
Festivalul de Teatru pentru Liceeni ”PRIMAVERA” 

Ediția a IX-a, 2023 

SINAIA  

a) Regulament pentru secțiunea de interpretare teatrală 

 

1. Nu este permis ca un elev să facă parte din două trupe de teatru prezente în concurs. Dar poate 

concura si la o alta sectiune din festival. 

2. Nu este permisă evoluţia in concursuri a altor persoane decat elevi din clasele IX-XIII ai 

colegiilor, liceelor si scolilor profesionale, din țară sau din străinătate, cu varsta intre 14-19 ani.  

3. Sunt interzise rostirea, interpretarea, sugerarea sau orice fel de transmitere prin gesturi, semne 

sau elemente de decor şi îmbrăcăminte a unor texte sau mesaje cu caracter politic, obscen, 

pornografic, rasist, revendicativ sau care promovează intoleranţa, lipsa de bun-simţ, 

discriminarea de orice gen. Trupele care încalcă această regulă, la sesizarea membrilor juriului, 

vor fi eliminate din concurs.  

4. Juriul va fi format din specialişti, decizia lor fiind incontestabilă.  

5. Timpul alocat montării și demontării decorului nu trebuie să depășească 10 minute.  

6. Consumul de alcool sau substante interzise este interzis atât în spațiile de cazare, cât şi în 

incinta locurilor unde se desfășoară concursul, precum şi în sălile de festivități ale ceremoniilor 

din timpul festivalului.  

7. Prezența la toate workshopurile, spectacolele și activitățile conexe este obligatorie, acesta fiind 

și un criteriu de selecție pentru edițiile viitoare.  

8. Insistăm asupra respectării orelor de începere și a prezenței la toate evenimentele desfășurate 

în cadrul festivalului (workshopuri, conferințe motivaționale, drumeție de cunoaștere a Sinăii, 

vizionare de spectacole etc.)  

9. Trupa de teatru care întârzie mai mult de 10 minute de la ora programată pentru începerea 

spectacolului va fi descalificată.  

10. Pentru acte de indisciplină şi pentru nerespectarea prezentului regulament, organizatorii pot 

descalifica concurenţii, suporterii şi trupele, sesizând şcolile, instituţiile de învăţământ şi pe 

părinţii celor în cauză.  

11. Grupurile de concurenți minori nu pot fi cazate decât dacă au însoțitori majori.  



b) Regulament pentru secțiunea de One man show 

 

1. Aceleasi reguli ca la interpretare teatrala. 

2. Participantii vor prezenta unul sau mai multe momente artistice totalizând cel mult 10 minute, 

din genurile Monolog sau Stand-up comedie.  

3. Monologul poate fi dintr-o piesa de teatru (drama, comedie, musical etc.) cu un singur 

personaj sau selectat dintr-o piesa cu mai multe personaje. Este permis ca piesele sa fi fost jucate 

sau sa fi fost scrise special pentru acest concurs.  

4. Momentul de stand-up comedie trebuie sa fie original, pe o tema aleasa de concurent, sa 

satirizeze cu umor situatii si caractere, dar sa respecte cerintele de la pct.a) 

5. Pentru departajarea concurentilor sau pentru edificarea juriului, acesta poate solicita 

concurentilor sa realizeze un moment de improvizatie, de maximum 5 minute, pe o tema aleasa 

de juriu sau de un spectator din public. 

6. Vezi si rubrica Criterii de selectie  

 

c) Regulament pentru concurs de recitări „Din drag de Nichita Stănescu” 

1. La concurs pot participa elevi ai claselor de liceu (a IX-a – a XIII-a), indiferent de forma de 

învățământ pe care o urmează (zi, seral sau frecvență redusă).  

2. Vârstele participanților trebuie să fie între 14 și 19 ani, inclusiv, deoarece concursul este 

adresat adolescenților. 

3. Durata poeziilor recitate in concurs nu trebuie să depășească 10 minute. 

4. În anul 2023 îl omagiem pe poetul Nichita Stănescu, deoarece se împlinesc 80 de ani de la 

nașterea acestuia și se comemorează 40 de ani de la moartea sa. De aceea, la această ediție, 

elevii participanți vor recita poezii scrise de Nichita Stănescu. 

5. Fiecare participant va recita o singură poezie. Recitarea se va realiza fara citirea textului din 

carti, telefoane, tablete sau orice alt dispozitiv/suport. 

6. Concursul va avea maxim 12 participanți, stabiliti in urma preselectiei. 

7. Se vor acorda medalii si diplome pentru primele trei pozitii in ierarhie si premii speciale, 

oferite de unii dintre parteneri. 

 

 



CRITERII DE SELECȚIE 

 

Etapa de preselecție 

Înscrierea în competiție se realizează prin trimiterea unui link in care ati postat inregistrarea , pe 

Youtube, sau prin https://wetransfer.com/, a 15-20 de minute filmate din piesa participantă în 

concurs, la sectiunea interpretare teatrala, sau 5-10 minute din prestatia pentru sectiunile: One 

man show si Concurs de recitari Din drag de Nichita Stanescu, a formularului de înscriere și a 

declarațiilor-tip de acord parental, pentru membrii minori ai trupelor de teatru, până la data de 25 

februarie 2023, ora 23:59, la adresa de e-mail ong.prahova.excelsior@gmail.com  

Piesa prezentata in etapa finala a concursului la secțiunea de interpretare teatrala nu trebuie să 

depășească 60 de minute, iar prestațiile prezentate in celelalte secțiuni nu trebuie să depășească 

10 minute. 

Calitatea filmării atât din punct de vedere artistic, cât și tehnic, reprezintă principalele criterii in 

preselecție.  

Etapa finală 

Trupele și ceilalți tinerii selectați prin preselecție, care vor participa la etapa finala, desfășurată în 

format fizic, în perioada 7-9 aprilie 2023, la Sinaia, vor fi anunțați până la data de 7 martie 2023, 

via mail. 

Alte detalii (Cazarea și masa) 

Organizatorii asigură: accesul gratuit la toate workshopurile, conferințele motivaționale și 

celelalte activități conexe ale festivalului, vizite gratuite la Casino Sinaia (tur ghidat), zona 

Castelului Peleș, Telegondola Sinaia și Mănăstirea Sinaia.  

Organizatorii nu asigură: transportul, cazarea și masa. 

Persoane de contact:  

• Cristina Florea - președinte ASPE, director festival: 0744 197 497 

• Mariana Cojoc Wisernig - asistent director festival: 0724 308 952 

https://wetransfer.com/
mailto:ong.prahova.excelsior@gmail.com

