
 

 

 

FATA BABEI ȘI FATA MOȘULUI la Teatrul Ion Creangă 

 

Un text scris de unul dintre cei mai iubiți scriitori români, Ion Creangă, „Fata babei și fata moșului”, 
este pus în scenă de echipa Teatrului Ion Creangă pentru prima dată. O poveste neaoșă și 
amuzantă, despre fată moșului harnică și cu suflet bun, dar și despre fata babei leneșă și rea, îi 
așteaptă pe copiii cu vârsta între 3 și 6 ani în Amfiteatrul VăraTIC. Premiera spectacolului are loc pe 
31 iulie, de la ora 18:00, în cadrul stagiunii estivale VăraTIC, în aer liber, în grădina Casei Eliad (Bd. 
Mircea Vodă, nr. 5).  

Spectacolul se înscrie în proiectul „ideaTIC. Laboratorul de povești”, un demers lansat de Teatrul Ion 
Creangă cu scopul de a aduce basme și texte îndrăgite mai aproape de copii. Astfel, actrița 
Teatrului, Vera Linguraru, propune un scenariu interactiv și educativ pentru cei mici și mari, în 
care bunătatea și blândețea sunt cele două virtuți încurajate. Scenografia spectacolului este 
semnată de Andrei Răduț.  

Două surori se vor întâlni cu o cățelușă, un păr, o fântână și un cuptor cu lemne pe drumul lor spre 
maturizare. Vor avea probe lesne de trecut pentru cei harnici, dar dificile pentru cei leneși. Șapte văi 
și-o vale adâncă sunt suficiente pentru a o înzestra pe fata moșului cu răbdare și bunătate. Despre 
fata babei nu am putea spune același lucru. Buna credință este ultima probă pe care surorile trebuie 
să o treacă.  

Din distribuția spectacolului fac parte actorii Teatrului Ion Creangă, în dublă distribuție sau dublu rol. 
Baba din poveste este interpretată de Liliana Donici și Nicoleta Rusu; moșul și povestitorul de 
Oliviu-Cristian Bughiu; Vera Linguraru interpretează rolul fetei babei; iar Valeria Stoian și Grațiela 
Teohari-Duban, pe cel al fetei moșului; Alexandra Velniciuc și Cristina Diaconescu interpretează 
rolul Sfintei Duminici.  

Despre cum și-a imaginat Vera Linguraru spectacolul și adaptarea poveștii lui Ion Creangă în ziua 
de azi, ne spune mai multe:  

„În viziunea pe care o propun publicului regăsim particularități umane,  general valabile precum 
bunătatea, blândețea, patosul, bucuria, dar și răutatea; toate acestea redate într-o cheie comică. 
Personal, consider bunătatea și blândețea virtuți necesare pentru educația copiilor de azi, viitorii 
adulți de mâine. Îmi place să cred că direcția unei societăți este dată în primul rând de educația 
copiilor. De aceea, educația devine un pilon important al acestui spectacol, iar acțiunea 
spectacolului am gândit-o sub forma unei interacțiuni cu publicul, pentru a-i introduce cât mai bine în 
atmosfera și în povestea spectacolului.” (Vera Linguraru, actriță) 

Biletele pentru primele reprezentații programate în zilele 31 iulie, 15 august și 29 august, au fost 
puse în vânzare prin rețeaua Entertix.ro și Myticket.ro. 

https://www.entertix.ro/evenimente?s=fata+babei
https://www.myticket.ro/evenimente?s=fata+babei+si+fata+mosului


▶ 
 
FATA BABEI ȘI FATA MOȘULUI 
Echipa de creație: 
Scenariul și regia: Vera Linguraru 
Scenografia: Andrei Răduț 
Distribuția: 
Cu: Liliana Donici / Nicoleta Rusu, Alexandrina Velniciuc / Cristina Diaconescu, Vera Linguraru, 
Valeria Stoian / Grațiela Teohari-Duban, Oliviu-Cristian Bughiu 

Categoria de vârstă: 3-6 ani 

Durata: 45 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/

