
 
 
 

BUNĂ DIMINEAȚA! – UN NOU SPECTACOL PENTRU CEI MICI LA  
TEATRUL ION CREANGĂ 

 
 
Teatrul Ion Creangă anunță premiera spectacolului „Bună dimineața!”, cea mai nouă poveste 
pentru copiii sub 3 ani. Special creat pentru cei mai mici spectatori, scenografia jucăușă și muzica 
live ne vor purta peste mări și țări, într-o nouă aventură dis-de-dimineață. Premiera are loc pe data 
de 7 iulie, de la ora 18:00, la Teatrul Excelsior.  

Sceanariul și conceptul original sunt semnate de Ioana Petre, Julieana Drăghici și Thomas 
Ciocșirescu. Plecând de la povestea unei dimineţi obişnuite, întreaga echipă artistică a descoperit 
noi moduri de a privi obiectele pe care copiii le folosesc zilnic. Scenogafia este semnată de 
Vladimir Turturica, iar muzica este compusă de Răzvan Rapotan.  

Ema și Thomas sunt protagoniștii spectacolului „Bună dimineața!”. Aceștia sunt interpretați de actorii 
Julieana Drăghici și Thomas Ciocșirescu, acompaniați de muzica live interpretată de Răzvan 
Rapotan. Vom afla cum se desfășoară ziua lor de joacă, ce mănâncă la micul dejun, unde le place 
să călătorească și care sunt jocurile lor preferate. Cei doi îi au alături pe Mormor, ursul de la Polul 
Nord, și pe Arpe, șarpele din pădurea tropicală. 

Întreaga dimineață este ocupată cu sesiuni de joacă prin improvizație și imaginație cu obiectele din 
jur. Până la urmă, cu ce e diferit un avion de o lingură? Într-o atmosferă plină de candoare, 
spectatorii vor descoperi cât de uşor este să nu te plictiseşti dacă schimbi din când în când punctul 
de vedere.   

Biletele pentru reprezentația din data de 7 iulie au fost puse la vânzare și sunt disponibile atât 
online, prin rețeaua Eventim, cât și la Casa de bilete a Teatrului - tel. 0767 934 374. 

►  
 

BUNĂ DIMINEAȚA! 

Echipa de creație: 

De: Ioana Petre, Julieana Drăghici și Thomas Ciocșirescu 

Regia: Ioana Petre 

Scenografia: Vladimir Turturica 

Muzica: Răzvan Ropotan 

Consultant psiholog: Carmen Anghelescu 

 

Distribuția: 

Ema: Julieana Drăghici 

Thomas: Thomas Ciocșirescu 

http://www.teatrulioncreanga.ro/ro/program?year=2016&month=07&day=7


Live music: Răzvan Ropotan 

 

Categoria de vârstă: sub 3 ani 

Durata: 30 minute 

 

►  

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

www.teatrulioncreanga.ro  

FB.com/TeatrulIonCreanga 

 
*************************************************************************************************************** 

 
Teatrul Ion Creangă este o instituție publică de cultură subordonată Primăriei Capitalei și 
Consiliului General al Municipiului București.  
 
Parteneri de stagiune: Teatrul Excelsior, Teatrul de Comedie, Casa de Balet, Eventim.ro | Parteneri 
media: Blitz TV, Radio Itsy Bitsy FM, RFI România FM, Radio România Cultural, Radio București FM, 
Radio Clasic FM, Șapte Seri, Agerpres, Business Review, Smart Woman, Revista Parents, ArtLine.ro, 
Iqool.ro, CalendarEvenimente.ro, Copilul.ro, GoKid, 9vremparinti.ro, Clubul bebelușilor, 
GradiniteBucuresti.ro, Gradinite.com, CalendarulCopiilor.ro, Melc-codobelc.ro, Mac-Mac Kids, Timpul 
cireșelor. 
 

 
 

 

 

http://www.teatrulioncreanga.ro/

