catinca – Ana Rusu
Ema – Diana Știr
Elena – Bianca Plăcintaru
Paraschiv – Alexandru 
Gorghe
Lucrețiu – Robert Onofrei
David – Bogdan 
Bogdănoiu
Raul – Alberto Păduraru
Laur – Alexandru Maxim
Italianca/Titania – Diana 
Bălăucă
Puck – Ramona Andrieș, 

Bianca Sălceanu, 
Ruxandra Moraru, 
Anamaria Vieru, Antonia 
Scutaru, Iuliana Popa, 
Diana Tuduruță, Anastasia 
Rotariu

Șmecheri :
Chris (Viola) – Kitty
Zamfir (Orsino) – 
Alexandru Andrian
Daria Catagea (Olivia) – 
Larisa Fedeleș

Malvenschi – Cristina 
Stănuc
Dobrescu – Adela Bradu
Mironescu – Ilinca Hangan
Stancu – Larisa Stoleriu
Brădulescu – Tavi 
Mateiciuc
Plăcintă – Eliza Jilav

Coregrafia – Ramona 
Andrieș
Regia – Lenuș Teodora 
Moraru și Gelu Rîșca
Tehnic – Radu Chiriac

D i s t r i b u Ț i a

Motto: Stare de 
imponderabilitate

t e e n a c t
piatra neamȚ

“AtenȚie, aglomeraȚie la sol!”
de Marc Camoletti

 Bernard, personajul principal al piesei "Atenţie, aglomeraţie la 
sol!", este un arhitect de succes care este logodit în acelaşi timp cu trei 
stewardese, fără ca vreuna dintre ele să aibă habar despre celelalte. Micul 
său paradis romantic funcţionează la perfecţie: trebuie doar să gestioneze 
bine calendarul de zboruri şi să beneficieze de ajutorul Berthei, menajera 
sa morocănoasă, dar fidelă, care este pe post de controlor al traficului 
aerian romantic. Însă vizita neaşteptată a vechiului său prieten Robert, 
nişte zboruri modificate, turbulenţele climatice şi noile orare de zbor îi 
poartă pe protagonişti într-un haos nebun şi amuzant, plin de coincidenţe 
neaşteptate.

Bernard – Claudiu Ladan
Gloria – Alexandra Bîrliba
Bertha – Smaranda Mihalache
Robert – Sandrino Mătase
Gabriella – Viorela Stoian
Gretel – Luisa Rotariu

D i s t r i b u Ț i a

Motto: Tinerii de azi,
actorii de mÂine
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“silvia”
după A.R. Gurney

 Greg și Kate sunt un cuplu de tineri care, ca orice cuplu normal, trec 
prin tot felul de situații. Kate este iubita care iși dorește stabilitate, liniște 
și îmbrățișările iubitului său când ajunge acasă. Greg e iubitul capabil să-i 
ofere aceste lucruri, dar pare plictisit parcă de această rutină. Totul  este 
static in viața lor, dar niciunul nu intenționează să schimbe ceva. Situația 
ia o intorsătură fantastică atunci când Greg o întâlnește pe Silvia. Pentru el, 
Silvia este o gură de aer proaspăt, o ușă în afara cotidianului, un motiv de 
ieșit mai des, de abandonat orele de muncă și, din nefericire pentru Kate, 
un motiv pentru a-și ignora iubita. Silvia e ca un copil, sinceră si impulsivă, 
răsfățată și nerăbdătoare la tot pasul. Atâtea calități și, totuși, Kate o urăște de 
moarte! Prin urmare, va face tot posibilul să o înlăture pe prietena iubitului 
său din casă. Cum ajung cei doi la un compromis când niciunul nu ar vrea 
să cedeze? Cine va rezolva problemele acestui triunghi conjugal aparte?

Silvia – Daria Pentelie
Greg – Matei Constantin
Kate – Cezara Petredeanu
Tom – Matei Nica
Phyllis – Iris Cercel
Leslie – Ana Ionescu
Brici – Vladimir Dima
Coordonator –  Andrei Gheorghe
Regizor secund – Mara Oprea
Traducerea – Petre Bokor

D i s t r i b u Ț i a

Motto: Copii găsesc totul În nimic, 
oamenii găsesc nimic În tot

a d - h o c
pitești

“Exploziv”
de Elise Wilk

 Spectacolul prezintă viața unui elev recent transferat într-o școală 
model, unde toate lucrurile scapă de sub control odată cu sosirea lui. Exploziv 
vorbește despre relațiile dintre colegi și despre relațiile adolescenților cu 
adulții, expunându-ne una dintre principalele problematici ale zilelor 
noastre: imposibilitatea comunicării.

Agave, psiholoaga școlii – Miruna 
Olteanu
Directoarea – Andreea Mehedințu
Femeia de serviciu – Teodora Tudose
Denis, un elev cu probleme – Ovidiu 
Brașov
Penteu, fiul Agavei, șeful clasei – Robert 
Zamfira
Fata Frumoasă 1 – Ștefania Tcaciuc
Fata Frumoasă 2 – Maria Jinga
Fata Premiantă – Lavinia Florea

Fata Trendy – Ana Burete
Fata Cool – Patricia Smadu
Fata Deprimată – Denisa Pătru
Fata Visătoare – Bianca Neacșu
Băiatul Bătăuș – Andrei Pleșoiu
Baiatul Singuratic – Andrei Vraciu
Parinți – Ana Neacșu, Bianca Vintilescu, 
Florentin Kahyaoglu
Amanta  – Marina Lazăr   
Tatăl Penteu – Alex Jianu

D i s t r i b u Ț i a

Motto:  "Nimic nu arde mai 
mult pe ticăloși ca rÂsul"
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“spălăm copilul sau facem altul”
de christopher durang

 Atunci când copiii sunt întâmplări; atunci când oamenii mari nu-
și împlinesc visele; atunci când dorințele noastre sunt imperative pentru 
ceilalți; atunci când compromisul devine normalitate, apare frustrarea. 
"Spălăm copilul sau facem altul" de Christopher Durang este un spectacol 
despre teamă, revoltă, iubire și speranță. 

Hellen – Maria Guțu
John – Ionuț Popa
Kate – Sabrina Lupu
Cynthia, doamna Pringle, o mamă – Anamaria Teleleu
Director – Lazăr Andrei
Dădaca – Ana Bianu
Daisy – Rareș Huțanu
Psihologul – Rareș Arcip
Regia – Anca Băcanu
Consultant artistic  – actor Marius Cisar 

D i s t r i b u Ț i a

Motto: Trăiesc, iubesc, mă joc, 
deci exist

a i c i
constanȚa

“Doisprezece”
de Nick McDonell

 Mike Albu e un adolescent cunoscut de liceenii din cartierele de lux 
ale New Yorkului. La 17 ani nu fumează, nu bea și nu se droghează. Pierderea 
mamei  și lipsa posibilității de a se întreține l-au făcut să se lase de școala, 
iar acum vinde "iarba" și "doisprezece" - un drog nou, asemănător cu ecstasy. 
De la el se aprovizionează atât tineri foarte bogați, care locuiesc în vile 
lucsoase, cât și jucători de baschet din Harlem cu echipament second-hand. 
Asemenea unui taxi care alearga pentru a își servi clientul, destinul lui Mike 
se schimbă odată cu petrecerea de Anul Nou. Spectacolul balansează între 
realitatea cotidiană și amintirile lui Mike, în special cele legate de copilărie 
și de pierderea mamei. Finalul este unul neașteptat care pune întrebări 
legate de alegerile trecătoare ale tinerilor din ziua de azi. Este o poveste 
tulburatoare despre abuzurile și efectele lor, despre  niște tineri apatici, care 
au totul și nu stăpânesc nimic.

Mike – Tiberius Zavelea
Jesica – Oana Sârbu/Irina Caraula
Sarah – Theodora Pintilie/Ozgul Buse
Chris – Andrei Midisan
Claude – Mihai Macovei
Lionel – Valentin Nechifor
Molly – Sânziana Cucu/Daria Panaite
Hunter – Anthony Deaibes Michael 
Lungu
Nanah – Andrei Giurgea
Andrew – Andrei Giurgea

Charles – Gabriel Vorvoreanu
Tobias – Gabriel Sandu
Arturo – Gabriel Sandu
Doreen – Diana Nedelcu
Mama Jesicăi – Diana Nedelcu
Gaby – Mădălina Iordache/Andreea 
Timoc
Shelly – Cristina Danciulescu/Ana Badila
Timmy – Andrei Calu
Mark – Andrei Plaesu
Dedectiv – Iulia Mardar

D i s t r i b u Ț i a

Motto: Suntem AICI

în afara concursului
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“PUT YOUR HANDS IN THE AIR ”
de RAREș FOTA

 "Put your hands in the air" este un spectacol de musical 100% original, 
concept unic în România, un musical de/despre/cu adolescenți, text scris de 
Rareș Fota (16 ani), coregrafia același Rareș Fota și Toria Drăgulescu (17 ani), 
muzica scrisă special de Romeo Dediu (Holograf). Regia : Julieta Georoiu si 
Liviu Chițu. Un spectacol despre adolescența, despre tentațiile din perioada 
liceului, despre cât de false pot fi unele lucruri și alte lucruri pentru care 
merită să te oprești brusc din vorbit și să începi să cânți! Dragoste, sacrificii, 
măcinari ale adolescenților, cautări, tentații și un final cu totul și cu totul și 
cu totul neașteptat. 

Tudor – Alex Dediu
Ilinca – Bianca Marinescu
Junkie (Adela) – Anastasia Dade
Cezara – Roxana Maximeasa
Marius – Robe Cristian
Andu –  Petru Georoiu
Polițist/Băiat cartier rap – Tudor Dumitru
Băiatul virgin – Rareș Fota
Fata inocentă – Toria Drăgulescu
Hipioata – Anastasia Jinga
Matei – Alex Tesa

Elevi liceu :
Andra Anghelache
Andrei Costin Șerban

Anisia Zlataru
Crina Dumitrescu
Eugenia Ostvos
Iulia Lupașcu
Maria Maftei
Patricia Flack
Ruxandra Chifan
Sabrina Voicu
Smaranda Enache
Ioana Ooprescu
Vlad Cristian
Crina Vintilă
Timeea Zaharia
Adriana Maria Pascale
Sebastian Ghiveci

D i s t r i b u Ț i a

Motto: NăscuȚi să fim victorioși 
prin artă

n a n t
bucureȘti

“SXPR PLS”
de William Shakespeare

 SXPR PLS prezintă parcursul a 6+1 adolescenți când aceștia încearcă 
să răspundă împreună la două întrebări: "Cum prezintă Shakespeare 
iubirea?" și "Ce este iubirea pentru mine?"

Bălica Andreea
Popa Simona
Turbaceanu Daria 
Vasile Maria 
Manole Mircea
Niculae Sava
Zaharia Andrei

D i s t r i b u Ț i a

Motto: dacă nu se 
poate, se poate
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“Steaua Polară”
de Alexandru Ivănoiu

 Din cauza unui conflict cu Matei Boko, profesorul de religie amenință 
o clasă întreagă că nu îi bagă în bac. Cine e disperat, cui nu-i pasă, și cine ține 
cu Matei? Dar mai ales, la cinci ani după terminarea liceului, ce s-a schimbat 
de fapt?

Matei – Bogdan Iancu
DO1 – Agata Tabacu
RE – Eva Cosac
MI/ Iacob – Matei Bumbuț
FA – Valentina Kocsis
SOL – Elena Smîntînă
LA – Irisz Kovacs
SI – Horia Rădoi-Dițescu
DO2 – Matt Garvey

D i s t r i b u Ț i a

Motto: Stare de 
imponderabilitate

a .c.t.
bacău

“Țara lui Gufi”
de Matei Vișniec

 "Țara lui Gufi" prezintă povestea unei împărății în care toți sunt orbi. 
Piesa începe cu conflictul dintre Iola, prințesa, și tatăl ei, Gufi, bazat pe dorința 
împăratului de a-și mărita fata, pe care aceasta i-o refuză cu încăpățânare 
fără să stea pe gânduri. Este adus în fața lor bufonul Lulu, care dorește să 
renunțe la poziția sa la curte. Într-un final, acesta acceptă să fie interogat, 
dezvăluind astfel că el este vâzător și lănsând acest zvon prin împărăție. 
Nemaiîntâlnind o astfel de persoană, frica se răspândește printre orbi, iar 
soldații încep să îl caute pentru a-l închide. Între timp, Iola se întâlnește cu 
Robderouă, care ajunge a fi cel care o ajută să vadă și, ulterior, cel pe care 
Iola îl alege pentru a-i fi soț. În final, Gufi rămâne cu Marțafița, bona Iolei, pe 
care o roagă să rămână, însă aceasta pleacă la rândul ei, lăsându-l singur.

Gufi – Rățoi Răzvan
Iola – Budău Maria
Bubi – Georgiana Cupaș
Zeno – Raluca Boboc
Lulu – Tudor Șerban
Marțafița – Andrada Munteanu
Robderuă – Hârțan Laurențiu
Țonțonel – Codrin Cazacu
Firfirel – Damian Robert
Gîrneață – Ghiorghiu Ștefan
Bombonel – Maria Pravăț
Macabril – Bianca Mărgărint

Soldații :
Diana Camenșcic
Federica Butacu
Ana Nae
Daria Gherghel
Maria Caba
Pascu Ilinca
Strâmbei Maria Alexandra
Andreea Roxana Stancu
Ilinca-Ana Moraru
Diana Popovici

D i s t r i b u Ț i a

Motto: În fiecare moment, familie
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Vlad Pavel
Am ales să caut sensul în teatru 
și încerc să conștinetizez că arta 
dramatică reprezintă mai mult decât 
o reprezentare veridică sau neveridică 
a unei povești. Devine un proces de 
autodisciplină și poate de sacrificiu, 
de a ști să găsești și să menții un 
echilibru conștient între disponibilitate 
și adaptare. Este ca un proces de răcire a 
inteligenței, pentru a încălzi inima și invers 
cu scopul de a ține cumpăna dreaptă...

Liviu Romanescu 
Este actor, producător, traducător și facilitator de 
workshopuri. A absolvit actoria la Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică 
“I.L.Caragiale”, continuându-și trainingul 
în Marea Britanie la The Oxford School 
of Drama. În calitatate de actor, Liviu a 
colaborat cu teatre atât în plan național 
– LUNGS (Teatrul Act), Emancipare 
(Teatrul de Comedie), Paganini (Teatrul 
Metropolis), Slugă la doi stăpâni 
(Brașov, Teatrul Sică Alexandrescu) cât 
și internațional – Marius în Spent. (SOHO 
Theatre, Londra), Oreste în Sanguine 
(Vault Festival, Londra), Mihail în Ashes Afar 
(Edinburgh Fringe Festival).
Din 2015, Liviu este director artistic al companiei 
internaționale româno-britanice Vanner Collective.

Când ai ținut ultima dată de șase?
Nu îmi aduc aminte recent să fi ținut de șase, poate pentru vreo țigară în 
locuri nepermise, însă îmi place expresia "6 ca vine 7!" 
Promit dacă voi ține curând de șase să țin bine, să nu-i dau drumul :))

Când ai ținut ultima dată de șase?
Nu îmi amintesc, probabil în liceu.

Sabina BrÂndușe
În ultimii 14 ani, Sabina a îmbinat proiectele 

de teatru (este angajată la Teatrul 
Tineretului, Piatra Neamț), film (“California 
Dreaming”, premiat la Cannes, 
“Ghost Rider Spirit of Vengeance”) și 
televiziune (“O săptămână nebună”, 
“ÎnTrecerea anilor”, „Iubire ca-n filme” 
etc.) cu cele de trainer. A lucrat cu sute 
de liceeni, cu tineri proveniți din medii 

defavorizate, cu copiii angajaților unor 
corporații, dar și cu echipe de adulți. 

De 6 luni coordonează trupa Colegiului 
„Hogaș”, Neamț, cu care pregătește al 2-lea 

spectacol, iar timp de 10 ani a fost unul dintre 
organizatorii Festivalului Național de Teatru Tânăr 

"Ideo Ideis", Alexandria.

Când ai ținut ultima dată de șase?
Ultima oară când am ținut de șase a fost în iunie anul trecut, când îi 
pregătiserăm o surpriză împreună cu colegii din distribuție lui Radu Afrim.

ciprian nicula
Am absolvit în 2014 la Universitatea Babeș-

Bolyai Cluj-Napoca, la prof. Miklos Bacs. 
Am jucat câțiva ani la Râmnicu-Vâlcea, 
joc la Teatrul Național din București, 

cât și la Brăila și în alte proiecte 
independente. În  ultima perioadă am 
făcut și puțin film. Mă interesează tot 
ce înseamnă arta actorului. Școala m-a 
ajutat să devin un iubitor de teatru. Îmi 

place și sunt curios să întâlnesc tineri 
care fie își doresc să facă meseria asta, fie 

o fac de drag și pentru că sunt deschiși la 
noi moduri de a se exprima.

Când ai ținut ultima dată de șase?
Țin de șase în spectacolul 'Jocul de-a vacanța' de 

la Teatrul Maria Filotti, Brăila.
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Mulțumim tuturor celor care prin susținerea lor au făcut posibil acest eveniment: 

Organizatori
Centrul Cultural Reduta Brașov, manager Marius Cisar

Colegiul de Științe "Grigore Antipa" Brașov, director Dana Alexandrescu
Coordonator trupa de teatru “Amprente”, prof. Anca Maria Băcanu

dir. adj. Adriana Gaszpor
prof. Magdalena Șerban

prof. Gabriela Frîncu
prof. Mihaela Șandor
prof. Simona Spînu

Membrii trupei "Amprente":
Anamaria Teleleu

Maria Guțu
Ionuț Popa

Sabrina Lupu
Lazăr Andrei
Ana Bianu

Rareș Huțanu
Rareș Arcip

Alexandra Stan
Cristian Moroșanu
Antonia Truetsch

Carmen Ciobotaru

Parteneri
Consiliul Județean Brașov

Inspectoratul Școlar Județean Brașov
Vel Pitar Brașov
Kiss FM Brașov

"Bastionul Țesătorilor" Brașov
Liceul de Arte "Hans Mattis Teutsch" Brașov

Colegiul Tehnic "Maria Baiulescu" Brașov

Voluntari
Andra Stoian

Diana Tătăruși
Georgiana Leizeriuc

Simona Ciuptureanu
Sebastian Cotinghi

Andrea Caldare
Mihai Ștefan
Maria Țibrea

Adriana Novac
Elevii clasei a X-a A, Liceul de Arte Plastice

"Hans Mattis Teutsch" Brașov

Denisa Nicolae 
A absolvit actoria (licență și master) la 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I. L. Caragiale”. Din 2011 
este facilitator de cursuri de educație 
alternativă prin teatru (Școlile Nr. 
39, 62 si 64 din București) și joacă în 
spectacole pentru copii. În calitate de 
actriță este colaboratoare a Teatrului 
Act, Godot Cafe Teatru, Teatrul Luni de 

la Green Hours.
Denisa este și traducător, producător și 

co-fondator al Asociației Culturale Vanner 
Collective.

Când ai ținut ultima dată de șase?
De curand, cand am vrut sa o surprindem pe o prietena 
de ziua ei.

Iulia Samson
Salut. Sunt Iulia Samson, născută și crescută 

în Brașov. Am terminat Șaguna și am ajuns 
actriță și datorită profei mele de engleză 

care a înființat o trupă de teatru (In 
Search)  și ne-a dus pe la festivaluri 
de adolescenți super faine, care m-au 
îmbogățit enorm și unde am întâlnit 
prieteni. Joc în București de când am 
terminat UNATC-ul prin mai multe 
teatre, țin și workshopuri cât de des 

pot, din mâinile mele ies tot soiul de 
jucării și îmi place inexprimabil de mult 

să călătoresc.
Cred foarte mult în legăturile care se 

formează între oameni și lupt cu mine să mă 
țin deschisă și să ascult pe bune.

Când ai ținut ultima dată de șase?
Acum o lună.




