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Regulament Pauza_de_Teatru 

 

 

Descriere proiect 

 

Pauza_de_Teatru își propune să deschidă apetitul pentru teatru în rândul copiilor din Alexandria și, 

în context mai larg, interesul pentru evenimente culturale în cadrul comunității. Proiectul constă într-o 

competiție între instituțiile de învățământ de la nivel local și este structurat în 3 categorii: ciclul primar I-

IV, ciclul gimnazial V-VIII și nivel liceal IX-XII. 

O astfel de inițiativă este necesară pentru formarea unui spirit de echipă, dezvoltarea unui simț 

artistic și deschiderea copiilor către un mediu nou de exprimare personală.  

  

Fiecare unitate de învățământ va trebui să selecteze elevi, să formeze și să pregătească câte o echipă 

pentru fiecare secțiune în parte, rezultând astfel câte 6 echipe.  

 

* În competiție pot participa doar elevii care sunt înscriși într-o instituție de invățământ din 
municpiul Alexandria. 

  

Echipele formate (elevi și un profesor coordonator) vor pregăti un spectacol și vor fi consiliati de 

voluntarii TETA, absolvenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică în cadrul a 

două întâlniri stabilite în prealabil(una la începutul pregătirii și a doua pe parcursul lunilor de lucru). 

  

Spectacole 

 

Piesele de teatru ce vor fi puse în scenă de fiecare echipă vor rămâne la libera alegere. 

 

 

Durata unui spectacol pentru clasele I- IV şi V-VIII se va încadra în minim 10 min. – maxim 15 

min, iar pentru clasele IX- XII se va încadra în min. 15 min - max. 25 min. 

Numărul maxim de elevi într-o echipă este de 10 elevi. 

Data limita de inscriere este pan ape 31 martie 2017. 

Competiția se va desfășura în 2 zile – 7-8 aprilie în Sala de Sedinte a Primăriei. 

 

  

Documentele necesare la înscrierea în Festivalul Pauza de Teatru: 

1. Numele instituției de invățământ 

2. Numele trupei 



3. Numele coordonatorului și date de contact (telefon, adresă de e-mail) 

4. Listă cu numele elevilor din trupă 

 

Juriul va fi format din profesioniști din domeniul teatrului și reprezentanți ai comunității.  

  

Criterii de jurizare  

 

- omogenitatea trupei; 

- existenţa principiilor de bază ale interpretarii scenice (ascultarea partenerului, întelegerea textului, 

naturaleţe în exprimare, existenţa şi asumarea scopurilor, naturaleţe în mişcare, existenţa procesualităţii – 

preluare, prelucrare, opţiune, acţiune);  

- calitatea interpretarii;  

- distribuirea plauzibila a interpretilor pe roluri;  

- armonizarea interpretarii actorilor;  

- punerea accentului pe procesul de invatare si mai putin pe conceptii regizorale imprimate de 

coordinator. 

 

Premierea 

 

- Se vor acorda premiile I, II si III, substantiale si premii de participare pentru toti 

concurentii. 

 

Detaliile legate de premii vor fi stabilite de către Primăria Municipiului Alexandria. 

Alături de premiile stabilite va exista și un premiu special al Asociației T.E.T.Alexandria, oferind 

ocazia tinerilor câștigători să participe în cadrul festivalului Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis, edița XI. 
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