
 

 

AMINTIRI ÎNTR-O VALIZĂ în premieră la Teatrul Ion Creangă 

 

Teatrul Ion Creangă anunță un nou spectacol pentru micii spectatori, bazat pe un scenariu și un 
concept original. Spectacolul „Amintiri într-o valiză” îi invită pe cei mici, dar și pe părinți la o 
călătorie prin amintirile unui voiajor. Premiera spectacolului are loc pe 10 decembrie, de la ora 
18:00, la Sala Mică, din Strada Biserica Amzei nr. 21-23.  

Conceptul și regia spectacolului sunt semnate de Andra Burcă, coregraf și colaborator cu 
Teatrul Ion Creangă și Teatrul La Baracca –  Testoni Ragazzi din Bologna, în realizarea 
spectacolelor pentru copiii cu vârsta mică și foarte mică. Spectacolul se joacă în dublă distribuție, 
cu Andra Burcă și Tudor Morar.  

Dacă ar fi să plecăm într-o vacanță, ce am lua cu noi? Dar dacă am putea să punem într-o valiză 
toate lucrurile care ne plac și toate amintirile frumoase? Dar dacă am lua și un nas de clovn, un 
balon năzdrăvan și multe amintiri, bine împachetate? Viața este plină de călătorii și învățăminte 
din care, la final, ne rămân doar amintirile. Valiza pe care o purtăm după noi se golește în timp, 
puțin câte puțin și rămân doar câteva lucruri. Poate doar o umbrelă, un nas roșu de clovn, o 
pălărie ca o cutie muzicală sau un balon zburător. Simple obiecte pentru necunoscuți, dar jurnal 
al unor emoții pentru călător. Valiza ar mai putea fi și un album pe care-l deschidem nostalgic 
uneori și ne aducem aminte de cine am fost și cine suntem acum. 

Luând forma unei povești neobișnuite despre un călător teribil de amuzant și despre peripețiile 
sale extraordinare, spectacolul nonverbal se adresează atât micuților cu vârsta cuprinsă între 2 și 
5 ani, cât și părinților, antrenând prin zâmbete imaginația, empatia și creativitatea spectatorilor săi 
de diferite vârste. 

Biletele pentru reprezentația din data de 10 decembrie pot fi achiziționate fie online prin 
intermediul rețelelor Entertix și Myticket, fie de la Casa de Bilete a Teatrului Ion Creangă – tel. 
0767 934 374. 

▶ 
 
AMINTIRI ÎNTR-O VALIZĂ 
Echipa de creație: 
De: Andra Burcă 
Consultant psihologic: Carmen Anghelescu 
Distribuția: 
Cu: Andra Burcă / Tudor Morar  

Categoria de vârstă: 2-5 ani 

Durata: 30 minute 

▶ 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

www.teatrulioncreanga.ro  



FB.com/TeatrulIonCreanga 
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Teatrul Ion Creangă este o instituție publică de cultură subordonată Primăriei Capitalei și 

Consiliului General al Municipiului București.  
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