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SerGiu niColaeSCu,
inViTaT de onoare la

ConSTanTa inTernaTional
Film FeSTiVal - CiFF

Constanta International
Film Festival sau, mai pe scurt,
CIFF, s-a născut din dorinţa de a
avea un festival de film
independent consacrat în oraşul de
la malul mării. 

Şi pentru că un festival de
film independent nu ar fi fost
întreg fără o secţiune dedicată
marilor monştri sacri ai ecranului,
pentru acest an, în secţiunea Constanta International
Film Festival – CIFF, FITIC vă propune să urmăriţi filmele
unui mare maestru, căci aceasta este cea mai înaltă formă
de celebrare şi respectuoasă aducere aminte a celui ce-a
fost Sergiu Nicolaescu.

Pablo Picasso – Cortina pictată special pentru „Parada”. Sursa foto: arthive.com

Teatrul independent este
starea interioară din care
se naşte creaţia. Teatrul
independent este spaţiul
gol păstrat cu sfinţenie

pentru a fi umplut cu cele
mai frumoase gesturi şi

cuvinte, de la arhetipuri la
mitologiile prezentului.

Teatrul independent este
cercul de cretă caucazian

şi este Poetică. Este
teatrul morţii şi al

supramarionetei, zeitatea
imposibilă, este

momentul de afecţiune al
idolului şi, în acelaşi timp,
sacrificiul necesar. Este

dansul lui Sofocle în
Paradă cu balerinul şarpe,
nebun, în fruntea sa, este
o mitologie intimă şi, în
acelaşi timp, a tuturor...

CIFF - Constanta International Film Festival

SeaTHre
FeST

Highschool
Contest

TeaTru la
înălţime: 

în pod, 
la muzeu!
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Ce este teatrul independent? Şi de ce
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Teatrul independent ia cu asalt
Constanţa! începe FiTiC 2018!

Teatrul independent nu este o
subcategorie a teatrului. Teatrul
independent este Teatrul! De-a lungul
istoriei acestei spectaculoase arte, actori
independenţi au prelungit scenele din săli
în exterior, înfruntând cele mai grele
condiţii şi, nu de puţine ori, chiar
punându-şi în pericol vieţile pentru ca
energiile lor să ajungă la inimile
publicului. Teatrul independent înseamnă
curaj, înseamnă dărâmarea barierelor şi
asumarea actului artistic, indiferent de
condiţiile sociale, economice, meteo,
politice sau istorice. Teatrul independent
este o voce, o stare, un statement artistic
care îşi crează, minut de minut, propriul
context.

Constanţa este spaţiul perfect pentru
o asemenea manifestare. A demonstrat-o
doi ani la rând, iar acum ne pregătim de
cel de-al treilea, căci Festivalul
Internaţional de Teatru Independent de la
Constanţa (FITIC) este pe cale să îşi
deschidă porţile!

În această ediţie, FITIC se va
desfăşura în intervalul 1 – 8 septembrie
2018, în două locaţii (Teatrul de Stat
Constanţa şi Centrul Cultural „Jean
Constantin”) şi va avea alături două
festivaluri care vă propun noi provocări:
Seathre Fest şi CIFF (Constanta
International Film Fest).

SEATHRE FEST s-a alăturat
Festivalului Internaţional de Teatru
Independent de la Constanţa,
desfășurându-se din acest an în cadrul
FITIC, pe structura care l-a consacrat în
întreaga țară. Astfel, la acest concurs
participă trupe de liceeni din toată țara și
din străinătate. Premiul se va acorda
pentru cea mai bună trupă.

CIFF, adică fimul independent, este o
nouă secţiune care a venit firesc să
întregească conceptul FITIC. Astfel,
începând din acest an, filmul independent

va însoţi teatrul independent, deoarece
libertatea se regăsește în toate formele de
artă, iar în peisajul urban constănțean a
apărut o nouă sală dedicată
cinematografiei. Secţiunile care vor fi
premiate sunt: lungmetraj, scurtmetraj,

documentar.
În afara filmelor ce vor participa la

secțiunile în concurs, vor fi prezentate
publicului și scurtmetrajele premiate la
Festivalul Național de Scurtmetraje pentru
Liceeni FILMmic, a XI-a ediție, organizat
de Liceul Traian din Constanța. Din 2019,
acest festival va fi partener al FITIC,
urmând a fi creată o nouă secțiune în
concurs.

De asemenea, în OFF, veţi putea
urmări filme consacrate, regizate de cei
mai îndrăgiţi regizori români. 

Încă o noutate pentru această ediţie a

FITIC 2018 este o recuperare culturală,
dacă vreţi, de mici dimensiuni
deocamdată, a presei culturale la
Constanţa. Cotidianul Telegraf se alătură
FITIC şi va scoate Ziarul Festivalului,
Foaie pentru minte, inimă şi teatru: ediţii

cu interviuri, cronici, pastile, recenzii de
carte etc., ce vor cuprinde întreaga lumea
festivalieră independentă.

Aşadar, în acest an, secţiunile FITIC
sunt: Blue Theatre Independence (teatru,
dramaturgie contemporană, teatru-dans şi
afişe de teatru), Seathre Highschool
Contest (teatru pentru liceeni), Red
Theatre Revolution (teatru studenţesc) şi
CIFF (Constanta International Film Fest).

În afara spectacolelor ce vor participa
la secțiunilor în concurs, vor fi prezentate
publicului și spectacole de teatru invitate,
ce fac parte din repertoriul unor instituții

publice de teatru din țară sau companii
private. Acestea vor avea ca protagoniști
actori consacrați și tineri ai scenei teatrului
românesc. Astfel, instituțiile de stat vin în
întâmpinarea teatrului independent și se
alătură acestei mișcări, prin susținerea

acestui fenomen teatral.
Vă aşteptăm să fiţi alături de noi în

număr la fel de mare ca şi în anii trecuţi,
când FITIC a creat o adevărată revoluţie
culturală la malul mării şi a scos teatrul în
stradă! Intrarea este gratuită în ambele
locaţii, la toate spectacolele şi filmele din
festival, pe principiul „primul venit, primul
servit”!

Festivalul Internaţional de Teatru
Independent de la Constanţa este
organizat de Asociaţia Art Society Center
şi finanţat de Primăria Municipiului
Constanţa.

Ce este teatrul independent? Şi de ce
Teatrul independent este starea interioară din care

se naşte creaţia. Teatrul independent este spaţiul gol
păstrat cu sfinţenie pentru a fi umplut cu cele mai
frumoase gesturi şi cuvinte, de la arhetipuri la mitologiile
prezentului. Teatrul independent este cercul de cretă
caucazian şi este Poetică. Este verosimil şi necesar.
Este lumea ideatică în întunericul peşterii şi lumina
reflectată pe lanţurile de sticlă ale sinelui, a căror
greutate invizibilă cântăreşte mai împovărător decât
plumbul. 

Este teatrul morţii şi al supramarionetei, zeitatea
imposibilă, este momentul de afecţiune al idolului şi, în
acelaşi timp, sacrificiul necesar. Este dansul lui Sofocle
în Paradă cu balerinul şarpe, nebun, în fruntea sa, este
o mitologie intimă şi, în acelaşi timp, a tuturor. Este
teatrul cruzimii şi al umbrelor, este un teatru sărac, este
biomecanică şi memorie afectivă, este artă, singurătate
şi meşteşug. Este teatrul soarelui şi teatrul ritual, este
tot ceea ce există dincolo de litera scrisă şi de
înţelegerea imediată, este o frenezie a exprimării,
verbale, gestuale şi sonore, este disensiune şi
acceptare, este paradox, frică şi împăcare, este dramă
şi psihodramă, nebunie şi uitare, este un spaţiu şi un
timp al creaţiei de dincolo de precepte, dar pe care nu
le-a uitat, este privirea către umăr a ucenicului, în timp
ce aprinde lumânarea respectuoasă în templul
maestrului dispărut. Este mitologie şi sport, este analiză
şi fenomenologie, este hermeneutică şi simbolism,

absurd şi abstract. Este Uroborus, şarpele mitic
pe care se sprijină lumea şi este demitizare.

Este spaţiul şi timpul din jurul teatrului clasic, un illo
tempore în ubicuitate, înţeles doar dacă treci dincolo de
uşile percepţiei imediate. Este întoarcerea la Dionisos şi
la bacantele ce alergau despletite prin munţi şi este
cântul lui Orfeu în Infern. 

Nu dependent!

Teatrul independent este un fenomen imposibil, în
fapt, de descris, căci libertatea şi alegerea de a trăi
cultural au adesea, la bază, motive extrem de
personale, idealiste.

Concret, teatrul independent este o forţă în
România încă de acum două sute de ani. În 1816,
Gheorghe Asachi şi Costache Ghica făceau teatru în
casa celui din urmă, pe banii celui dintâi. Nu suntem cu
nimic mai diferiţi astăzi, când teatrul independent a
devenit, practic, sinonim cu spaţiul neconvenţional,
creându-şi şi publicul aferent, învăţându-l să-şi
înţeleagă emoţiile, frustrările, indignările poate,
scoţându-l din zona de confort şi plasându-l în zona
aducerii aminte. 

Teatrul independent a început la Constanţa, în
2016, ca un experiment, căci solul cultural de la malul
mării este precum nisipul, mişcător şi înşelător. Miile de
spectatori care i-au trecut pragul (oricare ar fi fost acela)

şi care au aplaudat zecile de spectacole şi sutele de
actori, încântaţi, mişcaţi sau entuziasmaţi, au validat
necesitatea vitală a acestui fenomen aici, în Cetatea
antică Tomis. 

Anul acesta, FITIC s-a îmbogăţit cu noi categorii,
studenţii şi liceenii (Seathre Highschool Contest şi Red
Theatre Revolution) aducând un tip de energie
necesară în cadrul oricărui fenomen cultural. De
asemenea, filmul independent a venit firesc, sub forma
unui festival internaţional (CIFF - Constanta
International Film Fest) să întregească conceptul FITIC,
căci independenţa nu are alte graniţe decât pe cele
impuse chiar de ea.

Anul viitor, FITIC îşi va schimba din nou formula,
pentru a cuprinde multe alte arte, căci teatrul înseamnă
ARTĂ cu toate literele mari, adică istorie, filosofie,
muzică, geografie, coregrafie, poezie, arhitectură,
pictură, sculptură, cinematografie, bandă desenată etc. 

Teatrul independent este un concept ce se modifică
perpetuu, o filosofie de viaţă transpusă în spaţiu
(oricare ar fi el), pe un text verosimil şi necesar ce
reprezintă prezentul oral, poate (prea) dur adesea şi
faptic semnificativ. Aşa că vă invităm să trăiţi în prezent
- acest acum nu întotdeauna estetic, aurit pe la colţuri şi
cu moliciuni de fotoliu vintage – şi să veniţi la teatru, să
ascultaţi, să vă bucuraţi, să vă supăraţi, să ieşiţi din sală
sau să aplaudaţi! Simţiţi-vă liberi!

Alina Cristea

Foaie pentru minte, inimă şi teatru



AICI poate fi povestea oricărui
spaţiu, iar AICI se combină foarte
bine cu ACUM. Aşadar, AICI şi
ACUM, împreună, dimensionează
începutul unei întâmplări, o istorisire
pe cale să prindă contur, cuvinte,
sensuri şi energii. AICI determină
însă, cu multă hotărâre locul, fără să
conteze însă UNDE anume este
acel loc. Totul este să fie. Căci
teatrul, sub orice formă ar fi gândit,
nu are neapărată nevoie de un
spaţiu consacrat, cu uşi, scaune şi
podele. Teatrul are nevoie de un
AICI spiritual, care să se cupleze cu
un ACUM al inteligenţei pentru a da
naştere CREAŢIEI. Eugenio Barba
numea acest „alt spaţiu” interior,
fără de care nu se poate înţelege
actul creaţiei, „al treilea teatru”,
adică dimensiunea interioară
teatrală a fiecăruia dintre artişti.
Cine se întâlneşte în cel de-„al
treilea teatru” nu trebuie să închidă
încetişor uşa, să nu facă zgomot
sau să se teamă că va scârţâi
scaunul, căci aici fizica, recuzita,
luminile, regia, scena sau orice alte
elemente concrete vă pot trece prin
minte, nu există, ci sunt doar instrumente cu ajutorul cărora se
poate accesa lumea creatoare a conceptelor şi ideilor.  

Pentru a putea fi însă împărtăşite publicului larg, aceste
dimensiuni - AICI şi ACUM - au nevoie să fie îmblânzite şi
traduse în limbaj obişnuit. Astfel, în cazul nostru foarte
particular, locul ales de AICI este Parcul Arheologic de lângă
Teatrul de Stat Constanţa, iar ACUM variază după programul
pe care vi-l vom prezenta mai jos.

Ce presupune, de fapt, AICI? În primul rând, o gaşcă de

tineri liceeni, extrem de energici şi
de talentaţi, care fac un AICI al lor
din fiecare loc unde ajung. Aşa au
decis să transforme o bucăţică din
Parcul Arheologic, păstrător al unor
vestigii milenare, în propriul lor
spaţiu de festival, unde, timp de opt
zile, se vor simţi ca acasă şi unde
vă invită şi pe dumneavoastră,
dragi cititori. Astfel, trecutul şi
prezentul se îmbină în cel mai
fericit mod, datorită trupei AICI din
Constanţa, tinereţii, talentului şi
curajului lor de a transforma
convenţionalul în neconvenţional şi
o plimbare în parc într-o experienţă
teatrală.  

Începutul lui AICI şi ACUM
este data de 1 septembrie 2018,
ora 21.00, atunci când sunteţi
invitaţi la spectacolul „Opera de
trei parale” după Bertolt Brecht.
Trupa AICI şi Asociaţia cultural
artistică TEEN TALENT sunt
îndrăzneţii care l-au trezit pe Brecht
şi l-au poftit la Festivalul
Internaţional de Teatru
Independent Constanţa (FITIC)
3.0, secţiunea Seathre

Highschool Contest. Regia este semnată de Tiberiu Roşu.
Coregrafia aparţine Getei Răvdan Huncanu, iar pregătirea
muzicală lui Radu Făgărăşan şi Tiberiu Roşu.

AICI continuă pe tot parcursul FITIC, adică din data de 2 şi
până în data de 7 septembrie 2018, inclusiv, transformând în
ACUM intervalul orar 18.30 – 21.00, când în Parcul Arheologic,
lângă Teatrul de Stat, în spaţiul determinat artistic au loc
happening-uri și activități în cadrul Seathre Highschool
Contest.
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Constanta International Film
Festival sau, mai pe scurt, CIFF, s-a
născut din dorinţa de a avea un festival
de film independent consacrat în oraşul
de la malul mării. Şi cum Festivalul
Internaţional de Teatru Independent a
fost primit cu multă emoţie şi bucurie de
către publicul spectator, constănţeni şi
turişti, un eveniment similar care să aibă
în centrul său cinematografia s-a impus
ca o evidentă necesitate, mai ales că
avem cu ce. Din momentul lansării
concursului, la CIFF s-au înscris peste 60
de filme independente din întreaga lume.
Ţinând cont că este prima ediţie, numărul
înscrişilor este cu mult peste aşteptări. 

În afara filmelor ce vor participa la
secțiunile în concurs, vor fi prezentate
publicului și scurtmetrajele premiate la
Festivalul Național de Scurtmetraje pentru
Liceeni FILMmic, a XI-a ediție, organizat
de Liceul Traian din Constanța. Din 2019,
acest festival va fi partener al FITIC.

Spiritul independent se exprimă prin
varii modalităţi, iar una dintre cele mai
populare a devenit filmarea. Desigur, ne
referim aici la producţia profesionistă şi
nu la „filmuleţele de pe facebook”.
Demersul de a gândi un scenariu, de a
construi o regie, de a corecta sau
augmenta, cu ajutorul luminilor o stare, o
situaţie, un spaţiu sau o figură, de a filma,
monta, ajusta, asezona cu sunet, de a

organiza scenografia, de a lucra cu
actorii, de a-i îmbrăca, machia, etc., este
unul impresionant, indiferent că vorbim
de un scurtmetraj, lungmetraj sau
documentar. Şi asta pentru că toate
elementele enumerate mai sus, dar şi
multe altele, trebuie să slujească unei
idei care să conducă prin poveste
sufletul spectatorului, să-l emoţioneze şi
să-i marcheze retina pentru totdeauna
cu o imagine sau mai multe,
independent de voinţa lui, dacă putem
spune aşa. 

Sydney Pollack spunea că “Fiecare
formă de artă este implicată într-un fel în
film”. Şi aşa este dacă stăm să ne
gândim că modalitatea de a ne aduce
aminte, de a fura prezentului o mărturie,
este o fotografie (imagine încremenită)
sau o filmare (imagine în mişcare).

OFF CIFF

Şi pentru că un festival de film
independent nu ar fi fost întreg fără o
secţiune dedicată marilor monştri sacri ai
ecranului, pentru acest an, în secţiunea
Constanta International Film Festival –
CIFF, FITIC vă propune să urmăriţi
filmele unui mare maestru, căci aceasta
este cea mai înaltă formă de celebrare şi
respectuoasă aducere aminte a celui ce-
a fost Sergiu Nicolaescu.

Programul OFF CIFF, la Centrul
„Jean Constantin”: 

2 septembrie - 20.30 Mihai
Viteazu – regia Sergiu

Nicolaescu
3 septembrie - 20.30 Nemuritorii

– regia Sergiu Nicolaescu
4 septembrie - 21.00 Dacii –

regia Sergiu Nicolaescu
5 septembrie - 20.30 Mircea –

regia Sergiu Nicolaescu
6 septembrie - 20.30 Orient

Express – regia Sergiu
Nicolaescu

7 septembrie - 20.30 Ultima
noapte de dragoste – Sergiu

Nicolaescu

Unul dintre cei mai importanţi regizori de
film ai tuturor timpurilor, care au marcat

istoria culturii româneşti pentru totodeauna,
Sergiu Nicolaescu, celebrat la FITIC

Sergiu nicolaescu, invitat de onoare la Constanta
international Film Festival - CiFF

„Opera de trei parale” după Bertolt Brecht,
program de sală

Teatru la înălţime: în
pod, la muzeu!

Aţi urcat vreodată în podul
Muzeului de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa? Suntem
aproape convinşi că nu. Cu ocazia celei
de-a treia ediţii a Festivalului
Internaţional de Teatru Independent de
la Constanţa, aveţi această posibilitate,
căci instituţia se alătură revoluţiei
culturale şi găzduieşte, pentru o zi, cinci
spectacole!

Astfel se va scrie o nouă pagină de
istorie teatrală la Constanţa. Istoria şi
teatrul şi-a început drumul împreună,
încă de la începuturile omenirii, când
primele manifestări teatrale au putut fi
identificate în riturile tribale. În
Antichitate apar marii teoreticieni ai
teatrului, după ale căror învăţături ne
ghidăm şi astăzi. Mai mult, în cetatea
antică Tomis există un amfiteatru şi au
existat o colonie de actori şi o trupă de
gladiatori. Aşadar, ce loc poate fi mai
potrivit pentru teatrul independent decât
o întoarcere la origini şi o redinamizare
energetică a prezentului printre
mărturiile preţioase ale trecutului?

Sunteţi invitaţi aşadar, dragi cititori,
la Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa, în pod, duminică,
2 septembrie 2018:

11.00 Shakespeare 400 - Asociația
Art Everywhere

13.00 Fata din curcubeu – Teatrul
de Artă București

15.00 Ghici cine intră pe fereastră!
– producție Iulia Cristescu

17.00 Mersul trenurilor – producție
Andrei Adam

19.00 Constelații – Teatrul de Artă
București

Intrarea este liberă, în limita
locurilor disponibile.

SeaTHre FeST
Highschool Contest

SEATHRE FEST Highschool
Contest înseamnă tinereţe, curaj,
experiment, nonconformism, libertate.
Este secţiunea dedicată liceenilor, care
s-a alăturat din acest an Festivalului
Internaţional de Teatru Independent de
la Constanţa, păstrându-şi însă
structura care l-a consacrat în întreaga
țară. SEATHRE FEST Highschool
Contest înseamnă spectacole, ateliere
de creaţie, traininguri, schimburi de
experienţă şi experimente, toate în
scopul împărtăşirii şi învăţării, cu o
atitudine deschisă şi mult umor. Astfel,
la acest concurs participă trupe de
liceeni din toată țara și din străinătate. 

În acest an, secţiunea este gazda
unei trupe de teatru extrem de speciale:
Trupa de Teatru Gestual
“NECUVINTE”, a Şcolii Profesionale
Speciale pentru Deficienți de Auz
“Sfânta Maria” București. Aceasta
este cea mai bună demonstraţie a
faptului că teatrul nu are nevoie de
cuvinte pentru a se exprima şi că
această artă, atât de complexă, poate
reprezenta puntea perfectă de
înţelegere între persoane şi
personalităţi, oricât ar fi ele de diferite.
Pe curajoşii actori cu deficienţă de auz
îi puteţi admira duminică, 2 septembrie,
ora 12.00, la Teatrul de Stat Constanţa.

Atelierele şi sesiunile de exerciţii
ale liceenilor înscrişi în secţiunea
SEATHRE FEST Highschool Contest
au loc la Liceul Teoretic „Traian” şi la
Centrul „Jean Constantin”

povestea lui aiCi, un tânăr spaţiu
multicultural printre vestigii
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1 septembrie 2018

Teatrul de Stat
19.00 Paliativ de Radu Popescu
(premieră) – o producție ART
SOCIETY CENTER 

AICI... în Parcul Arheologic
21.00 Opera de trei parale –
Trupa AICI şi Asociația Cultural
Artistică Teen Talent

Centrul „Jean Constantin“
CIFF - Constanta International
Film Festival 
18.00
Scurtmetraj
1. Liber, Romania
2. VIZA, Togo
3. The last supper,
Ucraina&Germania
4. REC, Romania
Lungmetraj
5. Dance Hall Land, Italia

2 septembrie 2018

Teatrul de Stat
Seathre Highschool Contest
10.30 Doi Tineri din Verona -
Trupa SHAKESPEARE – Ita
Wengman București
12.00 Ceilalți muzicanți din
Bremen - Trupa de Teatru
Gestual “NECUVINTE” - Școala
Profesională Specială pentru
Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”
București

Teatrul de Stat
Blue Theatre Independence
14.00 Șase din 49 – Teatrul de
Artă București
16.30 Ketchup – Avanscena
19.00 Insomniacii – Teatrul de
Artă București
Teatru în OFF
21.00 Doi pe o bancă – Godot
Cafe Teatru

Centrul „Jean Constantin“
Teatru dans
14.00 Heterocromia – Fabrica de
Pensule
17.00
FILMMIC în OFF
Oglinda vremurilor
CIFF - Constanta International
Film Festival
Scurtmetraj
1. Under the royal oak tree,
Grecia
2. Flame, Romania
3. Translucid, Romania
4. REVE GENERAL, Polonia
Documentar
5. Passing tyrough the door of
the past, Turcia
6. From human life, Ucraina
Film în OFF
20.30 Mihai Viteazu – regia
Sergiu Nicolaescu

În pod... la Muzeu (Muzeul de
Istorie Națională și Arheologie
Constanța)
11.00 Shakespeare 400 -
Asociația Art Everywhere

13.00 Fata din curcubeu – Teatrul
de Artă București
15.00 Ghici cine intră pe
fereastră! – producție Iulia
Cristescu
17.00 Mersul trenurilor –
producție Andrei Adam
19.00 Constelații – Teatrul de
Artă București

AICI... în Parcul Arheologic
18.30 – 21.00 – happeninguri și
activități Seathre Highschool
Contest

3 septembrie 2018

Teatrul de Stat
Seathre Highschool Contest
10.00 BOOMERANG – Trupa
CEVA – Liceul “Vasile Conta”
Târgu Neamț și Colegiul Național
“Ștefan cel Mare” Târgu Neamț
11.30 Dacă noi ne iubim – Trupa
VICTORIA ART Bucureşti

14.00 CONFERINȚĂ DE PRESĂ
- Teatru politic și influența
politicului în teatru

Blue Theatre Independence
16.00 Femeia ideală – Teatrul
Mic din Sibiu
18.30 Întreaga mea lume –
Teatrul Arte dell Anima
Teatru în OFF
21.00 Sub pragul de sus - Godot
Cafe Teatru

Centrul „Jean Constantin“
Teatru Dans
14.00 When Darkness Becomes
Light - Contemporary Creative
Dreamers

17.00
FILMMIC în OFF
7 Minute
CIFF - Constanta International
Film Festival
Scurtmetraj
1. Bona, Romania
2. Ecouri, Moldova
3. Keeper, Finlanda&Germania
4. Ofiterul, Romania
Lungmetraj
5. 12 Thesis, Germania
Film în OFF
20.30 Nemuritorii – regia Sergiu
Nicolaescu

Liceul Teoretic Traian - Seathre
Highschool Contest
15.00 - 18.00 – Workshop-uri
traineri/coordonatori

AICI... în Parcul Arheologic
18.30 – 21.00 – happening-uri și
activități Seathre Highschool
Contest

4 septembrie 2018

Teatrul de Stat
Seathre Highschool Contest
10.00 Hamlet - Trupa
PARADIGME - Colegiul Național

de Arte „Regina Maria”
Constanța
Teatru dans
12.00 Hormann - Curelici Eugen
(Universitatea de Vest Timișoara)

Teatrul de Stat
14.00 Invitație la vals - Teatrul
Geneza Art Chișinău
18.00 Totul despre femei –
Teatrul Arte dell Anima
Teatru în OFF
21.00 Creditul - Godot Cafe
Teatru 1h20

Centrul „Jean Constantin“
18.00
FILMMIC în OFF
One night stand
CIFF - Constanta International
Film Festival 
Scurtmetraj
1. A SFX adventure in Chisinau,
Moldova
2. Gloria, Romania
Documentar
3. Olteanca, Romania
4. Amecameca, Polonia
Film în OFF
21.00 Dacii – regia Sergiu
Nicolaescu

Liceul Teoretic Traian - Seathre
Highschool Contest
15-00 - 18.00 – workshop-uri
traineri/coordonatori

AICI... în parc (Parcul
Arheologic)
18.30 – 21.00

5 septembrie 2018

Teatrul de Stat 
Red Theatre Revolution
University Contest
10.00 Caii de la fereastră –
UNATC „I.L. Caragiale“
12.00 Aș fi ceea ce nu sunt –
Robert Dobre (Universitea
„Ovidius“ din Constanța)

Teatrul de Stat
Blue Theatre Independence
14.00 Procesul - Jamais Vu
16.30 Noi nu, niciodată - Reactor
de creație și experiment
19.00 Cai putere - Jamais Vu
21.30 Lettice și leușteanul –
Teatrul Arte dell Anima

Centrul „Jean Constantin“
14.00 Atelier Seathre Highschool
Contest
17.00
FILMMIC în OFF
Cine știe
CIFF - Constanta International
Film Festival 
Scurtmetraj
1. Refugee Poetry, Austria
2. In familie, Romania
3. Dante Café, Moldova
Lungmetraj
4. Looking for Zion, Germania
Film în OFF
20.30 Mircea – regia Sergiu
Nicolaescu

Liceul Teoretic Traian - Seathre
Highschool Contest
10.00 - 13.00 - Atelier
coregrafie/muzica

AICI... în Parcul Arheologic
18.30 – 21.00 happening-uri și
activități Seathre Highschool
Contest

6 septembrie 2018

Teatrul de Stat 
Red Theatre Revolution
University Contest
10.00 Paraziți – Universitatea
Națională de Arte „George
Enescu“ Iași

14.00 CONFERINȚĂ DE PRESĂ
– Pribegi în ciuma noastră
culturală

Blue Theatre Independence
15.00 90 - Teatrul Copp Macaz
Teatru în OFF
17.30 Trei – Asociația Artes Iași
Blue Theatre Independence
19.30 Reflection - Lightwave
Theatre Company
Teatru în OFF
21.30 Acum ori niciodată – On
Stage
23.00 Atelier de noapte – Adriana
Trandafir

Centrul „Jean Constantin“
17.00
FILMMIC în OFF
From Zero to Hero
CIFF - Constanta International
Film Festival 
Scurtmetraj
1. Cadoul, Moldova
2. Je viens da futur. Polonia
&Germania
3. Humans in frame, Romania
Documentar
4. All or nothing, Romania
5. Calarasi, a land by the gate of
heaven, Moldova
Film în OFF
20.30 Orient Express – regia
Sergiu Nicolaescu

Liceul Teoretic Traian - Seathre
Highschool Contest
10.00 - 13.00 - Atelier
coregrafie/muzica
15.00 - 18.00 – Workshop-uri
traineri/coordonatori + traineri
coregrafie /muzica

AICI... în Parcul Arheologic
18.30 – 21.00 happening-uri și
activități Seathre Highschool
Contest

7 septembrie 2018

Liceul Teoretic Traian - Seathre
Highschool Contest
10.00 - 13.00 - Atelier trainer
coordonatori
15.00 - 18.00 – Workshop
traineri/coordomatori

Teatrul de Stat 
Red Theatre Revolution
University Contest
10.00 Lecția – UNATC „I.L.
Caragiale“
12.00 Sluga la 5 stăpâni –
UNATC „I.L. Caragiale“

Centrul „Jean Constantin“
Teatru dans
11.00 Fragile. Handle with care

13.00 Lansare de carte Ioan
Cărmăzan, Vasile Bogdan –
Descifrând Codul Cărmăzan 
Proiecție film LIȘCA de Ioan
Cărmăzan

Teatrul de Stat
Teatru în OFF
14.30 Cocoșatul de la Notre
Dame – Universitatea „Ovidius“
Constanța
Blue Theatre Independence
17.00 Matca – Teatrul Semn
Teatru în OFF
19.00 Jumătatea mea, bărbatul
21.00 Zeul măcelului – On Stage
23.00 Atelierul de noapte –
Cezara Dafinescu

Centrul „Jean Constantin“
17.00
FILMMIC în OFF
Casa bucovineană
CIFF - Constanta International
Film Festival 
Scurtmetraj
1. Invicti, Romania
2. Snitch, Germania
Documentar
3. Cultural journey to Timbuktu,
Mali
4. The road to home, Anglia
Film în OFF
20.30 Ultima noapte de dragoste
– Sergiu Nicolaescu

AICI... în Parcul Arheologic
18.30 – 21.00

8 septembrie 2018

Teatrul de Stat
Seathre Highschool Contest
10.00 – 13.00 Atelier de creație -
Trupa SHAKESPEARE, Trupa de
Teatru Gestual “NECUVINTE”,
Trupa CEVA, Trupa VICTORIA
ART, Trupa PARADIGME
13.00 Conferință și lansare de
carte conf.univ.dr. UNATC
Anamaria Nistor – Urzeala
textului

Centrul „Jean Constantin“
19.00 Gala de premiere.
INVITAȚI: Orchestra Simfonică
București & Radu Gheorghe –
Ucenicul Vrăjitor.
21.30 Nea Marin Miliardarul –
regia Sergiu Nicolaescu

1 – 8 septembrie 

Cultură, cultură, da’ să ştim şi noi...
când! proGram FiTiC 2018


