
 

 

CEI TREI PURCELUȘI în premieră la Teatrul Ion Creangă 

 

Vacanța aduce noi spectacole și motive de bucurie în Amfiteatrul VăraTIC. Teatrul Ion Creangă 
anunță un nou spectacol pentru copii, o adaptare după una dintre cele mai îndrăgite povești - 
„Cei trei purceluși”. Îi așteptăm pe toți copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani să ia parte la 
aventurile celor trei năzdrăvani care vor să se joace toată ziua. Premiera spectacolului are loc pe 19 
iunie, de la ora 18:00, în aer liber, în Amfiteatrul VăraTIC din grădina Casei Eliad (Bd. Mircea Vodă 
nr. 5).   
 
Scris și regizat de Ion Ionuț Ciocia, spectacolul se înscrie în proiectul „ideaTIC. Laboratorul de 
povești”, o inițiativă lansată de Teatrul Ion Creangă cu scopul de a încuraja realizarea de mici 
producții după idei și texte propuse de actorii teatrului. Cu o montare dinamică, bazată pe 
interactivitate și o abordare creativă a mijloacelor scenografice imaginate de Andrei Răduț, 
spectacolul va putea fi urmărit pe întreaga durată a stagiunii estivale „VăraTIC: Miniteatru în 
Amfiteatru”. 
 
Cei trei purceluși, interpretați de actorii Teatrului Ion Creangă, Julieana Drăghici, Maria Țăran, 
Cristian Crețu / Voicu Hetel dezbat cât se poate de serios arhitectura viitoarelor căsuțe în care vor 
să-și petreacă iarna. Să fie de hârtie sau din ziare? Să fie din crenguțe? Sau să fie din cărămidă? 
Doar că în locul unde prietenii noștri locuiesc dă târcoale un lup interpretat de Ion Ionuț Ciocia. E 
oare și prietenos?! Povestea își urmează firescul într-un spectacol dinamic, plin de cântece, cu o 
atmosferă veselă, pentru ca în final, ca în orice basm, binele să învingă răul.  

Confruntarea dintre purceluși și lup e plină de haz, dar și de învățăminte - după îndeplinirea 
responsabilităților, vine joaca.  

Biletele pentru spectacolul din data de 19 iunie au fost pune în vânzare atât online, pe platformele 
Entertix.ro și Myticket.ro, dar sunt disponibile și la Casa de bilete a Teatrului Ion Creangă – tel. 
0767.934.374. 

▶ 

 

CEI TREI PURCELUȘI 

Echipa de creație: 

Regia, scenariul și muzica: Ion Ionuț Ciocia 

Scenografia: Andrei Răduț 

Înregistrări audio: Cristinel Faur 

 

Distribuția: 

Lupul: Ion Ionuț Ciocia 

Purcelușii: Julieana Drăghici, Maria Țăran, Cristian Crețu / Voicu Hetel 



 

Categoria de vârstă: 3-6 ani 

Durata: 35 minute 

▶ 

DESPRE VăraTIC  
Un amplu proiect al Teatrului Ion Creangă dedicat copiilor de vârstă mică și preșcolară, Stagiunea 
estivală „VăraTIC: Miniteatru în Amfiteatru” are loc în perioada 1 iunie – 26 septembrie 2021, fiind 
organizată în parteneriat cu ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Proiectul include 
spectacole de teatru, dar și ateliere de creativitate care au loc în weekenduri, în aer liber, în grădina 
Casei Eliad din Bd. Mircea Vodă nr. 5, Sector 3. 

▶ 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

www.teatrulioncreanga.ro  

Facebook.com/TeatrulIonCreanga 

Instagram.com/TeatrulIoncreanga 

 

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

 

Teatrul Ion Creangă este o instituție publică de cultură subordonată Primăriei Capitalei și 

Consiliului General al Municipiului București.  

 

Parteneri de stagiune: Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Editura Didactica Publishing 

House, Entertix.ro, Societatea de Transport București | Parteneri media: Radio România Cultural, Radio 

România București FM, Agerpres, Zile și Nopți, Spotmedia, GoKid, ForbesKids, PapTot, Qbebe, 

ModernDads | Spectacol recomandat de Radio Itsy Bitsy FM.  

 

http://www.teatrulioncreanga.ro/

