
 

 

 
FĂRĂ FRICĂ, cel mai nou spectacol de la Teatrul Ion Creangă 

 
 
Un nou spectacol pentru micii spectatori ai Teatrului Ion Creangă își face loc în repertoriul nostru. 

Spectacolul „Fără frică” pornește de la un scenariu original și îi așteaptă pe cei mici în 

pădurea cu alune și frunziș a celor doi iepurași și a noii lor invitate, veverița Rița. Premiera 

spectacolului are lor pe data de 20 decembrie, de la ora 18:00, la Sala Mică din Strada Biserica 

Amzei nr. 21-23.  

Spectacolul este scris și regizat de două actrițe consacrate ale Teatrului, care de foarte 

mulți ani, încă de la înființarea Teatrului Ion Creangă, spun povești necontenite celui mai tânăr 

public. Scenariul este semnat de Anca Zamfirescu, iar regia de Alexandrina Halic. Pădurea 

colorată este desenată și concepută de Iuliana Gherghescu, care semnează scenografia, iar 

muzica aparține lui Radu Mihalache.  

Pentru iepurașii Urechilă (Anca Zamfirescu) și Pămătuf (Alexandrina Halic) viața curge lin în 

căsuța lor cu grădină din inima pădurii. Zi de zi, cei doi au grijă de straturile de morcovi delicioși, 

păstrând totul în ordine și găsind soluția ideală pentru fiecare neînțelegere: un an-tan-te dize-

mane-pe care rezolvă totul pe dată! Sau aproape totul, pentru că un oaspete pus pe șotii – Rița 

Veverița – jucată de tânara actriță a Teatrului Ion Creangă, Andra Mirescu, amenință liniștea 

celor doi iepurași. Însă când Rița are nevoie de ajutor, Urechilă și Pămătuf pun codiță lângă 

codiță pentru a-i veni în sprijin. Cei doi iepurași trebuie să-și învingă frica pentru a o salva pe 

Rița. Oare curajul este cu adevărat mai mare decât frica? În final, cei trei prieteni ne vor da o 

lecție despre curaj și camaraderie! 

Biletele pentru reprezentația din data de 20 decembrie au fost puse la vânzare și le puteți 
achizționat atât online, de pe platformele Entertix și MyTicket, dar și de la Casa de bilete a 
Teatrului - 0767.934.374. 
  
►  

FĂRĂ FRICĂ 
Echipa de creație: 
Regia: Alexandrina Halic  

Scenariul original: Anca Zamfirescu 

Scenografia: Iuliana Gherghescu 

Muzica: Radu Mihalache  

Mișcarea scenică: Păstorel Ionescu  

Consultant psihologic: Carmen Anghelescu  

Distribuția:  

Pămătuf: Alexandrina Halic  



Urechilă: Anca Zamfirescu  

Rița: Andra Mirescu  

 
Categoria de vârstă: 3-6 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, Teatrul Elisabeta, Eventim.ro, Casa 

de Balet, Grădinița Bambi Step by Step, Școala Step by Step | Parteneri media: Radio București 

FM, Radio România Cultural, Radio Itsy Bitsy FM, RFI România FM, Business Review, Șapte Seri, 

ArtLine.ro, Blitz TV, CalendarEvenimente.ro, Agerpres, Smart Woman, Copilul.ro, Gradinite.com, 

Melc-codobelc.ro, Clubul bebelușilor, GradiniteBucuresti.ro, Bebelu.ro, CalendarulCopiilor.ro, Mac-

Mac Kids, GoKid. 

 

 

http://www.teatrulioncreanga.ro/

