Poveștile se spun cu fire la Teatrul Ion Creangă
Imaginați-vă lumea ca un ghem uriaș de fire, în care ghirlande de fire se împletesc și iau forma unui
copac, a lunei ori a soarelui. Orice este posibil în această lume. Dacă vrei să explorezi acest spațiu
atemoral și colorat de vise, te anunțăm că este posibil la cel mai nou spectacol al Teatrului Ion Creangă
– „Povești cu fire”, care are avanpremiera pe data de 7 septembrie, iar premiera pe 8 septembrie, de
la ora 18:00, la Sala Mică (Str. Biserica Amzei nr. 21-23). Spectacolul este adresat categoriei TIC
BEBE, adică piticilor cu vârsta curpinsă între 1 și 4 ani.
Conceptul și regia sunt semnate de Andra Burcă, scenografia de Viaceslav Vutcariov, iar muzica
de Radu Mihalache. Actrițele Andreea Gaica, Andreea Mera și Andra Mirescu vor explora și căuta
printre ghemuri de lână, emoții și figuri din natură.
Într-un spațiu atemporal, ne pregătim să pornim spre un tărâm croșetat din întâlniri neprevăzute.
Conduși de un fir invizibil, în fața noastră, o sferă uriașă de lână și trei personaje interesante vor
apărea rând pe rând. Un personaj vine din trecut, altul trăiește cu noi, în prezent, iar altul călătorește
din viitor. Împreună cu cele trei fete, care ar putea să fie zeițe din povești, vom porni în descoperirea
și deslușirea firelor ce ne înconjoară. Oare avem și noi unul, care ne leagă unii de alții? Muzica
liniștitoare va crea mișcări asemeni undei unei ape, iar tu vei fi ademenit să cutreieri alături de ele
lumea și poveștile sale prin intermediul unor fire colorate.
Spectacolul „Povești cu fire” este universul ideal al oricărui copil care se lasă desprins din
mâinile părinților și, ghidat de curiozitate, se bucură de explorarea necunoscutului. Spectacolul
este țesut din metafore și senzații pentru toți privitorii, indiferent de vârstă. O narațiune plină de
mișcare, emoție, descoperire, dar mai ales – imaginație.
Realizat în regim de coproducție în cadrul proiectului MAPPING - A Map on the aesthetics of
performing arts for early years, cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene,
spectacolul se înscrie în demersurile Teatrului Ion Creangă de promovare a teatrului prin mijloacele
specifice educației timpurii, respectiv educația senzorială și emoțională a copiilor sub 3 ani. Astfel,
Teatrul și-a propus să racordeze România la noi direcții de creație și cercetare internaționale care
valorizează implicarea copilului în sfera artistică încă din primul an de viață.
Biletele pentru reprezentațiile din data de 7 și 8 septembrie au fost puse în vânzare și sunt disponibile
atât online, pe platformele Entertix.ro și Myticket.ro, cât și la casa de bilete a Teatrului Ion Creangă tel. 0767 934 374.

►
POVEȘTI CU FIRE
Echipa de creație:
Conceptul și regia: Andra Burcă
Scenografia: Viaceslav Vutcariov
Muzica: Radu Mihalache
Distribuția:
Cu: Andreea Gaica, Andreea Mera și Andra Mirescu
Categoria de vârstă: între 1 și 4 ani
Durata: 30 minute
►
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
www.teatrulioncreanga.ro
Facebook.com/TeatrulIonCreanga
Instagram.com/TeatrulIoncreanga
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Spectacol recomandat de Radio Itsy Bitsy FM.

