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XV. PUCK BÁB- ÉS MARIONETTSZÍNHÁZAK NEMZETKÖZI FESZTIVÁLJA

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL TEATRELOR DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE „PUCK” 
EDIŢIA  A 15-a

PUCK INTERNATIONAL FESTIVAL OF PUPPET AND MARIONETTE ThEATRES
15    EDITIONTH

*

*

Members of the jury/ Membrii juriului/ Bíráló bizottság 
 

Slobodan Marković – president of the jury/ președinte juriului/ a zsűri elnöke
Dr. Eugenia Sarvari –  teatrologist /teatrolog/ teatrológus
Lector univ. dr. Katona József – director/ regizor/ rendező
Prof. univ. dr. Ovidiu Pecican – playwright/ dramaturg/ drámaíró
Dr. Epaminonda Tiotiu – set designer/ scenograf/ díszlettervező
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LUNI 17 OCTOMBRIE

Ora 10, 11.30 – TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE ȘI VIAȚĂ FĂRĂ DE MOARTE – Teatrul „Merlin” Timișoara – la CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR
Ora 9.30, 11.30  – STAN BOLOVAN – Teatrul „Regina Maria”, Trupa „Arcadia” Oradea –  la TEATRUL  DE PĂPUŞI „PUCK”
Ora 10, 11  – MIMORÓZART – Teatrul „Csiky Gergely” Timișoara – la TEATRUL DE PĂPUŞI „PUCK” − spectacol în limba maghiară (RO)
Ora 10 – CÂNTĂ, GREIERE! –  Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă” Chişinău, Republica  Moldova – la CINEMA „DACIA” MĂNĂȘTUR
Ora 18 – EVER AFTER – Teatrul Municipal Baia Mare – la CINEMA „DACIA” MĂNĂȘTUR

MARŢI 18 OCTOMBRIE

Ora  9.30, 12 – OMUL DE ZĂPADĂ – Teatrul „Ţăndărică” București –  la TEATRUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”
Ora 9.30, 11.30 – CRĂIASA ZĂPEZII - Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel” Tg. Mureş – la ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”
Ora 10 – CRĂIASA ZĂPEZII – AnimaArt – la TEATRUL  DE PĂPUŞI „PUCK”
Ora 10 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ – Teatrul de Păpuşi „Puck” – la CINEMA „DACIA” MĂNĂȘTUR
Ora 11 – VĂ ROG SĂ MĂ SALVAȚI – Teatrul  „Vojtina” Debrecen, Ungaria – la OPERA MAGHIARĂ – spectacol în limba maghiară
Ora 18 – CUM POȚI SĂ FACI TOTUL DIN NIMIC – Compania Kvam St. Petersburg, Rusia – la TEATRUL  DE PĂPUŞI „PUCK” – spectacol nonverbal

MIERCURI 19 OCTOMBRIE

Ora 9.30, 11.30 – MICA SIRENĂ – Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare” Constanţa – la TEATRUL  NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”
Ora 10, 12 – NOROC CU LAPTELE – Teatrul „Csiky Gergely” Timișoara – la TEATRUL  DE PĂPUŞI „PUCK”- spectacol în limba maghiară
Ora 10 – MUZICANȚII DIN BREMEN – Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel” Tg. Mureş – la CINEMA „DACIA” MĂNĂȘTUR – spectacol în lb. maghiară 
Ora 18 – THE HOUSE – Sofie Krog Teater, Danemarca – la TEATRUL  DE PĂPUŞI „PUCK” – spectacol în limba engleză

JOI 20 OCTOMBRIE

Ora 10, 11.30 –  COPACUL – Trupa „Lilliput” Oradea  – la TEATRUL DE PĂPUŞI „PUCK” – spectacol în limba maghiară
Ora 10, 11.30 – CENUȘĂREASA – Teatrul „Gulliver” Galaţi – la CASA DE CULTURĂ  A  STUDENŢILOR
Ora 10 – RIDICHEA URIAȘĂ – Teatrul „Așchiuţă” Pitești – la CINEMA „DACIA” MĂNĂȘTUR 
Ora 18 – ALBĂ CA ZĂPADA – Mini Teater Ljubliana, Slovenia – la TEATRUL  DE PĂPUŞI „PUCK” – spectacol în limba engleză

VINERI 21 OCTOMBRIE

Ora 9.30, 11.30 – POVESTEA LUI MUCK CEL MIC – Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia – la ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA”
Ora 10 – PRINȚESA MECANICĂ – Teatrul „Ciufulici” Ploiești – la TEATRUL  DE PĂPUŞI „PUCK”
Ora 17 – METAMORPHOSE - Teatrul „Arlechino” Brașov – la TEATRUL  DE PĂPUŞI „PUCK”

*SPECTACOLE îN CONCURS
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL TEATRELOR DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE „PUCK”   *  2016

MONDAy  OCTOBER 17Th 

10, 11.30 – ENDLESS YOUTH AND LIVE wITHOUT END – Merlin Theatre Timișoara – at STUDENTS’ HOUSE
9.30, 11.30 – STAN THE STONE – Queen Mary Theatre, Arcadia Company Oradea –  at PUCK THEATRE
10, 11 – MIMORÓZART – „Csiky Gergely” Theatre , Timișoara – at PUCK THEATRE
10 – SING, CRICKET! – Guguţă Puppet Theatre Chişinău,  Moldavia – at DACIA CINEMA MĂNĂȘTUR
18 – EVER AFTER – Baia Mare Theatre – at DACIA CINEMA MĂNĂȘTUR

TUESDAy OCTOBER 18Th

9.30, 12 – THE SNOwMAN – Ţăndărică Theatre București –  at LUCIAN BLAGA NATIONAL THEATRE
9.30, 11.30 – THE SNOw FAIRY – Ariel Theatre Tg. Mureş – at GHEORGHE DIMA MUSIC ACADEMy
10 – THE SNOw FAIRY – AnimaArt – at PUCK PUPPET THEATRE
10 – SLEEPING BEAUTY – Puck Theatre – at DACIA CINEMA MĂNĂȘTUR
11 – PLEASE, SAVE ME! – Vojtina Theatre Debrecen, Ungaria – at HUNGARIAN OPERA – (Hungarian)
18 – HOw YOU CAN DO EVERYTHING wITH NOTHING – Compania Kvam St. Petersburg, Rusia – at Puck Puppet Theatre – nonverbal performance

WEDNESDAy OCTOBER 19Th

9.30, 11.30 – THE LITTLE MERMAID – Căluţul de mare Theatre Constanţa – at LUCIAN BLAGA NATIONAL THEATRE
10, 12 – FORTUNATELY THE MILK – Csiki Gergely Theatre Timișoara – at PUCK PUPPET THEATRE  – (Hungarian)
10 – THE BREMEN TOwN MUSICIANS – Ariel Theatre Tg. Mureş – at DACIA CINEMA MĂNĂȘTUR – (Hungarian)
18 – THE HOUSE – Sofie Krog Teater, Denmark – at PUCK PUPPET THEATRE – (English)

ThURSDAy OCTOBER 20Th

10, 11.30 –  THE TREE THAT REACHED THE SKY – Lilliput Company Oradea  – at PUCK PUPPET THEATRE – (Hungarian)
10, 11.30 – CINDERELLA – Gulliver Theatre  Galaţi – la STUDENTS’ HOUSE
10 – THE GIANT REDDISH – Așchiuţă Theatre Pitești – at DACIA CINEMA MĂNĂȘTUR
18 – THE SNOwHITE – Mini Teater Ljubliana, Slovenia – at PUCK PUPPET THEATRE – (English)

FRIDAy OCTOBER 21ST

9.30, 11.30 – THE STORY OF LITTLE MUCK – Prichindel Theatre Alba Iulia – at GHEORGHE DIMA MUSIC ACADEMy 
10 – THE MECHANICAL PRINCESS – Ciufulici Theatre Ploiești – at PUCK PUPPET THEATRE
17 – METAMORPHOSIS – Arlechino Theatre Brașov – at PUCK PUPPET THEATRE

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL TEATRELOR DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE „PUCK”   *  2016*IN CONTEST
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Uimitor, cald, actual, cu adevărat impresionant prin soluțiile artistice găsite, prin simbolistică și prin mijloacele de expresie teatrală, Tinerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte este un spectacol eveniment, pentru toate vârstele. El este Făt Frumos, unic pentru că s-a născut doar atunci când a dorit și numai pentru o 
făgăduință ispititoare. Are alături calul înaripat, învinge toate relele lumii, dar nu e născut pentru eternitate. Și atunci care este rostul nașterii sale? După Gabriel 
Liceanu,„ Pentru muritori viața nu ar trebui să aibă sens decât după ce a fost validată ratarea nemuririi”.

Acest basm, fără pereche în lume, cules de către Petre Ispirescu, concentrează însăși esența condiției umane: dorința de a atinge idealuri de neatins, limitele 
fericirii, sensul devenirii, moartea care nu poate fi învinsă decât simbolic, libertatea ca opțiune limitată.

Astonishing, heartfelt, actual, truly remarkable through the artistic solutions, through its symbolic and theatrical expression techniques, “Endless youth and 
Life without End” is an event-show, for all ages. He is Făt Frumos, unique because he was born right when he wanted to and only for a tempting promise. Alongside 
his winged stallion, he defeats all evil in the world, but he was not born for eternity. So then what is the point of his existence? After Gabriel Liiceanu (Romanian 
philosopher): “For mortals life should not have any sense, only after the forfeit of immortality has been validated”.

This fairy-tale, unique in the world, collected by Petre Ispirescu, concentrates the essence of human condition: the wish to reach untouchable ideals, the limits of 
happiness, the sense of becoming, death which can only be defeated symbolically, freedom as a limited option.

TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ȘI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE/ ENDLESS yOUTh AND LIFE WIThOUT END

TEATRUL PENTRU COPII  ȘI TINERET  MERLIN – TIMIȘOARA, ROMÂNIA/
MERLIN THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH – TIMIȘOARA, ROMANIA

Adaptare de/ adapted by Constantin Brehnescu după/ after Petre Ispirescu
Regia/ directed by: Toma Hogea                              
Scenografia/ scenography: Eugenia Tărășescu Jianu
Distribuţia/ cast: Făt Frumos - Laurenţiu Pleșa, Calul/ The Horse - Alexandru Pîntea, 

Împărăteasa/ The Empress – Octavia Petrișor, Alin Prejban, Împăratul/ The Emperor - Radu 
Văduva, Cecilia Rodean, Baba Ursitoare, Bătrâna / Old Woman - Maria Gornic, Scorpia/ The 
Shrew - Octavia Petrișor, Radu Văduva, Adrian Roșu, Consuela Egyed, Cecilia Rodean, 
Ghionoaia/ The Hag - Consuela Egyed, Adrian Roșu, Maria Gornic, Cecilia Rodean, Fetele 
Ghionoaiei/ The Hag’s Daughters - Luana Uncruţiu, Radu Văduva, Adriana Sâncrăian, Zâna/ 
Fairy – Octavia Petrișor, Domnișoara/ The young Lady – Consuela Egyed, Grupul actorilor/ 
Dancers (coregrafie/choreography) - Alex Pîntea, Luana Uncruţiu, Consuela Egyed, Adriana 
Sâncrăian, Adrian Roșuţ. 

Durata spectacolului/ running time: 60 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 7+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

*

hÉTFŐ, OKTÓBER 17.
10:00, 11:30 – ÖRÖK FIATALSÁG ÉS ÖRÖK ÉLET – Merlin Bábszínház, Temesvár – a DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
9:30, 11:30  – STAN BOLOVAN –  Regina Maria Színház, Arcadia Társulat, Nagyvárad –  a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN
10:00, 11:30 – MIMORÓZART – nonverbális előadás – Puck Bábszínház, Kolozsvár – a ZUG ZONE-ban
10:00 – ÉNEKELJ, TÜCSÖK! – Guguţă Állami Bábszínház, Kisinyov, Moldova Köztársaság – a monostori DACIA MOZIBAN
18:00 – MÍG MEG NEM HALTAK – Nagybányai Állami Színház – a monostori DACIA MOZIBAN

KEDD, OKTÓBER 18.
9:30, 12:00 – A HÓEMBER – Ţăndărică Színház, Bukarest – a LUCIAN BLAGA NEMZETI SZÍNHÁZBAN
9:30, 11:30 – A HÓKIRÁLYNŐ – Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, Marosvásárhely – a GHEORGHE DIMA ZENEAKADÉMIÁN (HU) 
10:00 – AZ ELALTATOTT ERDŐ SZÉPSÉGE – Puck Bábszínház, Kolozsvár – a monostori DACIA MOZIBAN
10:00 – A HÓKIRÁLYNŐ – AnimaArt, Kolozsvár –  a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN
11:00 – TESSÉK ENGEM MEGMENTENI! – magyar nyelvű előadás – Vojtina Bábszínház, Debrecen, Magyarország – a MAGyAR OPERÁBAN 
18:00 – HOGY TUDSZ A SEMMIBŐL MINDENT LÉTREHOZNI – nonverbális előadás – Szentpétervári Kvam Társulat, Oroszország – a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN

SZERDA, OKTÓBER 19.
9:30, 11:30 – A KIS HABLEÁNY – „Căluţul de mare” Bábszínház, Konstanca – a LUCIAN BLAGA NEMZETI SZÍNHÁZBAN
10:00, 12:00 – APAKALAND – magyar nyelvű előadás – Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár –  a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN 
10:00 – A BRÉMAI MUZSIKUSOK – magyar nyelvű előadás – Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, Marosvásárhely (HU) – a monostori DACIA MOZIBAN 
18:00 – A HÁZ – angol nyelvű előadás – Sofie Krog Színház, Dánia – a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN

CSÜTÖRTÖK, OKTÓBER 20.
10:00 , 11:30 –  A FA – magyar nyelvű előadás – Szigligeti Színház, Lilliput Társulat, Nagyvárad – a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN 
10:00, 11:30 – HAMUPIPŐKE – Gulliver Bábszínház, Galac – a DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
10:00 – AZ ÓRIÁS RETEK – Așchiuţă Bábszínház, Pitesti – a monostori DACIA MOZIBAN
18:00 – HÓFEHÉRKE – angol nyelvű előadás – Mini Színház, Ljubliana, Szlovénia – a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN

PÉNTEK, OKTÓBER 21.
9:30, 11:30 – A KIS MUCK – Prichindel Bábszínház, Gyulafehérvár – a GHEORGHE DIMA ZENEAKADÉMIÁN
10:00 – MECHANIKUS HERCEGNŐ – Ciufulici Bábszínház, Ploiesti – a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN
17:00 – METAMORFÓZISOK – Arlechino Bábszínház, Brassó – a PUCK BÁBSZÍNHÁZBAN

*VERSENYPROGRAMBAN SZEREPLŐ ELŐADÁSOK
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STAN BOLOVAN - SPAIMA ZMEILOR/ STAN BOLOVAN - ThE ChALLENGER OF DRAGONS

TEATRUL REGINA MARIA – TRUPA ARCADIA – ORADEA, ROMÂNIA 
REGINA MARIA THEATRE – ARCADIA COMPANY – ORADEA, ROMANIA

Dramatizare de/ dramatized by: Maria Mierluţ după/ after Ioan Slavici
Regia/ directed by: Maria Mierluţ
Scenografia/ scenography: Oana Cernea
Distribuţia/ cast: Stan Bolovan - Florian Silaghi, Stanca - Zentania Lupşe,  

Dumnezeu/ God - Rin Tripa, Sf. Petru/ Saint Petru - Andrei Fazecaş, Zmeul/ The First 
Dragon - Andrei Fazecaş, Zmeuțul/ The Second Dragon - Florin Stan, Zmăoc/The Third 
Dragon - Igor Lungu, Mama Zmeilor/ The Mother of Dragons - Zentania Lupşe, Copii, 
recuzită/ Children, props - Armanca Serac.

Durata spectacolului/ running time: 55 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 4+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Specific basmului, personajul Stan Bolovan trece printr-o serie de aventuri fabuloase, fantastice, şi este pus la încercare prin câteva probe memorabile. În această 
poveste este reliefat, la fel ca în multe snoave populare, felul în care istețimea şi îndrăzneala pot compensa şi chiar întrece puterea fizică şi abilitățile nemaipomenite ale 
unor ființe supranaturale. 

Stan Bolovan pare a fi o încrengătură între vestitul Păcală şi un tipic Făt-Frumos din legendele româneşti. 
Noi abia așteptăm să vă arătăm un basm cum nu s-a pomenit – o poveste românească pe placul tuturor! 

Specific to the tale, the character of Stan Bolovan participates in various fabulous, fantastic adventures and is being challenged to pass some extraordinary tests. Just 
as well as in many well-known folk anecdotes, this story emphasizes on the way wit and courage can compensate and even overcome the physical and incredible abilities 
of supernatural beings.

Stan Bolovan appears to be at a junction between the famed “Păcală” and a typical “Făt-Frumos” from Romanian legends.
We can hardly wait to show you a tale never seen before – a Romanian tale for everyone’s fun!

*
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Structura spectacolului se compune din 10 scene cu păpuși, actorii 
utilizând tehnici diferite de mânuire. Joan Miró, la fel ca păpușarii, se 
afla într-o relație specială cu obiectele sale. Nepotul său, Joan Punyet, 
povestește despre el următoarele: “Avea o întreagă colecție de lucruri 
neobișnuite. Obiecte ciudate și șocante, care, scoase din contextul lor 
original și așezate în grupuri omogene, au devenit mediu productiv și 
bogat pentru idei spontane”. Creatorii spectacolului Mimorózart au 
dorit să reprezinte lumea aceasta prin culorile, formele și materialele 
folosite; s-au apropiat de fiecare obiect și situație cu însuflețire și can-
doare. Atmosfera jocului, datorată muzicii lui Mozart, este proaspătă 
și jucăușă. Caracteristicile spectacolului sunt umorul, armonia, 
seninătatea și libertatea jocului.

Palocsay Kisó Kata

The play entitled Mimorózart was born by combining the work of 
two artistic geniuses: the visual world of Joan Miró and the music of 
Wolfgang Amadeus Mozart. The show is dedicated to children older 
than four years, as well as adults. The performers are travellers, 
clowns, wanderers, who create the universe of Mimorózart for us, 
where our imagination is set free. The show comprises ten etudes 
with puppets, in each one, actors are using different puppeteering 
techniques. Miró, just like the puppeteers, has a peculiar relation-
ship towards objects. His grandson, Joan Punyet Miró relates the 
following:  “He had a whole collection of unusual objects. All kinds 
of weird and astounding items, which he had removed from their 
original context and rearranged them in new, homogenous sets, 
generating a rich and productive ground for spontaneous ideas.” 
The creators of the show followed the master, and “resurrected” 
the objects by playing with their colours, shapes and textures. Each 
item has been approached with the enthusiasm, curiosity and sense 
of wonder of a child. The milieu of the play is fresh and vivaciously 
playful thanks to Mozart’s music. The performance is overflowing 
with humour, harmony, joviality and freedom of play.

Palocsay Kisó Kata

*

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL TEATRELOR DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE „PUCK”   *  2016

MIMORÓZART

PUCK BÁBSZÍNHÁZ – KOLOZSVÁR, ROMÁNIA/
TEATRUL DE PĂPUȘI PUCK – CLUJ-NAPOCA ROMÂNIA/
PUCK PUPPET THEATER − CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

Joan Miró képi világára és W. A. Mozart zenéjére alapozva színpadra alkalmazta/ 
adaptaţia scenică muzici lui W. A. Mozart și lucrările lui Joan Miró/ adaptation of   
W. A. Mozart and Joan Miró: Palocsay Kisó Kata

Rendező/ regizor/ directed by: Palocsay Kisó Kata
Látványterv/ scenografie/ scenography: Lőrincz Gyula
Díszletet és bábokat készítette/ scena și păpușile realizate de/ scene and puppets 

are made by: György László és Szabó Tünde
Zene/ musica/ music: W. A. Mozart
Szereposztás/ distribuţie/ cast: László Réka, Okos Attila Ákos, Urmánczi Jenő Az 

Az előadás időtartama/ Durata spectacolului/ running time: 45 perc/ minute
Ajánlott korosztály/ Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 4+
Az előadás nyelve/ limba spectacolului/ language: nonverbális/ non-verbal/ nonverbal

A Mimorózart című előadás két művészzseni, Joan Miró képzőművész alkotásaiból és Wolfgang Amadeus Mozart zenéjéből született. Szöveg nélküli előadás, négy 
éven felüli korosztálynak, beleértve a felnőtt közönséget is. Az előadás szereplői utazók, bohócok, vándorok, akik megteremtik számunkra Mimorózart világát, ahol 
szabadon szárnyalhat a fantáziánk. Az előadás szerkezetileg tíz bábos etűdből áll, mindenikben más-más bábos technikát használnak a színészek. Miró, akárcsak a 
bábjátékosok, különleges kapcsolatban állt a tárgyakkal. Unokája, Joan Punyet Miró ezt meséli róla: „Egész gyűjteménye volt szokatlan tárgyakból. Csupa furcsa és 
meghökkentő tárgy, amelyeket eredeti kontextusukból kiemelve, homogén csoportokba tudott rendezni, ami a spontán ötletek gazdag és termékeny talaja lett.” 
Az előadás alkotói követték a mestert, és az általa megteremtett színekkel, formákkal, és anyagokkal eljátszottak, megelevenítették őket. Minden tárgyhoz és             
helyzethez gyermeki lelkesedéssel, rácsodálkozással  közelítettek. A játék hangulata Mozart muzsikájától friss és pajkosan játékos. A humor, a harmónia és a derű, a 
játék szabadsága a fő jellemzői az előadásnak. 

Palocsay Kisó Kata

Mimorózart este un spectacol non-verbal adresat copiilor de peste 4 ani, dar și publicului adult, având la bază lucrările lui Joan Miró și muzica lui W. A. Mozart.        
Personajele sunt călători, clovni, drumeți care creează lumea Mimorózart, lume în care fantezia noastră poate zburda liber.

*
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CÂNTĂ, GREIERE!/ SING, CRICKET!

TEATRUL MUNICIPAL DE PĂPUȘI GUGUȚĂ – CHIȘINĂU, MOLDOVA/ 
 GUGUȚĂ MUNICIPAL PUPPET THEATRE – CHIȘINĂU, MOLDOVA

Autor/ author: Iulian Filip
Regia/ directed by:  Gabriela Lungu                                                              
Musica/ music: Ilie Văluţă
Scenografia/ scenography: Silvia Brovcenco
Păpuși/ puppets (schiţes/ ketches): Natalia Cemis
Distribuţia/ cast: Lucia Zmuncilă, Lilia Răţoi, Eugenia Jolea, Irina Baltag, Alina 

Alferova, Mariana Moroi, Alexandru Săli

Durata spectacolului/ running time: 45 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 3+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Uimitor, cald, actual, cu adevărat impresionant prin soluțiile artistice găsite, prin simbolistică și prin mijloacele de expresie teatrală, Tinerețe fără bătrânețe și viață 
fără de moarte este un spectacol eveniment, pentru toate vârstele. El este Făt Frumos, unic pentru că s-a născut doar atunci când a dorit și numai pentru o făgăduință 
ispititoare. Are alături calul înaripat, învinge toate relele lumii, dar nu e născut pentru eternitate. Și atunci care este rostul nașterii sale? După Gabriel Liceanu,„ Pentru 
muritori viața nu ar trebui să aibă sens decât după ce a fost validată ratarea nemuririi”.

Acest basm, fără pereche în lume, cules de către Petre Ispirescu, concentrează însăși esența condiției umane: dorința de a atinge idealuri de neatins, limitele fericirii, 
sensul devenirii, moartea care nu poate fi învinsă decât simbolic, libertatea ca opțiune limitată.

Astonishing, heartfelt, actual, truly remarkable through the artistic solutions, through its symbolic and theatrical expression techniques, “youth Without Age and 
Life Without Death” is an event-show, for all ages. He is Făt Frumos, unique because he was born right when he wanted to and only for a tempting promise. Alongside 
his winged stallion, he defeats all evil in the world, but he was not born for eternity. So then what is the point of his existence? After Gabriel Liiceanu (Romanian 
philosopher): “For mortals life should not have any sense, only after the forfeit of immortality has been validated”.

This fairy-tale, unique in the world, collected by Petre Ispirescu, concentrates the essence of human condition: the wish to reach untouchable ideals, the limits of 
happiness, the sense of becoming, death which can only be defeated symbolically, freedom as a limited option.

*
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EVER AFTER

TEATRUL DE PĂPUŞI BAIA MARE − BAIA MARE, ROMÂNIA/ 
BAIA MARE PUPPET THEATRE − BAIA MARE, ROMANIA

Autor/ author: Alina Nelega
Regia/ directed by: Gabriel Cadariu                       
Păpuşi/ puppets: Oana Micu
Decor/ set:  - LUC
Musica/ music: Gabriel Cadariu
Distribuţia/ cast: Ileana Cosânzeana – Ruxandra Lăzărescu şi Liliana Voş,         

Făt Frumos – Felix Arţuche şi Camelia Strat, Iapa – Sonia Codorean şi Irina Oţoiu, 
Zmeul – Vlad Crişan

Durata spectacolului/ running time: 60 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 12+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Alunecând înapoi în timp, descindem în lumea basmelor din care se extrag pilnii şi se construieşte un mit modern al progresului caricaturizat, iar Făt Frumos, Ileana 
Cosânzeana şi Iapa lui Făt Frumos sunt doar imagini pale, parodiate, a ceea ce erau ele odinioară în etosul popular. Trei monoloage ample sunt dramatizate cu ironie 
acidă, presărată cu multe semne de întrebare referitoare la concepția noastră asupra lumii. Apelând la mituri străvechi, directivele unei montări cu păpuşi expresive 
și semne stilizate ne arată realitatea crudă a zilelor noastre. O stand-up comedy care uzitează de mijloace ale animației, etalând tarele unei societăți de consum. 
Într-o viziune fluentă, captivantă, EVER AFTER ne conduce prin teritoriile tinereții, acumulând senzații şi trăiri. Ficțiunea conturează simboluri incitante, suculente. O 
poveste a zilelor noastre prinsă în haina originară a Începuturilor.

Ana Liliana Ilea

Sliding back in time, we arrive in the kingdom of fairy-tales whence we take the pillars to build a modern myth of caricaturized progress, while Făt Frumos, Ileana 
Cosânzeana and Făt Frumos’s mare are merely pale, parodied images of what they once were in the folk ethos. Three ample monologues are dramatized with sharp 
irony, interwoven with several questions posed upon our concepts about the world. Resorting to ancient myths, using expressive puppets and stylized symbols, the 
performance shows us the harsh realities of our days. A stand-up comedy which uses animation techniques, exposing the drawbacks of a consumerist society. “Ever 
After” guides us with a fluent, captivating vision through the territories of our youth, collecting sensations and experiences. The fiction outlines exciting, luscious 
symbols. It is a story set in our days, caught in the ancient cloth of the Beginnings. 

Ana Liliana Ilea

*
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OMUL DE ZĂPADĂ CARE VOIA SĂ ÎNTÂLNEASCĂ SOARELE/ThE SNOWMAN WhO WANTED TO MEET ThE SUN

TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ – BUCHAREST, ROMÂNIA/
 ȚĂNDĂRICĂ ANIMATION THEATRE – BUCHAREST, ROMANIA

Autor/author: Matei Vișniec
Regia/ directed by: Ioan Brancu
Scenografia/ scenography: Marian Sandu
Proiecţie video/ video projection: Marin Fagu
Muzica/ music: Cári Tibor
Distribuţia/ cast: Ioan Brancu, Liliana Gavrilescu, Mariana Zaharia, Robert 

Trifan, Leonard Dodan

Durata spectacolului/ running time: 60 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 5+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

În premieră națională, Matei Vișniec, cel mai jucat dramaturg român atât în țară, cât și în străinătate, „debutează” pe scena de la Ţăndărică, cu o piesă scrisă pentru 
copii. “Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele” este un poem plin de tandrețe, de candoare, de sensibilitate, despre prietenie, întrajutorare, tristețe, bu-
curie, speranță. Omul de zăpadă simte cum razele soarelui îl topesc încetul cu încetul și pornește într-o călătorie pentru a-l ruga pe astrul ceresc să-i fie milă de el. Pe 
drum  se întâlnește cu  o serie de animale, cărora le dă din “accesoriile” cu care l-au înzestrat copii în schimbul ajutorului lor de a ajunge în tara Soarelui răsăre. Ajuns 
aici, în loc să ceară ceva pentru el, cere pentru prietenii lui ajutor. Timpul nu a curs în favoarea lui. Numai inima lui, roșie, a rămas să pulseze, iar soarele impresionat 
i-a promis că-l va readuce la viață și iarna următoare și că-l va transforma în vis. Poate de aceea, în fiecare iarnă apare în curți, parcuri, pe străzi, mereu mai proaspăt 
pentru a ne înveseli. “Vei plana timp de nouă luni pe deasupra câmpiei şi a pădurii, pe deasupra norilor şi a vîntului… Vei fi un vis viu, un vis cuibărit în gustul vieții şi 
în plăcerea de a trăi a copiilor… Şi peste nouă luni, când va veni din nou iarna, vei redeveni om de zăpadă, cel mai bun prieten hiberal al copiilor…”

“Omul de zăpadă care dorea să întâlnească soarele” este însă o piesă mai specială, cred că am scris-o pentru toate aceste “fiinţe” legitime care îşi au 
rezidenţă biologică, legală şi nostalgică, în mine. Este, cred, o piesă care trebuie mai degrabă trăită decît rezumată. Iar cel mai bun “rezumat” nu poate veni 
decît de la micii (dar şi mai marii) spectatori care, în funcţie de vîrsta lor, vor înţelege anumite etaje ale piesei.  (Matei Vişniec) 

“The Snowman Who Wanted to See the Sun” is a poem full of 
tenderness, honesty and sensibility about friendship, helping one 
another, sadness, happiness, hope. The snowman can feel as the 
sunrays melt him away little by little and embarks on a journey to 
ask the magnificent star to have mercy on him. On the way, he en-
counters several animals and in exchange for their help to reach 
the kingdom of the rising Sun, he gives them bits and pieces of the 
“accessories” that were given to him by the children. But time did 
not run in his favour. Nothing but his red heart endured, pulsing. 
The Sun, however, was so impressed that he promised to transform 
him into a dream and to bring him back to life next winter. Perhaps 
this is why he appears each winter in our backyards, parks, on our 
streets, fresher than ever, to cheer us up. “you shall fly above fields 
and forests, over clouds and winds for nine months… you shall be a 
vivid dream, a dream nested in the taste of life and children’s joy to 
live… And after nine months, when winter comes, you shall become 
yet again Snowman, children’s best winter friend…”. 

“The Snowman who wanted to See the Sun” is a remarkable 
piece, I think I might have written it for all these legitimate “beings” 
which have their biological, legal and nostalgic residency in me.           
I believe this is a play which has to be lived, rather than summarized. 
And the best “summary” can only come from the young (and also 
the grownup) spectators who, depending on their age, understand 
different levels of the story.  (Matei Vişniec)

*



18 19FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL TEATRELOR DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE „PUCK”   *  2016 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL TEATRELOR DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE „PUCK”   *  2016

CRĂIASA ZĂPEZII/ SNOW FAIRy

TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET ARIEL  – SECȚIA ROMÂNĂ – TG. MUREȘ, ROMÂNIA/ 
ARIEL THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH – ROMANIAN DEPARTMENT – TG. MUREȘ, ROMANIA

Dramatizare de/ dramatized by: Georgeta Lozincă după/ after Hans Christian Andersen
Regia/ directed by: Georgeta Lozincă                                                             
Scenografia/ scenography: Ildikó Lukácsy
Muzica/ music : Zeno Apostolache-Kiss
Distribuţia/ cast: Andreea Ajtai, Melinda Adam, Alice Bratu, Cristi Bratu, Cornel Iordache, Mariana 

Iordache, Valentin Lozincă- Mandric, Iuliu Pop-Andrieş, Mioara Topor, Cristina Ungureanu, Moldovan 
Gheorghe, Somodi Sándor

Durata spectacolului/ running time: 60 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 4+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Crăiasa Zăpezii spune povestea a doi copii dintr-un orăşel nordic. Fetița Gherda şi băiețelul Kai sunt buni 
prieteni şi țin foarte mult unul la altul. Dintr-o dată liniştea lor este tulburată de Crăiasa Zăpezii care, o dată 
cu apariția primilor fulgi de nea, îl răpeşte pe Kai. Gherda porneşte hotărâtă şi neînfricată la un drum lung şi 
anevoios, în căutarea prietenului drag, pe care îl găseşte în palatul de gheață al Crăiesei Zăpezii. Cu bunătatea 
ei sufletească şi călăuzită de dragostea profundă față de prietenul său, Gherda reuşeşte să o înfrângă pe    
Regina cea rea a zăpezilor şi să îl readucă acasă pe băiețel. 

Crăiasa Zăpezii este un spectacol plin de fantezie, sensibilitate, spirit ludic şi umor.

The Snow Fairy relates the story of two children from a Nordic village. Gerda, the little girl and Kay, the 
little boy are good friends and care about each other immensely. Suddenly their peace is disrupted by the 
Snow Fairy who, once the first snowflakes appear, kidnaps Kay. Determined and fearless, Gerda sets on a long 
and difficult journey in search of her dear friend, whom she will find in the Snow Fairy’s ice palace. With the 
kindness of her heart and driven by her profound love towards her friend, Gerda manages to defeat the evil 
Snow Fairy and brings the boy back home.

The Snow Fairy is a show overflowing with imagination, sensibility, playfulness and humour.  

*
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CRĂIASA ZĂPEZII/ SNOW FAIRy

COMPANIA DE TEATRU ANIMART – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA/ 
ANIMART THEATRE COMPANY – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

Adaptare/ adaptation by: Dana Bonţidean ddupă/ after un text de H. Ch. Andersen
Regia/ directed by: Dana Bonţidean
Scenografia/ scenography: Sandu Marian
Distribuţia/ cast: Enikő Takács, Leonard Viziteu, Dana Bonţidean

Recomandat copiilor/ recommended age:  3+
Durata spectacolului/ running time::  45 de minute
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Un spectacol feeric, scene și personaje cu mare încărcătură emoțională, care se luptă 
cu ele însele pentru a ajunge la adevăr, la un echilibru. Și acest echilibru se află în fuga de 
singuratate. Gherda si Kay s-au regăsit, nu mai sunt singuri. Vă așteptăm să le cunoașteți 
povestea.

An enchanting performance with characters and acts of a special emotional trace, strug-
gling for their own truth, for their own equilibrium. And this equilibrium lays in avoiding 
loneliness. Gerda and Key met each other again and they are not alone anymore. We invite 
you to discover their story. 

*
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FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ/SLEEPING BEAUTy

TEATRUL DE PĂPUȘI PUCK – CLUJ-NAPOCA ROMÂNIA/
PUCK PUPPET THEATER − CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

Dramatizare de/ dramatized by: Gabriel Apostol după/ after Charles Perrault
Regia/ directed by: Gabriel Apostol
Scenografia/ scenography: Andra Ștefan
Muzica/ music: Dan Bălan
Distribuţia/ cast: Ionuţ Constantinescu, Povestitorul – Petre Băcioiu, Frumoasa 

Aurora – Andra Ştefan, Printul Filip – Călin Mureşan, Regele – Ștefan Craiu, Regina – 
Frunzina Anghel, Doica, Zâna Fauna – Angelica Pamfilie, Zâna Flora – Adina Ungur, 
Zâna Vreme Buna – Andreea Bolovan, Zâna Malefica – Ramona Atănăsoaie, Străjer 
– Iulia Dinescu

Durata spectacolului/ running time: 55 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 4+
Limba spectacolului/ language: română/ Romanian

O ursitoare rea, dorind să se răzbune pentru că nu a fost invitată la petrecerea dată 
în cinstea prințesei Aurora, îi urseşte ca, în ziua în care aceasta va împlini şaisprezece 
ani, să se înțepe într-un fus şi să moară. Blestemul aruncat asupra micuței prințese 
este îndulcit de o ursitoare bună şi aceasta nu va muri, ci va cădea într-un somn 
adânc împreună cu întregul regat. Prințul sortit va dezlega vraja, iar sărutul lui o va 
trezi la viață pe frumoasa Aurora şi pe toți ai ei.    

A wicked witch, wanting to avenge for not being invited to the party given in 
honor of Princess Aurora, casts the spell that, the very day she is sixteen, she stings 
a spindle and dies. The curse is sweetened by a fairy godmother and she will not die, 
but fall into a deep sleep with the whole kingdom. The Prince will unravel the spell 
with a kiss that awakens to life beautiful Aurora and the whole kingdom.

*
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”A fost odată ca niciodată...” – am putea începe astfel povestea noastră, fiindcă și noi avem prinți, prințese și un monstru (care desigur a fost fermecat și care 
așteaptă ca vraja să fie ridicată)... însă povestea noastră se desfășoară puțin mai diferit față de basmele clasice. Desigur și noi vom avea un final fericit, dar până atunci, 
eroii noștri vor participa la o serie de aventuri. Povestea scrisă de Paul Maar este adaptată pe scenă ca un spectacol clasic într-o interpretare atât de vibrantă, încât 
sperăm ca aceasta să rămână o experiență adevărată pentru copii și adulți deopotrivă. 

“Once upon a time, there was a…” – we could begin our story like this, because this story has princesses, princes, and even a monster (whom has been enchanted 
of course and can’t wait for the curse to be lifted) … but our story goes a bit differently than the classic fairy-tale. Of course it will have a happy ending, but until then 
our heroes get into a series of adventures.

The story written by Paul Maar was imagined to be put onto stage as a classic show, with such a vibrant performance that it would remain a real experience for 
children and adults alike. 
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TESSÉK ENGEM MEGMENTENI!/ VĂ ROG SĂ MĂ SALVAŢI!/ PLEASE SAVE ME!

VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ – DEBRENCEN, MAGYARORSZÁG/ 
TEATRUL DE PĂPUȘI VOJTINA – DEBRECEN, UNGARIA
VOJTINA PUPPET THEATRE – DEBRECEN, HUNGARY

Szerző/ autor/ written by: Paul Maar
Adaptáció/ adaptarea/ adaptation: Schneider Jankó and Nagy Viktória Éva
Díszlettervező/ scenografie/ scenography:  Grosschmid Erik
Zene/ muzica/ music:  Czapp Ferenc 
Rendező/ regizor/ directed by:  Schneider Jankó
Rendezőasszisztens/ asistent de regie/ assistant director: Nagy Viktória Éva
Fény/ lumini/ lights: Ágh András, Barta Zoltán
hang/ sunet/ sound: Czapp Ferenc, Papp László
Díszlet és bábok/ scenă și păpuși/ set design and puppets: Grosschmid Erik, Kati Kissné Kati 

and Nádasiné Szegedi Éva
Szereposztás/ distribuţie/ cast: Hajdú Péter, Hell Krisztina, Nagy Mónika, Reschofsky György, 

Schneider Jankó, Telenkó-Oláh Tímea
Zenészek/ muzicanţi/ instrumentalists: Czapp Ferenc, Györgyfi Zsolt / Varga Gábor, Papp 

László, Schneider Jankó

Az előadás időtartama/ Durata spectacolului/ running time: 50 perc/ minute
Ajánlott korosztály/ Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 3+
Az előadás nyelve/ limba spectacolului/ language: magyar/ maghiară/ hungarian

„Egyszer volt, hol nem volt...” - kezdhetnék így is a mesét, mert ebben a történetben is vannak királylányok, hercegek, sőt még egy szörny is, (akit persze elvarázsol-
tak és alig várja, hogy valaki feloldja a varázslatot) …mégsem úgy történnek itt a dolgok, ahogyan egy szokásos „egyszer volt, hol nem volt” mesében lenni szokott. 
Persze a végén itt is minden jóra fordul, de addig mókás, váratlan, és tanulságos kalandokba keverednek hőseink, és már sok mindent másképp gondolnak, mint amikor 
elindultak.

Paul Maar meséjét klasszikus paravános játékként álmodtuk a Vojtina Bábszínház színpadára, olyan pergő játékkal, ami élmény lehet óvodásnak, felnőttnek egyaránt.

*

*
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hOW yOU CAN DO EVERyThING WITh NOThING/CUM POŢI SĂ FACI TOTUL DIN NIMIC 

SUITCASE-DUET KVAM – ST. PETERSBURG, RUSSIA 

Autor/ author: Kniazkov Andrey
Scenogrfie/ Set design: Julia Goltsova
Distribuţie/ cast:  Kniazkov Andrey, Alexei Melnik

Durata spectacolului/ running time: 55 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: adulţi/ adults
Limba spectacolului/ language: non/verbal/ nonverbal

Un spectacol dinamic, vesel, un show musical care apelează la mijloacele 
de expresie ale diferitelor genuri teatrale, de la trucuri și scamatorii la păpuși 
în miniature. Spectacolul a încântat publicul din 25 de țări din întreaga lume:       
Finlanda, Corea, Spania, Italia, Maroc, Iran, Turcia, Laos, Grecia, Cipru etc.      

Spectacol nonverbal. 

Dynamic, cheerful, musical show which uses a variety of genres: from illu-
sion tricks to miniatures with dolls. The performance was invited in 25 countries 
around the world and has always taken great audience: Finland, Korea, Spain, 
Italy, Morocc, Iran, Turkey, Laos, Greece, Cyprus etc. 

Presentation goes without words.

*
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MICA SIRENĂ/ ThE LITTLE MERMAID

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET “CĂLUȚUL DE MARE”– CONSTANȚA, ROMÂNIA/
“CĂLUȚUL DE MARE” THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH – CONSTANȚA, ROMANIA

Autor/ author: Hans Christian Andersen
Regia și scenariul/ script and directed by: Cristian Mitescu 
Scenografia/ scenography: Eugenia Tărășescu-Jianu
Muzica/ music: Alexandru Berehoi
Coregrafia/ choreography: Sergiu-Ionuţ Anghel

Distribuţia/ cast: Dana Manolache – Mica Sirenă/ The Little Mermaid, Clara Ghiuvelichian 
– Bunica/Vrăjitoarea-Caracatiță / The Grandmother/The Sea Witch, Daniel Minciună – Nep-
tun/ Neptune,  Graţian Prisacariu – Prințul/ The Prince, Tiberiu Roșu – Crabul/Sirena 1 / The 
Crab/The First Mermaid, Arina Cojocaru – Ţestoasa/Căluț de mare/Sirena 2 / The Tortoise/The 
Seahorse/The Second Mermaid

Durata spectacolului/ running time: 50 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 3+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Piesa, adaptare a poveștii scrisă de H. Ch. Andersen, o prezintă pe curajoasa sirenă care îl salvează pe prinț de la înec, își înfruntă destinul acceptând ca vrăjitoarea – 
caracatiță să ii ia vocea dându-i în schimb picioare. Mica sirenă este dispusă să iși dea și viața doar pentru a trăi pe pământ alături de prințul ei, dar din fericire, regele 
mării, o demască pe vrăjitoare și totul se termină cu bine totul într-un decor marin, plin de strălucire, cu sirene, căluți de mare, un crab vesel, care este alături de sirenă 
în peripețiile ei dar și  țestoasa înțeleaptă care o povățuiește de bine și o ajută să scape de atacul meduzelor.

The play is an adaptation of Hans Christian Andersen’s tale and presents the brave little mermaid who saves the prince from drowning and meets her destiny by 
accepting the sea witch’s proposal to lose her voice in exchange for a pair of legs. The little mermaid is willing to give up her life to be able to live with her prince, but 
fortunately the king of the sea unmasks the evil witch and everything ends well in a marine décor, full of sparkles, with mermaids, seahorses, a happy crab who helps 
the little mermaid in her adventures and the wise tortoise who gives her good advice and helps her escape from the attack of the medusas.

*
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APAKALAND / NOROC CU LAPTELE / FORTUNATELy ThE MILK

CSIKI GERGELY ÁLLSAMI MAGYAR SZÍNHÁZ  – TEMESVÁR, ROMÁNIA/
TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY – TIMIȘOARA, ROMÂNIA/ 
CSIKY GERGELY HUNGARIAN STATE THEATRE – TIMIȘOARA, ROMANIA

Szerző/ autor/ author: Neil Gaiman
Rendező/ regia/ directed by: Ioan Brancu       
Rendezőasszisztens/ asistent regie/ assistant director: Maria Gornic
Dramaturg/ dramaturg/ dramaturgy: Orbán Enikő
Díszlettervező/ scenografia/ scenography: Marian Sandu
Zene/ muzica/ music: Cári Tibor
Szereposztás/ distribuţia/ cast: Lukács Szilárd, Nagy Dóra, Szilasi Eszter Júlia, Szilágyi 

Olga, Vass Richárd

Az előadás időtartama/ Durata spectacolului/ running time: 70 perc/ minute
Ajánlott korosztály/ Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 8+
Az előadás nyelve/ limba spectacolului/ language: magyar/ maghiară/ hungarian

Ki gondolná, hogy tejért menni a sarki boltba felér egy végtelen és féktelen kalandozással téren és időn át? De szerencsére az apák leleményesek és az időutazó, 
feltaláló dinoszauruszok remek útitársak. És szerencsére a tej is tejhatalmúnak bizonyul és végül mindenki megreggelizhet.

Egy valódi családi mese, mely kalapot emel az apai bátorság, leleményesség és szeretet előtt. Az apák előtt, akik nem törődve az űrlények fenyegetéseivel, a kaló-
zok éles kardjaival, a vulkánisten pöfögéseivel mindent megtesznek azért, hogy tejet vigyenek haza a gyerekeik reggelijéhez.

Cine s-ar fi gândit că un drum după o cutie de lapte până la magazinul de la colț se poate transforma într-o aventură nemaipomenită prin timp și spațiu? Dar, din 
fericire, tații sunt extrem de ingenioși, iar dinozaurii inventatori sunt o companie extrem de plăcută.

Iată o poveste de familie adevărată, care onorează istețimea, tenacitatea și curajul taților. Să ridicăm pălăria în fața taților care indiferent de atacul omuleților 
verzi, de săbiile ascuțite ale piraților, de furia unui dumnezeu-vulcan, fac totul, chiar și imposibilul, ca să ajungă acasă cu o cutie de lapte pentru copiii lor!

Who would have imagine that getting a box of milk from the corner shop can be an exciting adventure through time and space? Fortunately, dads are extremely 
ingenious and inventor-dinosaurs are truly pleasant companions.

This is a true family story honouring the wit, tenacity and courage of dads. Let’s give a round of applause to fathers who, in spite of the attacks of little green men, 
sharp swords of pirates, the fury of a God-volcano, do everything, even the impossible to be able to return home with a box of milk for their children!

*

*
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A BRÉMAI MUZSIKUSOK/ MUZICANŢII DIN BREMEN/ TOWN MUSICIANS OF BREMEN

ARIEL IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKSZÍNHÁZ – MAGYAR TAGOZAT – MAROSVÁSÁRHELY, ROMÁNIA/ 
TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET ARIEL – SECȚIA MAGHIARĂ – TG. MUREȘ, ROMÂNIA/ 
 ARIEL THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH – HUNGARIAN SECTION – TG. MUREȘ, ROMANIA

Szerző/ autor/ author: Gimesi Dóra – Veres András
Rendező/ regizor/ directed by: Vidovszky György
Díszlettervező/ scenografia/ set design: Mátravölgyi Ákos
Szereposztás/ distribuţia/ cast: Szamár/ măgarul/ The Donkey: Gönczy Katalin, Kutya/ 

câinele/ The Dog: Szőlősi-Pénzes Szilárd, Kakas/ cocoșul/ The Rooster: Puskás Győző, 
Macska/ pisica/ The Cat: Gáll Ágnes, Jácint, rabló/ Hoțul Jácint/ Jácint, the Thief: Bonczidai 
Dezső, Frigyes, rabló/ Hoțul Frigyes/ Frigyes, the Thief: Szabó Dániel 

Az előadás időtartama/ Durata spectacolului/ running time: 60 perc/ minute
Ajánlott korosztály/ Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 5+
Az előadás nyelve/ limba spectacolului/ language: magyar/ maghiară/ hungarian

A négy kiszolgáltatott állat kálváriája és véletlen bolyongásuk a látszólagos cél – Bréma – felé, kisimítja a közöttük feszülő ősi ellentéteket. Szinte észrevétlenül 
fognak össze és győzik le a gonoszt, erejük az összhangban, az együttműködésben rejlik.

Miközben jól szórakozunk csökönyös veszekedéseiken, ártatlan hazugságaikon, és érthető versengésükön, lassan összeáll a zene, a hangzás. Számukra már 
élhetetlen az élet, főleg a rablók miatt, de megvalósítják álmukat az utazással és a közös zenéléssel. Irány Bréma!

Fiind la cheremul sorții, cele patru animale cutreieră prin lume visând să ajungă la Bremen. Într-un final, ei se asociază și aproape neobservat devin chiar prieteni. 
Împreună reușesc să învingă hoții și își realizează visul mult dorit.

The roaming of four defenceless animals, dreaming to reach Bremen, smoothens out the primordial tensions that lie between them. They start working together 
almost unnoticeably and together they manage to defeat the thieves, their strength lying in cooperation and teamwork.

While we have a laugh at their stubborn quarrels, innocent lies and understandable rivalry, slowly music, harmony is forming. For them, life is unliveable because 
of the thieves, but their dream is being achieved through their adventures and their music. Bremen, here we come!  

*

*
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CASA/ THE HOUSE

TEATRUL SOFIE KROG – RY, DANEMARCA/ 
SOFIE KROG THEATRE – RY, DENMARK

Producţie, dramaturgie/ production, dramaturgy, design: Sofie Krog &    
David Faraco

Muzica/ music: Cuco Pérez
Asistent regie/ director adviser: Martin Toft.      
Asistent dramaturg/ dramaturgy adviser: Jette Lund

Durata spectacolului/ running time: 55 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 12+
Limba spectacolului/ language: engleză /english 

Casa – o mică bijuterie a spectacolelor cu păpuși de mână – este un thriller în care s-a comis o crimă. Scena splendid proiectată este o invenție ingenioasă 
care permite o întorsătură surprinzătoare. Păpușile sunt executate în mod genial, iar mânuirea lor este excelentă. Ce altceva ne-am mai dori? La ieșirea din 
teatru suntem cu toții înveseliți și abia așteptăm să revedem acest spectacol, cât se poate de curând”. (Figura Unima Switzerland 2012) (Politiken DK, april 
2005) (Politiken DK, april 2005)

Casa este un spectacol inteligent și distractiv. O comedie thriller extrem de reușită, realizată în mod profesionist. După spectacolul unic de debut ”Diva”, acum 
”Casa” lansează cu adevărat excepționalul Teatru Sofie Krog. (Børneteateravisen DK 2010)  (Politiken DK, april 2005).

“The House is a little jewel of glove puppets, a thriller told by a house in which a crime has been committed. The set is a beautifully designed and ingenious inven-
tion which allows for a surprising twist. The puppets are brilliantly made and the manipulation is excellent. What more could you wish for? you leave the theatre 
in high spirits, looking forward to seeing the show again - as soon as possible” (Figura Unima Switzerland 2012) (Politiken DK, april 2005) (Politiken DK, april 2005).

“The House is an intelligent and entertaining theatre. A comedy thriller, which is outstandingly good and professionally crafted. After the unique debut perfor-
mance Diva now The House really lights the flame of the exceptional Sofie Krog Theater” (Børneteateravisen DK 2010)  (Politiken DK, april 2005). 

*
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AZ ÉGIG ÉRŐ FA/ COPACUL CARE SE ÎNALŢĂ PÂNĂ LA CER / ThE TREE ThAT REAChED ThE SKy

SZIGLIGETI  SZÍNHÁZ, LILIPUT TÁRSULAT – NAGYVÁRAD, ROMÁNIA/
TEATRUL SZIGLIGETI – TRUPA LILLIPUT – ORADEA, ROMÂNIA/
SZIGLIGETI THEATRE – LILLIPUT COMPANY – ORADEA, ROMANIA

Szerző/ scenariul/ script: Lélek Sándor Tibor
Rendező/ regia/ directed by: Lélek Sándor Tibor
Díszlettervező/ scenografia/ set design: Lélek Sándor Tibor
Nemezelt dekoráció/ decor/ décor: Bíró Böske
Bábok/ păpuși/ puppets: Trifán László
Zene/ muzica/ music: Varga Imre 
Szereposztás/ distribuţia/ cast: Szentpéteri Lenke, Németi Emese, Lélek Sándor 

Tibor, Varga Imre

Az előadás időtartama/ Durata spectacolului/ running time: 45 perc/ minute
Ajánlott korosztály/ Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 3+
Az előadás nyelve/ limba spectacolului/ language: magyar/ maghiară/ hungarian

Volt egyszer egy királykisasszony. Hol nem volt? De olyan csodaszép kertje, szerető édesapja csak neki volt a vidéken. Valahol, talán nem is messze, egy gyönyörű 
fa pompázott. Az a fa összekötötte a napot a holddal, a csillagos égboltot a földdel. A királykisasszonyhoz jöttek a kérők, mindenféle csuda hercegek, kövérek, 
soványak, együgyűek és egyfülűek, de neki egy sem kellett. Egyszer csak hatalmas szélvihar kerekedett...

A fost odată ca niciodată o prințesă care avea curtea cea mai frumoasă și tatăl cel mai iubitor din țară. Undeva, nu prea departe, era un copac deosebit de 
ciudat, care lega soarele cu luna, cerul înstelat cu pământul. Prinți din toate neamurile vin să ceară mîna prințesei, dar niciunul nu e pe placul ei. Dintr-o dată 
începe să bată un vânt puternic… 

Once upon a time there was a princess who had the most gorgeous garden and the most loving father in the kingdom. Somewhere not very far there was a 
magnificent tree. This tree united the sun with the moon, the starry sky with the earth. The princess was visited by numerous princes, all kinds of peculiar suitors, 
fat ones, thin ones, simple ones, but she refused them all. Then all of a sudden came a large storm…

*

*
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CENUŞĂREASA/ CINDERELLA

TEATRUL DE PĂPUŞI GULLIVER – GALAȚI, ROMÂNIA/
GULLIVER PUPPET THEATRE – GALAȚI, ROMANIA

Dramatizare de/ dramatized by: Ciprian Huţanu după Fraţii Grimm
Regia/ directed by: Ciprian Huţanu 
Scenografie şi construcţie păpuşi/ scenography and puppets: Vlad 

Tănase
Muzica/ music: Eugen Dan Drăgoi
Grafica digitală/ digital graphics: Andrei Cozlac
Distribuţia/ cast: Elena Marin, Ionuţ Negrişanu, Gina Geru, Ramona Păuc, 

Aurelian Iorga
Voci cântece/ vocalists: Cristina Bleandură, Florin Bobei, corul Facultăţii 

de Arte din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi/ the choir of the 
Art Department of Dunărea de Jos University of Galaţi

Durata spectacolului/ running time: 60 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 3+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Întâlnirea cu trupa de animație a Teatrului Gulliver a fost nu doar prilejul unor mici descoperiri în devenirea noastră ca profesioniști, cât mai degrabă a unei 
însemnate determinări de grup orientată către un scop bine definit: abordarea basmului clasic din pozița confruntării cu imaginile-clișeu pe care cinemato-
grafia și televiziunea le inoculează spectatorului tânăr și matur, deopotrivă.

Cenușăreasa, titlu care greu suportă reinterpretări de esență, a fost provocarea pe care am acceptat-o împreună. Jocul păpușilor, combinat cu jocul ac-
toricesc, simultan, a fost marea miză a actorilor. Căutările mele s-au îndreptat către o renuanțare a înțelegerii întâmplărilor, altfel decât spectatorul, avizat 
sau neavizat, şi-ar imagina la intrarea în sala de teatru. 

Ciprian Huţanu

Our encounter with the animation team from the Gulliver Theatre was not only a chance for a small discovery in our process of becoming professionals, 
but rather a significant cooperative decision towards a well-defined purpose: approaching the classic fairy tales by confronting the clichés imposed upon 
young and mature audiences alike by the cinema and television.

Cinderella, a title which barely allows any essential reinterpretations, was the challenge we all decided to accept. The interaction of the puppets, com-
bined simultaneously with the acting, was the great task of the actors. I attempted redesigning the understanding of events, to form a different picture in 
the mind of the spectator than the one that he has upon walking into the theatre. 

Ciprian Huţanu   

*
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RIDIChEA URIAȘĂ/ ThE GIGANT TURNIP

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET AȘCHIUȚĂ – PITEȘTI, ROMÂNIA/ 
AȘCHIUȚĂ THEATRE FOR CHILDREN AND YOUNG AUDIENCE – PITEȘTI, ROMANIA

Autor/ author: Cristina Dumitru, după o poveste populară rusă/ after a Russian 
folk tale

Regia/ directed by: Florin Dumitru
Scenografia/ scenography: Mihaela Dinu Piţigoi
Distribuţia/ cast: Anca Badea, George Slătioreanu, Cristina Muscalu, Alina Diaconu, 

Andreea Botescu Boţîrcă, Sorin Voica

Durata spectacolului/ running time: 40 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 3+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Ridichea uriașă este un spectacol care urmărește firul poveștii populare ruse, adaptat, ca text și muzică, zilelor noastre de Cristina Dumitru, ilustrația 
muzicală aparținându-i lui Remus Negoșanu. Scenografia, semnată de Mihaela Dinu Pițigoi este vie, veselă și vine în completarea jocului fantastic făcut de 
actorii mânuitori care desăvârșesc povestea. ”Ridichea uriașă” se adresează celor mici dar și celor mari, deopotrivă, textul fiind ales cu grijă pentru a educa 
dar și pentru a pleca acasă cu mai multe lecții de viață învățate. Regia artistică poartă semnătura lui Florin Dumitru – actorul, regizorul, profesorul, directorul, 
omul minunat plecat mult prea devreme dintre noi pentru a-și vedea desăvârșit proiectul, ales special pentru îndemnul ”Unde-s mulți, puterea crește!”.

Așadar, vă invităm să urmăriți spectacolul Teatrului pentru copii și tineret Așchiuță – Ridichea uriașă – pentru că veți pleca acasă mult mai veseli și mai 
optimiști!”

The Gigant Turnip is a show that follows the story of the classic Russian folk tale, adapted into text and music of our days by Cristina Dumitru and Remus 
Negoșanu. Mihaela Dinu Pițigoi’s scenic work is alive, cheerful and beautifully complements the fantastic performance of the puppeteers. “The Gigant Turnip” 
addresses to young and grownup audience as well, the text being carefully chosen to educate, offering several life lessons to take back home. The artistic 
direction is the work of Florin Dumitru – the actor, director, professor, producer, the wonderful man who has departed from us way too soon to see his project 
completed, chosen especially for the encouragement: “the more, the better.”

We invite you to enjoy the show of Așchiuță Puppet Theatre, The Gigant Turnip – and you’ll leave with a smile on your face and much more optimistic!

*
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ALBĂ CA ZĂPADA/ SNOW WhITE

THEATRUL MINI – LJUBLJANA, SLOVENIA/
MINI THEATRE – LJUBLJANA, SLOVENIA

Autor/ author: Jacob & Wilhelm Grimm
Adaptarea/ adaptation: Marek Bečka și Zala Dobovšek
Regizor artistic/ artistic direction: Marek Bečka
Scenografie și păpuși/ set and puppets design: Robert Smolik
Muzică și cântece/ music and songs: Jose
Distribuţia/ cast: Jose, Vesna Vončina

Durata spectacolului/ running time: 50 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 5+
Limba spectacolului/ language: engleză/ english

Povestea Albei ca Zăpada renaște ca un comentariu viu, inteligent și sarcastic la adresa stării actuale a lumii, în timp ce menține toate motivele vitale            
ale poveștilor. 

Eroii acestui spectacol nu sunt plasați în împrejurimile magice ale basmelor: păduri fermecate, mere otrăvite, natură idilică și săruturi supranaturale. Aici 
situațiile basmului modern sunt transpuse într-un oraș minier sumbru unde, cu ajutorul unor accesorii moderne, se poate reflecta asupra crizei ecologice și a 
fenomenului de poluare necontrolată a naturii. Cu toate acestea, mama vitregă, oglinda magică, piticii simpatici și prințul nu vor lipsi nici ei din această Albă 
ca Zăpada.

The story of Snow White comes to life as a whitty, live and sarcastic comment on the actual state of the world but maintains all the vital fairytale motives 
that are the red line of this performance.

Fairytale heroes of this performance are not set in the magical surroundings of the enchanted forest, poisoned apples, idyllic nature and supernatural 
kisses. This time the modern fairytale situations are set in the dark mining town, where - with the help of modern accessories - they also point out the             
ecological crisis and uncontrolled pollution of the environment. But of course, the evil stepmother, magical mirror, mischievous likable elves and the savior 
will not be missing even in this Snow White.

*
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POVESTEA LUI MUCK CEL MIC/ ThE STORy OF LITTLE MUCK

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL – ALBA IULIA, ROMÂNIA/ 
PRICHINDEL PUPPET THEATRE – ALBA IULIA, ROMANIA

Dramatizare/ dramatized by: Darko Kovachovsky (Bulgaria)
Regizor artistic/ directed by: Todor Valov (Bulgaria)
Scenografie/ set designer: Natalia Gocheva (Bulgaria)
Construcţie păpuși/ puppets: Masters of puppets Sofia - Bulgaria
Realizare costume/ costumes: Mirela Tămășan
Muzica/ music: Mirchev Plamen (Bulgaria)
Distrbuţia/ cast: Ramona Mincu Benchea, Irina Melnic, Teodora Popa, Viorica 

Boda, Radu Hăprian Dan, Mădălin Costea

Durata spectacolului/ running time: 40 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 4+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

“Povestea lui Muck cel Mic” este o poveste moralizatoare despre modul în care aspectul exterior al omului nu se potrivește întotdeauna cu conținutul, 
cu sufletul și calitățile sale, precum gândirea, inteligența, bunătatea, compasiunea, corectitudinea... Trebuie să reamintim că noblețea naturii umane și            
puritatea spirituală a omului sunt virtuți care trebuie respectate nu numai în timpul romantismului european, al cărui reprezentant este Wilhelm Hauff. 
Aceste valori umane sunt veșnice. Totuși, în timpul nostru, ele au devenit vagi, fiind mereu supuse agresiunii și cruzimii, fapt dezumanizant pentru societate. 
De aceea, credem că subiectul este binevenit și necesar pentru atenția publicului, mai ales pus în scenă prin intermediul teatrului de păpuși, spațiu ludic și 
cu evidente funcții educative.

Todor Valov, regizor
 

“The Story of Little Muck” is a cautionary tale of how the appearance of a man does not always match the inner content, the soul and its qualities such 
as reason, intelligence, kindness, compassion, fairness... It must be remembered that humanity and man’s spiritual purity are virtues to be praised not only 
during the European romanticism, whose representative is Wilhelm Hauff. These human values are eternal. However, nowadays these values became vague, 
being always subject to aggression and cruelty, which is dehumanizing for society. Therefore, we believe that the subject is welcomed and needs public at-
tention, especially when staged by the puppet theatre, a playful space, with obvious educational functions. 

Todor Valov, director

*
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PRINŢESA MECANICĂ/ ThE MEChANICAL PRINCESS

TEATRUL PENTRU COPII CIUFULICI – PLOIEȘTI, ROMÂNIA/ 
CIUFULICI PUPPET THEATRE – PLOIEȘTI, ROMANIA

Autor/ author: Lenia Major
Regia/ directed by: Radu Dinulescu
Scenografia/ scenography: Patrice Seiler
Asistent scenograf și construcţie păpusi/ scenography assistant and 

puppets: Mihai Androne
Distribuţia/ cast: Ana Maria Orbean, Lucian Orbean, Nelu Neagoe

Durata spectacolului/ running time: 50 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 6+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Tema aleasă de Lenia Major – reîntoarcerea pe scenă, în lumina reflectoarelor a unei marionete strivite, distruse de un accident la finalul unui spectacol, în 
timpul aplauzelor ce consfințeau propriul succes – se lipește organic cu ideea de baza a conceptului nostru, de a aduce la lumina rampei obiecte resuscitate 
care, cu o mână de artist, capătă o nouă viață, devin expresive.

Într-un moment în care lumea se confruntă din ce în ce mai mult cu problema inutilității, a înfrângerii în fața greutăților cu care te poți confrunta în viață, 
a depășirii handicapului de orice tip, micul nostru spectacol ne îndeamnă la înțelegere și comprehensiune, la deschidere, la integrare și apropiere sufletească.

Radu Dinulescu 

The topic chosen by Lenia Major – the return of a broken puppet in the limelight of stage, a marionette damaged by an accident at the end of a show during 
the applauses of its own success – strongly links to the main idea of our concept, to bring onstage revived objects which gain a new life and become expressive 
in the hands of an artist. In a moment when the world is being challenged by the problem of uselessness, where one must face defeat by the hardships of life, 
having to overcome all kind of handicaps, our little show encourages us to be understanding, receptive and responsive. 

Radu Dinulescu

*
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METAMORPHOSE/ METAMORPHOSIS

TEATRUL ARLECHINO – BRAȘOV, ROMÂNIA/ 
ARLECHINO PUPPET THEATRE – BRAȘOV, ROMANIA

Regia/ directed by: Georgeta Lozincă
Scenografia/ scenography: Ildiko Lukacsy
Muzica/ music: Zeno Apostolache Kiss
Coregrafia/ coreography: Cristina Iuşan
Distribuţia/ cast: Petronela Rujan, Florenţa Vătavu, Marius Stroe, Alexandru Dobrescu, 

Adrian Dobrescu, Adrian Stinghe

Durata spectacolului/ running time: 60 minute
Vârsta publicului ţintă/ recommended age: 12+
Limba spectacolului/ language: română/ romanian

Spectacolul Metamorphose este unul de laborator, care valorifică multiple forme de 
exprimare artistică: dans, pantomimă, însuflețirea unor obiecte stilizate, într-un spațiu 
dramatic simplu, în lipsa cuvintelor. Povestea e aceea a unui om care încă din copilărie, 
datorită unei note muzicale care însuflețeşte un violoncel, se lasă atras spre sunet şi         
armonie. Asistăm la un periplu tragi-comic al artistului în haosul existențial al lumii noastre.

The show entitled Metamorphose is a laboratory work, exploiting multiple forms of 
artistic expression, such as dance, pantomime, animating stylized objects in a simple dra-
matic space, without any words. The story is about a man who, ever since his childhood, 
lets himself be drawn into the world of sound and harmony because of one single musical 
note which animates a violoncello. We can witness the artist’s tragicomic journey in the 
existential chaos of our world.

*
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Festival director/ Directorul Festivalului/ Fesztival igazgató: Emanuel Petran
Chiefs of artistic departmens (ro, hu)/ Șefii secțiilor artistice (ro, hu) / Művészeti tagozatvezetők (ro, hu): Amalia 

Pecican, Szabó Jenő
Programmer/ Programarea evenimentelor/ Műsortervező: Daniela Vartic
Editors, translations/ Redactorare, traduceri/ Szerkesztők, fordítók: Kocsis Tünde, Daniela Vartic, Farcádi-Plájás Betty
Marketing, advertising, media partnerships/ Marketing, promovare, parteneriate media/ Marketing, reklám, média-

partnerségek: Eugen Cojocaru, Florentina Tătar
Organizers/ Impresariat/ Közönségszervezők: Lucian Boldor, Sipos Krisztina 
Graphic design/ Concepţia grafică şi  editarea materialelor publicitare/ Grafikai tervek és tördelés: Victor Tudor Popa
Actors/ Actori/ Színészek: Frunzina Anghel, Ramona Atănăsoaie, Andreea Roxana Bolovan, Ionuţ Constantinescu, Ștefan 

Craiu, Iulia Dinescu, Robert Gutunoiu, Călin Mureşan, Angelica Pamfilie, Andra Ioana Ștefan, Adina Ungur, Domokos Szabolcs, 
Giriti Réka, György László, Kötő Áron, László Réka, Okos Attila Ákos, Patka Ildikó, Pünkösti Laura, Rekita Rozália, Urmánczi Jenő

Office assistant/ Secretariat/ Titkárnő: Eugenia Todea
Chief accountant/ Contabil şef/ Főkönyvelő: Florian Roşan 
Accountancy/ Contabilitate/ Könyvelőség: Adriana Groza, Florentina Wittenberger
Production/ Producţie/ Gyártásvezető: Mihai Pamfiloiu
Administrator/ Adminisztrátor: Marius Gocan
Props/ Recuziter/ Kellékes: Tudoriţa Gavriş
Technical directors/ Regizori tehnici/ Ügyelők: Vasile Crăciun, Kovács Ferenc
Technicians/ Maşinişti/ Díszletezők: Cosmin Cîrlea, Bogdan Motoşcă, Tothpál Toma-Endre, Takács Dezső
Lights/ Lumini/ Fények: Călin Negrea, György Tamás 
Sound/ Sonorizare/ Hangosítás: Nagy Attila, Nagy András, Balog Ferencz
Taylors/ Croitorie/ Szabók: Susana Ani, Augusta Bugnariu
Painter/ Pictură/ Festő: Elena Ilaş
Sculptor/ Sculptură/ Szobrász: Florin Marin
Carpenter/ Tâmplărie/ Asztalos: Tudor Motoşcă
Locksmith/ Lăcătuşărie/ Lakatos: Vasile Groza
Attendant/ Îngrijitoare/ Takarítónő: Camelia Todor
Driver/ Conducător auto/ Sofőr: Ioan Mocanu


