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DESPRE FESTIVAL
Cea de-a 6-a ediţie a festivalului va avea loc
în perioada 08 – 17 SEPTEMBRIE 2017 având tema
„continuitate”.
Festivalul de Teatru de la Turda este un festival dedicat
artelor spectacolului, dedicat tuturor proiectelor
culturale şi urmăreşte promovarea inovaţiei precum şi
libertatea creaţiei.
Gândim la fiecare ediţie programe de
evenimente care să aducă bucurie şi inspiraţie atât
artiştilor invitaţi cât şi publicului turdean.
Timp de 10 zile, festivalul își propune să
transforme Turda într-o oază culturală aducând aici
spectacole, performance-uri, concerte, ateliere de lucru
şi experimente teatrale atât din ţară cât şi din străinătate.
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Festivalul Internațional de Teatru este un festival creat
pentru a aduce culoare, rafinament, valoare culturală.
Este un festival care va duce numele Turzii departe.
Ne dorim ca viața culturală a orașului nostru să
atingă un alt nivel, să avem o expunere internațională
și să găzduim aici unii dintre cei mai mari artiști ai țării
noastre și ai lumii.
Acest eveniment va deveni o emblemă a
Transilvaniei de care ne vom bucura cu toții, nu doar
iubitorii de artă dramatică. De asemenea, va fi un magnet
de atragere a turiștilor în orașul nostru, iubitori de artă
din toate colțurile lumii. Suntem onorați că această primă
ediție va aduce în lumina reflectoarelor nume mari ale
teatrului românesc și nu numai. Vă doresc să vă bucurați
de aceste zile frumoase, de spectacole, de invitații care
vor păși în orașul nostru drag.
Cristian Octavian Matei,
Primarul Municipiului Turda
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Turda este un oraș cu tradiție la nivel cultural. Încă din
1948 din clipa înființării teatrului de stat și până în
prezent numeroase trupe, numeroși artiști mai mult sau
mai puțin cunoscuți au trecut pe la Turda.
Astăzi, trupa de teatru este una tânără cu actori,
majoritatea, la început de carieră. Misiunea asumată și
anume aceea de a organiza un festival internațional de
teatru nu este una ușoară pentru o echipă atât de crudă
cum este cea a Teatrului din Turda.
Important, însă este cadrul… Importantă este
întâlnirea… Important este că se întâmplă… important
este că se întâmplă la Turda. Haideți să construim
împreună!

Cătălin Grigoraș
Manager Teatrul Aureliu Manea Turda,
Director FIT Turda
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Pe vremuri, venind de către Koloșvar și coborând spre
Turda - după Mărtinești – te întâmpină o ceață densă,
grea ca noaptea fără lună: o râmă gri și lungă de 9 km unde
puteai respira aerul cu cea mai mare concentrație din cel
mai fin ciment din lume care lega totul; oameni minunați
și public mult. Abonamente, multe abonamente ieftine,
de la Aiud la Năsăud și de la Iernut la Abrud și o trupă
talentată și harnică cu multe turnee; „ocolul Ardealului în
cinci săptămâni”! ... (cu autobuzul, fără balon) ... Un Teatru
veșnic pe drumuri care ușor, ușor, prin încercări îndârjite
și repetate cu osârdie – când cu sila, când cu mila; când
cu drag, când cu arțag – a rămas în drum. A stat. O cladire
frumoasă și seacă în... ceață. (o fi fost greșit tratamentul;
n-o fi fost bun medicul de familie?)...
Dar brusc, după experimente științifice pe
oameni decimatoare, se schimbă medicația, se schimbă
doctorul și se ridică ceața la Turda!... Teatrul are un nume
care stârnește gelozie printre celelalte; tinerii actori vin
și nu mai pleacă; tehnicienii reînvață să zâmbească;
publicul revine în sală cu entuziasm.
Mai mult, după atâta ceapă și sare, apare și o
bucată de hrană spirituală: Festivalul International de
Teatru de la Turda 2017.
Nu cred în fantome, dar pare a fi semnalul pentru
întoarcerea fiilor risipiți la Teatrul risipitor.
Andrei Mihalache
Regizor
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PROGRAM

14.09

08.09

JOI

VINERI

∑ 16 00 vernisaj Ovidiu Cosac - moment Teatrul REAct ♂160000 Lansare volum poezii Emil Hălăștuan
Ω 18 Și miniștrii calcă strâmb (120min)
Ω 19 00 În căutarea sensului pierdut (50min) - T.A.M.T.

π

(10min)
20 00 Flash MOB
Casa de Cultura Turda
♫ 20 30 CONCERT Fanfara Transilvania (90min)

09.09

π 19

30
30

Teatrul Dramatic ID Sârbu Petroșani

Origini (60min) Teatrul Aureliu Manea Turda

♫ 20 Concert NAI(60min) Radu Nechifor & Friends

15.09

SÂMBĂTĂ

▼ 13 00 Statui Vivante (30min) Teatrul Become Sibiu

◊

17 00 Recepție festival - pe bază de invitație
∑ 19 00 Copii răi (60min) Teatrul Arte Dell Anima
π 20 00 Flash MOB (10min) Casa de Cultura Turda
♫ 20 30 Leonce și Lena (80min) Teatrul Regina Maria
Oradea

10.09

DUMINICĂ

VINERI

π 17

30

Pukima (30min) Spectacol stradal RO – POL

Ω 18 Lumina din cuvânt - conferință
00

Pr. Constantin Necula și actorul Radu Botar
(60min)
Ghimpl Netotul
Teatrul Tineretului Piatra Neamț
∑ 20 00 Istorie subiectivă a fragilității (70min) Reactor Cluj

♂ 18

00

π 20 Origini
16.09
30

(60min)

Teatrul Aureliu Manea Turda

Ω 11 00 Micuța FIFI (50min) (pt copii) Teatrul MIC Sibiu
∑ 18 00 The woman sitting 42th seat (60min)
- JOKAI Theatre(hu) SÂMBĂTĂ
(30min)
(30min)
13 00 Supramarionete
T A M T, Asociatia 1191 Sibiu
Ω 18 00 Casa de pe graniță (135min) Teatrul Baia Mare
13 00 Supramarionete
T A M T, Asociatia 1191 Sibiu
▼
00
(30min)
Pukima
20 30 Opera la Turda cu Tenorul Alin Stoica (50min)
♫ 11.09
Spectacol
stradal RO – POL
00 17
(30min)
17 Pukima

.

α

LUNI
11.09
LUNI

♂ 17

00

Impro Patzan Show

(80min)

.

*Studio Act Oradea

ΩΩ 18 00 Sweet charity (100min) *lb maghiară - HU
Ungaria
∑∑19 30 Amantul Înșelat (80min) cu Ioan ISAIU

12.09
MARȚI

▼ 13 00 Statui Vivante

(30min)
Teatrul BECOME Sibiu
Pentesilea (60min) Teatro dei Venti Italia
∑18 00 Reacting Cernobyl (100min) lb. maghiară
Ω 19 00 D’ale Carnavalului (160min - cu pauză)
Teatrul de Nord Satu Mare

π 17

00

13.09

MIERCURI

α 17 00 Statui Vivante (30min) Teatrul BECOME Sibiu

π 18

Spectacol stradal RO – POL

£ 17 00 Nu-nțeleg ce se-ntâmplă

Pentesilea (60min) Teatro dei Venti Italia
∑18 Toate Lucrurile Minunate (70min)
Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea
♂19 30 Fiare (105min) Teatrul RECUL București
00

00

π 18
π 17
π 18

(30min)

00

Supramarionete

30

Pukima

(30min)

(50min)

Terraveda Craiova
T A M T, Asociatia 1191 Sibiu

Spectacol stradal RO – POL

STEGARII(30min) ARTGOTHICA Sibiu
Ω 19 00 Experimentul Robinson (160min)
Teatrul Elvira Godeanu Târgu Jiu
♫ 20 30 Teatrul de Balet Sibiu - se amână pentru 14.10.17
30

17.09

DUMINICĂ

π 10

(60min)

Asociația pe Picioroange
*animație pt. copii
Ω 11 Capra cu trei iezi (60min) Teatrul Aureliu Manea Turda
∑ 17 00 Experimentul (60min) Cultură-n șură
Ω 19 00 Mă tot duc (80min) cu Oana Pellea și Gruia Sandu
π 20 20 PARADA FESTIVALULUI
00

00

♫ 21 00 show de lasere

CU PLECARE DIN FAȚA TEATRULUI

EXPOZIŢII pe toată durata festivalului

∑Ovidiu Cosac - TEATRU pur și simplu

Ω Cristina Oprea - Trăiri și sentimente metamorfozate

π – Centrul Istoric – pietonala Turda
♂– Tour D'Art, str Republicii nr 12
♫ - scena pietonală Turda
◊ - Casa Rațiu, piața 1 decembrie 1918 nr 1
∑ - fabrica de bere, piata Romană nr 17
7
£ - La Papion, str 1 decembrie 1918
▼- Salina Turda
α – Parcul Central

Ω - sala mare a teatrului, str republicii nr 52,
□ – Primăria Turda,

Teatrul Aureliu Manea Turda

În căutarea
sensului pierdut

“În căutarea sensului pierdut”,
un spectacol în care latura
groteasca și comică a vieții
noastre este prezentată într-un
amuzament de mare tristețe dar
și o pledoarie pentru morala
individuala
și
moralitate
publică.

REGIA:
Muriel Manea
DISTRIBUȚIA:
Raluca Radu, Valentin Oncu,
Vali Popescu, Doina Șoproni,
Ioan Alexandru Savu, Călin
Mihail Roajdă

DURATA:
50 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

SALA MARE A
TEATRULUI
19.00

Vineri
08 SEPTEMBRIE
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Teatrul Arte Dell Anima
București

Copii răi

Inspirat dintr-un caz real,
„Copii răi”, de Mihaela
Michailov, este un spectacolmanifest al generaţiei „copypaste”, al generaţiei „la un click
distanță” împotriva sistemului
educaţional din şcoli, dar şi
de acasă, un spectacol acut,
necesar, care induce publicului
teme clare de reflecție și
acțiune.

REGIA:
Geanina Hergheligiu
DISTRIBUȚIA:
Ana-Maria Irimia, Alin Potop,
Raluca Jugănaru

DURATA:
60 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

FOSTA FABRICA DE BERE,
PIAȚA ROMANĂ NR 17
19.00

Sâmbătă
09 SEPTEMBRIE
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Teatrul MIC Sibiu

Micuța FIFI
Un show de divertisment
adresat
copiilor
dar
și
părinților. Micuța Fifi pleacă
într-o aventură incredibilă
pentru aș-i găsi prietenii din
trupa rătăcită în lumea largă
de către personajul negativ al
spectacolului, Baba Cloanța.

spectacol pentru copii

DURATA:
50 minute
8 LEI - PĂRINȚI
6 LEI - COPII

SALA MARE A
TEATRULUI
11.00

Duminică
10 SEPTEMBRIE
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Jokai Theatre Hungary

The woman
sitting 42th seat
(În limba maghiară)

O poveste tipică zilelor noastre,
este vorba despre societatea
care dorește să-și eticheteze
membrii și pe cei care doresc să
obțină aceste etichete prin orice
mijloace. Fii frumos, fii bun,
inteligent, puternic, fericit, fără
greșeli și de succes. Cum poate o
tânără în vârsta de douăzeci de
ani să răspundă acestor cerințe
în zilele noastre? Ce fel de
dorințe, sentimente, convingeri
o conduc, de unde începe și
unde ajunge ea la sfârșit? Și noi,
ce observăm despre toate astea?
Monodrama pune o mulțime
de întrebări, este tulburatoare
și provocatoare în același timp.

DURATA:
50 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

FOSTA FABRICA DE BERE,
PIATA ROMANĂ 17
17.00

Duminică
10 SEPTEMBRIE
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Teatrul Municipal Baia Mare

Într-un
interior
tipic
maramureșean, cu o anexă în
care funcționează o horincie,
își duce viața o familie de țărani.
Trasarea graniței prin mijlocul
casei
perturbă
universul
casnic. Limita este frontiera
în fața căreia personajele
sunt puse să acționeze. E una
reală? Imaginară?. Singur în
fața inexplicabilului, fiecare
personaj e marcat în parte de
acesta și luptă conform crezului
său. De aici începe dezbaterea:
Cine sunt aceștia? De ce li
se distruge liniștea casei? Ce
urmăresc emisarii europeni de
fapt?

Casa de pe
graniță
REGIA:
Marcel Țop
DISTRIBUȚIA:

Dorin Griguța, Valeriu Doran,
Aurora Prodan, Sanda Savolszky,
Eduard Bîndiu, Mircea Gligor,
Alexandra Vanci, Petru Damșa,
Andrei Dinu, Dan Cordea , Doru
Fârte, Dan Cordea , Ioan Costin,
Doru Fârte, Dragoș Călin, Claudia
Revan, Vasile Pop
Carol Romok, Augustin Danciu,
Alexandru Szamoși, Bogdan
Dimănescu, Dan Pârje

DURATA:
135 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

SALA TEATRULUI
STR REPUBLICII, NR 52
18.00
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Duminică
10 SEPTEMBRIE

Asociatia Centul Multimedia
Studio Act Oradea

Impro Patzan
Show
DISTRIBUȚIA:
Eugen Neag
Andrei Stan, Alin Stanciu,
Ioana Cheregi

Un super show de improvizaţie
la care râzi inteligent! Fiecare
spectacol de improvizație este
unic și irepetabil. Și bineînțeles,
cel mai fain show e ăla de la
care ai lipsit...
Acest
spectacol
este
recomandat persoanelor cu
simțul umorului!

DURATA:
80 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

TOUR DART
STR REPUBLICII, NR 12
17.00

Luni
11 SEPTEMBRIE
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Povestea unei fete care nu își
dorește nimic altceva decât
să fie iubită. În comparație cu
aceasta, o vom găsi în lacul
parcului central, în dulapul
unui celebru actor de film,
blocata într-un lift cu cineva
care suferă de tulburare de
panică, pe vârful unui copac
și multe alte locuri. Ea nu știe
exact ce dorește și unde merge,
și nu are răspunsuri la întrebări
așa că spune doar: C’est la vie!
Numele ei înseamnă „cu bunăcredință”. Ea poate să danseze
și să cânte minunat. Este foarte
ușor să o iubești. dar de ce
este atât de greu pentru ea să
găsească pe cineva pe care să
iubească?

Hungary University – Baross
Imre

Sweet charity
(În limba maghiară)

DURATA:
100 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

SALA MARE A
TEATRULUI
18.00

Luni
11 SEPTEMBRIE
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Compania de Comedie
Cluj Napoca

Amantul înșelat
Turda

REGIA:
Sorin Misirianțu
DISTRIBUȚIA:
Sorin Misiriantu, Ioan Isaiu

„Amantul înșelat”, de Orlin
Diakov este o comedie care
abordează lupta dintre doi
bărbați
pentru
FEMEIA
care face parte din destinul
amândurora. O întâlnire în parc
între soț si amant și o oră de haz
pe seama luptei fără scrupule
dintre cei doi. Regula este că
nu există reguli. Se iau ostateci,
se îmbrâncesc, se împrietenesc,
se îmbată. Ne regăsim mulți în
aceste două personaje, chiar
dacă nu recunoaștem acest
lucru.

DURATA:
50 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

FOSTA FABRICA DE BERE
PIAȚA ROMANĂ, NR 17
19.30

Luni
11 SEPTEMBRIE
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“E ușor să aluneci în banalități,
în special în banalitățile unor
lucruri grozave (…) Mintea
poate absorbi un anumit grad
de oroare înainte de a se închide
pentru a se proteja. Bazândune pe o astfel de logică, atunci
când amenințarea ne depășește
imaginația, concluzionăm că
pericolul pur și simplu nu e
real. (…)Vremea secretelor s-a
terminat. Cernobîlul a schimbat
asta. (…) Ție ți-e totuna dacă te
iubesc o săptămână, două sau
toată viața?”

Varoterem Projekt
Cluj Napoca

Reacting
Cernobyl
(În limba maghiară)
REGIA:
Cosmin Matei
DISTRIBUȚIA:
Sebők Maya, Pál Emőke,
Udvari Tímea, Imecs-Magdó
Levente, Csepei Zsolt, Hatházi
András, Sipos Júlia
DURATA:
100 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

FOSTA FABRICA DE BERE,
PIAȚA ROMANĂ NR 17
18.00
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Marți
12 SEPTEMBRIE

Teatrul de Nord
Satu Mare

D’ale
Carnavalului
REGIA:
Andrei Mihalache
DISTRIBUȚIA:
Sorin Oros, Romul Moruțan,
Radu Botar, Alexandra
Odoroagă, Ciprian Vultur,
Stelian Roșian, Alina Negrău,
Dorina Nemeș, Tibor Székely,
Carmen Frățilă, Yvette Princz,
Adriana Filipan, Iuliu Kecskes,
Marius Bîte, Ioan Danciu,
Marius Roman, Hutzel Zoltan

Piesa lui I.L. Caragiale ”D’ale
Carnavalului” este un bal
mascat fabulos, o telenovelă
arhaică în care personajele
- ascunse când sub măștile
carnavalului, când sub ale
onorabilității - trăiesc într-o
lume în care există o singură
lege: a înșela (fizic, moral,
pecuniar) fiecare pe fiecare.
Așa trebuie să fi fost în 1885 în
mahalalele de pe meleagurile
noastre de poveste, măcar prin
ochii lui Caragiale.

DURATA:
160 minute (cu pauză)
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

SALA MARE A
TEATRULUI
19.00

Marți
12 SEPTEMBRIE
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Teatrul Anton Pann
Râmnicu Vâlcea

Un spectacol despre depresie și
despre cât de lung este drumul
până la cei pe care îi iubim.
Bazat pe povești adevărate și
inventate.
Este un spectacol cu un singur
actor, un spectacol ce mizează
pe interactivitate.

Toate Lucrurile
Minunate
REGIA:
Adrian Roman
DISTRIBUȚIA:
Octavian Costin

DURATA:
70 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

FOSTA FABRICA DE BERE
PIAȚA ROMANĂ, NR 17
18.00
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Miercuri
13 SEPTEMBRIE

Teatrul RECUL
București

Fiare
REGIA:
Vlad Dragomirescu
DISTRIBUȚIA:
Dan Murzea, Delia Riciu,
Adriana Bordeanu, Vlad Spilca

Fiare este un exercițiu
de imaginație pornit din
observarea legăturii dintre
teatru și politică. Este o
propoziție rostită răspicat, o
ironie justă, necesară. Este o
posibilă formă de protest.

DURATA:
105 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

TOUR DART
19.30

Miercuri
13 SEPTEMBRIE
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Teatrul Dramatic ID Sarbu
Petroșani

O savuroasă comedie a
încurcăturilor, “Şi miniştrii
calcă strâmb” desfăşoară întrun ritm dramatic extrem
de susţinut o sumedenie de
probleme care rezultă din
aventurile
amoroase
ale
personajelor principale.

și miniștrii calcă
strâmb
REGIA:
Daniel Vulcu
DISTRIBUȚIA:
Alexandru Cazan, Mihai
Alexandru, Corina Vișinescu,
Sergiu Fîrte, Izabela
Badovicsz, Simona Codreanu,
Dorin Ceagoreanu, Oana
Liciu, Raul Hotcaș, Adelin Ilie
DURATA:
120 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

SALA MARE A
TEATRULUI
19.00

Joi
14 SEPTEMBRIE
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Teatrul Tineretului
Piatra Neamț

Ghimpl Netotul
REGIA:
Daniel Iordan
DISTRIBUȚIA:
Andrei Merchea-Zapotoțki,
Cătălina Ieșanu

„Scrie la carte că-i mai bine să fii
om prost toată viața, decât om
rău un singur ceas.“ Pornind de
la povestirea Ghimpl-Netotul,
Daniel Iordan a conceput o
farsă dramatică, cu accente de
comedie neagră, care se oprește
cu un pas înainte de derizoriu,
acolo unde emoția și suferința
dau valoare umanului.

DURATA:
60 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

TOUR DART
19.00

Vineri
15 SEPTEMBRIE
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Reactor de creație și
experiment Cluj Napoca

Spectacolul caută, printre
diferitele discursuri la care
suntem
expuși,
explicații
pentru punctele vulnerabile
ale fiecăruia dintre noi. În
final, rămân întrebări, poate
fără răspuns, importante însă
tocmai prin faptul că există:
Care sunt lucrurile care mă
delimitează? Pot să fiu mai
bun? Contează ce au făcut
părinții mei?

Istorie subiectivă
a fragilității
REGIA:
Olivia Grecea
DISTRIBUȚIA:
Cătălin Filip, Oana Mardare,
Timea Udvari

DURATA:
70 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

FOSTA FABRICA DE BERE
PIAȚA ROMANĂ, NR 17
20.00
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Vineri
15 SEPTEMBRIE

Teatrul Terradeva
Craiova

Nu-nțeleg
ce se-ntâmplă
REGIA:
Daniela Ionescu
DISTRIBUȚIA:
Daniela Ionescu, Ioana Stama

„Nu-nțeleg ce se-ntâmplă” este
o poveste despre cuplu, despre
familie, despre iubire, tinerețe,
maturitate, trădare... Femeia 50 de ani și Tânăra - 20 de ani
își dispută același bărbat: Liviu
- 50 de ani, soțul celei dintâi.
Soția află că este înșelată cu
o tânără ăi merge să-i ceară
explicații. De aici conflictul
puternic al celor două.

DURATA:
50 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

LA PAPION
17.00

Sâmbătă
16 SEPTEMBRIE
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Teatrul Elvira Godeanu
Târgu Jiu

Experimentul
Robinson
”Spectacolul
vorbește
de
singurătate, de izolare și
izolaționism, de obiceiuri
și ritual, de confruntarea a
două sisteme. Amândouă
supraveghindu-se unul pe
celălalt prin mijloacele unui joc
născut din această singurătate.

REGIA:
Radu Botar
DISTRIBUȚIA:
Marian Negrescu, Cosmin
Brehuţă, Ion Alexandrescu,
Daniel Drăghia, Ştefan
Ciorăscu, Vlad Păpulete,
Ionuţ Mihai Ciobănoiu,
Iulian Buzuloiu, Alexandru
Ciorăscu, Georgiana Manea,
Oana Brânzan, Radu Popescu,
Eduard Prodan, Robert Ţolea,
Flavius Haiducescu

DURATA:
160 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

SALA MARE A
TEATRULUI
19.00

Sâmbătă
16 SEPTEMBRIE
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Teatrul Aureliu Manea
Turda

Capra
cu trei iezi
spectacol pentru copii
REGIA:
Horațiu Ioan Apan
DISTRIBUȚIA:
Mihaela Deceanu, Doina
Șoproni, Alexandra Dușa,
Maria Salcă, Diana Tușa,
George Sfetcu / Călin Mihail
Roajdă, Vali V. Popescu

Era odată o capră care avea
trei iezi: iedul cel mare și cu
cel mijlociu dau prin băț de
obraznici ce erau, iară cel mic
era harnic și cuminte. Se vor
întâlni cu lupul, ursul și vulpea.
Oare vor reuși să scape de data
asta?
O poveste pe gustul celor mici,
intr-o lume plină de culoare.

DURATA:
50 minute
8 LEI - PĂRINȚI
6 LEI - COPII

SALA MARE A
TEATRULUI
11.00

Duminică
17 SEPTEMBRIE
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Cultură’n șură

Bartolomeu Capră, un magistrat
pensionar, își duce viața aparent
liniștită în apartamentul său,
până ce într-o noapte este
vizitat de un hoț în căutarea
prăzii. Intrusul, în scurt timp,
îi va deveni prietenul pe care
și l-a dorit întotdeauna, iar
femeia de serviciu, „însărcinată
cu curățenia” va trebui să facă
tot ce-i stă în putință pentru a
demasca hoțul.

Experimentul
REGIA:
Victor Olăhuț
DISTRIBUȚIA:
Iulian Gliță, Marin Grigore,
Florentina Năstase / Lavinia
Cosma

DURATA:
75 minute
15 LEI
10 LEI - CU REDUCERE

FOSTA FABRICA DE BERE
PIAȚA ROMANĂ, NR 17
17.00
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Duminică
17 SEPTEMBRIE

Mă tot duc
DISTRIBUȚIA:
Oana Pellea, Gruia Sandu

DURATA:
80 minute
25 LEI
20 LEI - CU REDUCERE

SALA MARE A
TEATRULUI
19.00

„Mă tot duc” este o
combinație de texte, un
spectacol al contradicţiilor,
al contorsionărilor şi al
mutilărilor din noi înşine,
care pendulează între absurd
şi poezie, între candoare şi
tristeţe. Una spunem, alta
facem, într-un puzzle al iubirii
chinuitoare. Doi actori se
ascund pe o scenă pustie, sub
un noian de zbateri - dincolo
de replici chiuitoare, actriţei i
se simte glasul stins al frângerii
şi al înfrângerii. O perdea de
lacrimi îi învăluie ochii peste
o albă singurătate. Oana Pellea
rămâne una dintre cele mai
expresive actriţe pe care le
avem. Ea reiterează, cu toată
fiinţa ei, că „a pleca înseamnă a
muri puţin”.

Duminică
17 SEPTEMBRIE
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Secțiunea
outdoor
“Fanfara Transilvania” - cea mai bună trupă de orchestră
care combină muzica tradițională cu cea țigănească,
din zona Transilvaniei. Acest grup este compus din 10
muzicieni. Membrii includ frați și veri, care își transmit
pasiunea pentru tradiție și valorile comunității de la tată
la fiu, păstrând astfel bogatul lor patrimoniu muzical.
Locaţia va fi la scenă pe pietonală cu intrarea liberă.

Vineri 08.09, de la ora 20.30

Leonce și Lena, spune povestea a doi prinţi, prinţul
Leonce din Regatul Popo şi prinţesa Lena din Regatul Pipi.
Căsătoria aranjată dintre cei doi urmează să aibă loc iar
ambii decid în mod separat să scape de acest aranjament.
Totuşi, nu reuşesc să fugă unul de celălalt, întâlnindu-se
întâmplător fără să se recunoască şi îndrăgostindu-se.
Cei doi decid să le joace o farsă părinţilor şi se întorc în
Regatul Popo pentru a se căsători. Costumaţi în ei înşişi,
realizează că, de fapt, soarta le-a luat-o înainte şi că au
îndeplinit chiar dorinţa părinţilor lor. Se va juca pe scenă,
pe pietonală cu intrare libera, sâmbătă 09.09 ora
20.30.

Alin Stoica și Diana Gheorghe ne vor purta într-o lume
pură, clasică, antrenantă în același timp, pe data de
10.09 ora 20.30 pe scena de pe pietonală. Pasionat
”iremediabil” de ceea ce face, Alin Stoica spune că,
pentru el, muzica este modul de a fi .”Eu și când tac, cânt.
În Ateneul meu interior se derulează toate spectacolele
pe care le-am susținut și toate spectacolele pe care le
voi avea de acum înainte. Cel mai important premiu
pentru mine sunt lacrimile din ochii oamenilor la finalul
spectacolelor în care joc. Ele, alături de aplauzele din cer
ale mamei mele, reprezintă motivația mea supremă de a
merge mai departe”.
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Teatro dei Venti, prezintă un spectacol de stradă cu
mașinării fantastice, foc, lumini și oameni pasionați de
artă. “Pentesilea” va putea fi urmărit pe pietonală în
data de 12.09 ora 17.00 și 13.09 ora 18.00.
Un show inedit, un concert de nai, în parcul central, pe
data de 14.09 ora 20.30. “Radu Nechifor and friends”
un super band care îmbină muzica într-un mod original.
Radu şi-a canalizat toată dragostea şi sensibilitatea prin
instrumentul său, poziţionându-se între marii maeştri ai
naiului din întreaga lume.
Alte spectacole de stradă:
14.09, 19.30 ORIGINI – (60min)
Coordonator artistic Cătălin Grigoraș
Teatrul Aureliu Manea Turda
Locaţie: pietonala Turda, acces gratuit
15.09, 17.30 PUKIMA – (30min)
Spectacol stradă RO – POL
Locație: Pietonala Turda, acces liber
15.09, 20.30 ORIGINI – (60min)
Coordonator artistic Cătălin Grigoraș
Teatrul Aureliu Manea Turda
Locaţie: pietonala Turda, acces gratuit
16.09, 17.00 si 17.30 PUKIMA – (30min)
Spectacol stradă RO – POL
Locație: PARC Central, acces gratuit
16.09, 18.30 STEGARI – (30min)
ARTGOTHICA SIBIU
Locație: Pietonala Turda
17.09, 10.00 Balonul modelat (45min)
(animatie pentru copii)
Asociația pe Picioroange
Locație: pietonala Turda, acces gratuit
20.20 PARADA FESTIVALULUI
cu personaje de poveste și foc
cu plecare din fața teatrului
21.00 Show de lasere în închiderea festivalului
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Expoziții, lansări de carte,
conferințe
Expoziţie OVIDIU COSAC – „TEATRU pur și simplu”
Fotografie de teatru
Locaţie: fosta Fabrică de bere, Piața Romană nr 17, acces liber (pe toată durata
festivalului)
Expoziţie CRISTINA OPREA – „Trăiri și sentimente metamorfozate”
Grafică și pictură
Locaţie: foaierul teatrului, acces liber (pe toată durata festivalului)
Joi, 14 septembrie 2017, ora 16.00 Lansare volum poezii - ”Primăvara de la nordul
sufletului meu”

Emil Hălăștuan
Locaţie: TOUR Dart, intrare liberă
Cartea, ce reprezintă debutul literar al autorului, Emil Hălăștăuan, reunește circa 50 de poezii scrise
din toamna anului 2014 până în vara anului 2017. Zece din aceste poezii s-au constituit în scenariul
filmului de scurt metraj ”Aimée” un eseu cinematografic despre dragoste, regizat și produs de către
Ovidiu Cosac, în anul 2015. Din distribuție au făcut parte Camelia Terec și Ovidiu Cămărășan.
Lectura versurilor: Cornel Miron.
Pe lângă poeziile de dragoste, volumul mai cuprinde poezie socială și satirică.

Vineri, 15 septembrie 2017, ora 18.00 Conferință - Lumină din cuvânt
Preotul Constantin Necula
Locaţie: sala teatrului, str Republicii nr 52, intrare liberă
Preotul Necula a tradus mai multe cărți și a scris articole în publicații din țară și străinătate. A
semnat zeci de studii în limba română și în limbi străine - franceză, italiană, germană - si numeroase
recenzii. A susținut 150 conferințe în țară și în străinătate și a participat la o serie de emisiuni de
radio și de televiziune atât la posturi naționale cât și internaționale.
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Spectacole în salină
Salina Turda
Sâmbătă, 09 septembrie 2017
13.00 Statui Vivante (30min)
Teatrul BECOME Sibiu
Marți 12 septembrie 2017
13.00 Statui Vivante (30min)
Teatrul BECOME Sibiu
Sâmbătă, 16 septembrie 2017
13.00 Supramarionete (30min)
Teatrul Aureliu Manea Turda
(intrare pe baza biletului din salină)
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