
 
 

 

RUDOLF STÂRNEȘTE ALERTĂ ÎN LAPONIA  
 

Spectacolele de Crăciun și evenimentele dedicate perioadei sărbătorilor de iarnă sunt o tradiție 

pentru Teatrul Ion Creangă. De aceea, ne bucurăm să anunțăm premiera spectacolului „Alertă în 

Laponia”, pe data de 8 decembrie, de la ora 17:00, la Sala Mică, în cadrul evenimentului „Acasă 

la Moș Crăciun”, ediția a II-a.   

Scenariul original al spectacolului este scris de Ani Crețu, care semnează și regia. Muzica aparține 

lui Radu Mihalache, iar scenografia este semnată de Roxana și Andrei Răduț. Personajele care 

se regăsesc în lumea lui Moș Crăciun sunt jucate de actorii Teatrului Ion Creangă: Daniel Tudorică 

(Moș Crăciun), Cerasela Popescu (Crăciunița), Alexandru Prica (Rudolf), Andreea Mera (Vixen), 

Ciprian Niculae (Blitzen), Marius Nănău (Comet), Claudia Revnic (Cupid), Oliviu-Cristian 

Bughiu (Dancer), Iulian Bălan (Dasher), Ani Crețu (Prancer).  

Iubirea este sentimentul dominant în viețile noastre și este firesc ca ea să fie împărtășită. 

„Alertă în Laponia” este un spectacol despre o întâmplare cu final fericit din Țara lui Moș 

Crăciun. Totul începe cu trei zile înainte de Crăciun când la antrenamentul de dimineață al renilor, 

aceștia, împreună cu Moșul și Crăciunița, își dau seama că Rudolf este de negăsit. Când în sfârșit 

apare, dezvăluie faptul că anul acesta nu va conduce el sania, deoarece este trist. Cu toate că 

Rudolf știe toate adresele copiilor și luminează în fiecare an calea către casele lor, nu i-a scris 

nimeni nicio scrisoare. Oare cine este responsabil pentru tristețea lui Rudolf? Și oare de ce este el 

cel care luminează calea saniei Moșului? Vă invităm să descoperim împreună detalii ale poveștii și 

cel mai important: vor reuși oare renii să livreze toate cadourile la timp și să salveze Crăciunul? 

Despre spectacol, Ani Crețu menționează: 

„Mi-a surâs ideea de a face un spectacol de Crăciun. Am început să scriu textul având un singur 

gând: ce i-ar bucura pe copii să vadă? Renii Moșului. După ce l-am definitivat, i l-am citit prima dată 

băiatului meu, întrucât este un critic bun, crescut în teatru cu păreri și idei. M-am bucurat mult că i-a 

plăcut și m-aș bucura și mai mult să îi văd în curând pe micii noștri spectatori fericiți și încântați de 

rezultat.” (Ani Crețu, actriță și regizor) 

Biletele pentru premiera spectacolului din data de 8 decembrie au fost puse în vânzare și pot fi 

cumpărate atât online, de pe platformele Entertix și Myticket, cât și de la Casa de bilete a Teatrului -  

0767.934.374. 

 

 

 
 

 

https://www.entertix.ro/evenimente?s=teatrul+ion+creanga
https://www.myticket.ro/g/59/teatrul-ion-creanga.html


▶ 

 

ALERTĂ ÎN LAPONIA 

 

Echipa de creație: 

Regia: Ani Crețu 

Scenariul: Ani Crețu 

Scenografia: Roxana și Andrei Răduț 

Muzica: Radu Mihalache  

 

Distribuția: 

Moș Crăciun: Daniel Tudorică 

Crăciunița: Cerasela Popescu 

Rudolf: Alexandru Prica 

Vixen: Andreea Mera 

Blitzen: Ciprian Niculae 

Comet: Marius Nănău 

Cupid: Claudia Revnic 

Dancer: Oliviu-Cristian Bughiu 

Dasher: Iulian Bălan 

Prancer: Ani Crețu                                                                         

 

Categoria de vârstă: peste 4 ani  

Durata: 45 minute 

 

▶ 

 

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 Europa FM, Radio 

România Cultural, Radio București FM, Agerpres, Zile și Nopți, Spotmedia, BookHUB, GoKid, Forbes 

Kids, Paptot, Qbebe, Moderndads.ro, Cult-ura.ro, Theatrum | Monitorizare media: mediaTRUST | 

Spectacol recomandat de Radio Itsy Bitsy FM. 

 

http://www.teatrulioncreanga.ro/

