Festivalul concurs de teatru scolar “Sub reflector” - editia a XII-a
In ziua de duminica, 24 mai 2015, la Palatul Copiilor Iasi avut loc a douasprezecea editie a
Festivalului Concurs de Teatru Scolar “Sub reflector”, organizat de Scoala Gimnaziala “Petru Poni”
Iasi impreuna cu Palatul Copiilor Iasi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, cu
Asociatia Europanet, Centrul de resurse si consultanta in educatie si Fundatia Culturala “Renasterea
Romana”. Parteneri media au fost, ca de obicei, Radio Iasi si Radio Trinitas.
La acest eveniment au participat 18 trupe de teatru din scoli si institutii din municipiul si judetul Iasi
(9 spectacole la sectiunea 7-10 ani si 9 spectacole la sectiunea 11-14 ani - cu un numar total de 170
de elevi implicati).
Juriul Festivalului a fost compus din:






domnul Doru Zaharia, profesor la Universitatea de Arte “George Enesc” din Iasi presedintele juriului;
doamna Gabriela Andrei, actrita la Teatrul Luceafarul Iasi;
doamna Mona Vilceanu, redactor la Radio Iasi;
doamna Claudia Grigoras, redactor la Radio Trinitas;
domnisoara Irina Vieru, presedinta consiliului elevilor la Colegiul “Garabet Ibraileanu”
Iasi.

S-au acordat ca de obicei patru premii mari pentru trupe si patru premii individuale pentru actori.
Astfel:





Trupa “Difainii” de la Centrul Difain a obtinut Marele Premiu al Festivalului cu spectacolul
“Visul lui Alonso”;
Trupa “Foisor” de la Scoala Gimnaziala “Petru Poni” a obtinut Premiul pentru regie cu
spectacolul “Alice in tara minunilor”;
Trupa “Mastile vesele” de la Palatul copiilor Iasi a obtinut Premiul pentru cel mai bun
spectacol la sectiunea 7-10 ani cu spectacolul “Casa pisicii”;
Trupa “Inima de copil” de la Scoala Gimnaziala “B.P. Hasdeu” a obtinut Premiul pentru
cel mai bun spectacol la sectiunea 11-14 ani cu spectacolul “Portal 2345”.

Premiile individuale au fost acordate elevilor:





Tora Hamre de la Scoala Gimnaziala “Petru Poni” - premiul pentru cea mai buna actrita la
sectiunea 7-10 ani;
Iustin Pruteanu de la Palatul Copiilor Iasi, structura Targu Frumos - premiul pentru cel mai
bun actor la sectiunea 7-10 ani;
Ioana Graur de la Scoala “B.P. Hasdeu” Iasi - premiul pentru cea mai buna actrita la
sectiunea 11-14 ani;
Octav Popa de la Centru Difain Iasi - premiul pentru cea mai bun actor la sectiunea 11-14
ani.

Radio Iasi, reprezentat de doamna redactor Mona Vilceanu a acordat si anul acesta un numar de 8
premii pentru 8 trupe de la ambele sectiuni.
Felicitam toti elevii participanti si ii asteptam cu drag la cea de a treisprezecea editie!
A consemnat, bibl. Petronela Chiriac

