
1. TRUPA “CATHARIS” 
COLEGIUL NATIONAL “GHEORGHE SINCAI”, BUCURESTI 

 
Spectacolul prezentat: COMEDIA ERORILOR, de William Shakespeare 
 
Distributia: 
 
ANTIPHOLUS DIN EFES-Gabriel Oprea 
ANTIPHOLUS DIN SIRACUZA-Ionut Raicu 
DROMIO DIN EFES-Mihai Mitrea 
DROMIO DIN SIRACUZA-Radu Mitrea 
ADRIANA-Andreea Alexandrescu 
LUCIANA-Alina Badea 
AEGEON-Razvan Baicoianu 
DUCELE-Vlad Parvu 
MAICA STARETA-Florentina Eftene 
DOCTOR PINCH-Elena Cârcu 
CURTEZANA 1-Doina Vitu 
CURTEZANA 2-Adriana Eftimie 
CURTEZANA 3-Francesca Lamacchi 
ANGELO-Corina Munteanu 
BALTHAZAR-Tatiana Selaru 
PORTAREL-Ana-Maria Ionita 
MAGDALENA-Diana Orasanu 
LUCIA-Nadia Marinescu 
NEGUSTOARE-Iulia Petrican 
SLUJITOARE-Ana Ilie 
 
Coordonatori: 
 
Mariana Balici 
Dimitrii Bogomaz 
 

Premii si participari la festivaluri anterioare: 

2009  
  Spectacolul "Femeia din manuscris" de Lia Bugnar 

•  Festivalul naţional de arte penru tineret "Florian Pittiş" - Bucureşti 
 - Premiu petru popularitate 
 
 
2008  
 Spectacolul "Gornistul din Piaţă" de Leonid Juhovitzkii 

• Festivalul de teatru in limba engleză pentru tineret "ID Fest" - Bacău   
 - Nominalizare pentru rol principal masculin 
 - Premiu pentru efecte de lumini şi sunet 
 - Premiu pentru costume  

• Festivalul Naţional de arte pentru liceeni "Florian Pittiş" - Bucureşti  
 - Marele premiu  



 - Premiu pentru rol principal masculin 
 - Premiu pentru rol secundar masculin 
 - Premiu pentru rol principal feminin 
 - Premiu pentru rol secundar feminin   
  

• Festivalul naţional de teatru pentru elevi "George Constantin"  
 - Premiu pentru decor şi costume 
 Spectacolul "Lacrimosa" 

• Festivalul naţional de teatru pentru tineret european "EuroArt" - Braşov 
 - Premiu pentru rol secundar feminin 
 - Premiul special al juriului pentru spectacol  
 Spectacolul "M" 

• Festivalul naţional de teatru pentru elevi şi studenţi - Buftea 
 - Premiul 2 pentru spectacol 
 - 2 Premii pentru interpretare in rol secundar masculin 

•  Concursul pentru scenarii "O zi din viaţa unui elev" - Casa de cultură a Ministerului 
de Interne - Bucureşti  

 - Premiul 3 pentru spectacol 
 
 
2007   
 Spectacolul "Lacrimosa" 

•  Festivalul Naţional de Teatru pentru Elevi "George Constantin", Bucureşti  
- premiul pentru cel mai bun spectacol 
- premiul pentru rol principal feminin 
- premiul pentru scenariu 

• Festivalul Naţional de Teatru pentru Liceeni "LicArt", Bucureşti 
- premiul pentru rol principal feminin 
 
 
2006  
Spectacolul "Billy Mincinosul" 

• Festivalul Internaţional al Teatrului Englez pentru Adolescenţi "Teenplay", Arad 
 - premiul pentru interpretare masculina 
 - premiul pentru incadrare scenică 
 - nominalizare la premiul pentru cel mai bun spectacol 
 - nominalizare la premiul pentru cea mai bună engleză 
 - nominalizare la premiul pentru cea mai bună imagine 
Spectacolul "Casa de pe Graniţă": 

• Festivalul Internaţional de Teatru pentru Elevi "George Constantin", Bucureşti 
- premiul pentru cel mai bun spectacol 
- premiul pentru rol principal masculin 

• Festivalul Naţional de Teatru pentru Adolescenţi "Ideo Ideis", Alexandria 
- nominalizare pentru cel mai bun actor in rol principal 
 
 
2005   
Spectacolul "Shakespeare Forever"  

• Festivalul Internaţional al Teatrului Englez pentru Adolescenţi "Teenplay", Arad  



      - premiul pentru coregrafie 
      - nominalizare la premiul pentru interpretare masculină 
Spectacolul "Jubileul: 

• Festivalul Naţional de Teatru pentru Liceeni "LicArt", Bucureşti  
      - premiul al doilea pentru spectacol 

• Festivalul Naţional de Teatru pentru Elevi "George Constantin", Bucureşti  
      - premiul pentru cel mai bun spectacol 
Spectacolul "Billy Mincinosul": 

• Festivalul Naţional de Teatru pentru Tineret "Ludicus", Mioveni 
      - marele premiu 
      - premiu pentru rol principal masculin  
 
2004  
Spectacolul "Visul 2.0"  

• Emisiunea "Ora fara catalog" (TVR2) 
     - premiul pentru cuplu 
Spectacolul "Visul 3.0": 

• Festivalul Naţional de Teatru pentru Liceeni "LicArt", Bucureşti 
    - premiul al II-lea pentru spectacol 
Spectacolul "Shakespeare Forever": 

•  Festivalul Naţional de Teatru pentru Tineret, Buftea 
      - premiul 1 pentru spectacol 

- două premii pentru rol principal feminin 
 
2003  
Spectacolul “Visul 2.0”  

• Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineret, Buftea 
      - premiu special pentru cuplu 
      - premiu al 2-lea pentru spectacol 
 
2002  
Spectacolul “Titanic Vals”, de Tudor Musatescu  

• Festivalul de Teatru pentru Elevi “George Constantin”, Bucureşti 
- premiu pentru rol principal feminin  
- premiu pentru rol secundar feminin 
• Festivalul Naţional de Teatru “LicArt”, Bucureşti 

        - nominalizare la premiul pentru regie 
 
"inventar"  
21 de participări | 36 de premii 
 

2. TRUPA “ORPHEUS” 
COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”, BUCURESTI 

 
Spectacolul prezentat: Disturbed, de Brad Boesen 

 
Trupa ,,Orpheus” a Colegiului National ,,Mihai Viteazul” din Bucuresti, a luat fiinta in 

1999 si de atunci continua sa participle sis a castige , anual, premii importante la festivalele de 
teatru pentru tineret  (Catharsis, Jos palaria, Scena deschisa, Maiart, “Shakespeare’s 



Heritage”, Shakespeare School Festival  –Liverpool etc) . (Atasam pt detaliere  prezentarea 
amanuntita a performantelor trupei).  

Isabela Marin si Andrei Gurlui  au castigat impreuna  ,,Premiul de spontaneitate” cu 
Gaitele , la festivalul,,Catharsis”-2007 , “Cea mai buna trupa” la ,,Jos palaria” si “Best 
supporting actor” la “Shakespeare’s Heritage” in 2008 cu “West Side Story “ , iar in 2009  
,,Cel mai bun cuplu actoricesc la festivalul ,,Scena deschisa” cu piesa “Disturbed” de Brad 
Boesen. 
 
Distributia : 
 
Daphne- Izabela MARIN (cls a11a) 
Bob- Andrei GURLUI (cls a 12 a) 
 
Regia: Iany Panait (cls a12a) 
Coordonator: Cristina Nechifor 

 

3. TRUPA “ATELIERUL DE TEATRU” 
COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU”, BOTOSANI 

 

Spectacolul prezentat: With a Little HELP from My FRIENDS, după Maria Manolescu 
 
 
Distribuţia: 
 
MIKI - Octavian Costin 
ADA - Mădălina Lohan 
ANDI -Alexandru Voicu 
RADU -Bogdan Ivan 
RUXANDRA-Ruxandra Tudosie 
PRIETENI (jurnalişti, sexologi, părinţi)Dana Terci, Miruna Terciu, Bristena Oprişanu, Silvana 
Mihai, Vlad Galer 
MAMA - Sabina Balan 

 
 

Coordonatori: Lenus Moraru, Gelu Rîşca 
 
 
Teatrul pentru adolescenţi e o chestie foarte tare. Serios. Pe lângă o grămadă de adulţi care îţi 
spun ce să faci (spre binele tău, desigur...) şi cum creierul tău ar trebui să fie suprasaturat de 
ştiinţe exacte şi de lucruri care (îmi permit să citez) „te ajută cu ceva în viaţă”, pe lângă toate 
chestiile care îl bântuie într-un fel sau altul pe adolescent, există un loc unde-şi poate arăta 
adevărata personalitate. Unde există prieteni şi unde învaţă că nimic nu este mai important 
decât să te cunoşti pe tine însuţi, plus sentimentele şi frustrările care vin la pachet. Din dorinţa 
vie de exteriorizare a unor elevi de la CN „Mihai Eminescu” din Botosani s-a născut Atelierul 
de teatru. „Filosofia” noastră? Oricine găseşte întrânsul materie brută (dacă va căuta), iar 
această rocă (unii o numesc talent) se şlefuieşte în timp. 



Plecând de la premisa asta, ne-am pus mănuşile şi ochelarii de protecţie, am luat târnăcoapele 
în mâini şi am început să săpăm după rocă (doar-doar o ieşi ceva bun)... Eh, şi de atunci, 
numai scântei! 
 

In cadrul festivalurilor de specialitate, acest spectacol a obtinut urmatoarele premii: 

- Festivalul de teatru LYCEUM - 2009 
• Trofeul Festivalului pentru Cel mai bun spectacol; 
• Cel mai bun actor în rol principal – Octavian Costin (Miki); 
• Cea mai bună actriţă în rol principal – Mădălina Lohan (Ada); 
• Premiul special de interpretare – Alexandru Voicu. 
o Nominalizări – Cel mai bun actor în rol secundar – George Danalache (Radu) 

Cel mai bun actor în rol secundar - Francisc Simon (Andi); 
Cea mai buna actriţă în rol secundar – Ruxandra Tudosie (Ruxandra). 

 

 

4. TRUPA “NOUA” 
COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU”, BUCURESTI 

 
Spectacolul prezentat: Badaranii, de Carlo Goldoni 
 
Distributia: 
       Felice - Maria Pap  
       Margarita - Carmen Gâlcă  
       Marina - Ingrid Nicolau 
       Luccieta -  Andrada Cucu  
       Contele - Alexandru Olteanu  
       Fillipetto - Mihai Burcea  
 
Regia: Ionut Plosnea , Andrei Petre 
Coordonator: Simona Iconaru  
 

 

 


