
Cele mai bune spectacole, intr-o noua sectiune a Festivalului de Teatru
Editia din acest an a Festivalului International de Teatru va cuprinde o sectiune noua, intitulata
"Patrimoniu", in care vor fi prezentate cele mai bune si mai solicitate spectacole ale Teatrului National
"Radu Stanca" din Sibiu, printre care "Faust" si "Electra".Directorul Teatrului National "Radu Stanca",
Constantin Chiriac, principalul organizator al Festivalului International De Teatru De La Sibiu (FITS), a
declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca editia din acest an va cuprinde o sectiune intitulata
"Patrimoniu", relateaza Mediafax."Sunt mai multe spectacole care s-au dovedit de-a lungul timpului nu
numai foarte bune aducatoare de imagine, dar si foarte bine vandute. Am incercat sa fac o combinatie de
date intre spectacolele care sunt cele mai solicitate in turnee externe si cele care sunt cele mai socilitate de
publicul special din timpul festivalului", a spus Chiriac.
  
  Potrivit acestuia, printre spectacolele care se vor juca in aceasta sectiune se numara "Faust" si
"Metamorfoze", in regia lui Silviu Purcarete, "Electra", de Mihai ManIutiu, si "Un tramvai numit
Popescu", in regia lui Gavril Pinte."Va fi doar cate o reprezentatie pentru ca sunt actorii teatrului care vor
juca foarte mult, pe langa premierele pe care le vom avea special in festival. Am vrut insa ca publicul
festivalului sa poata vedea unele dintre cele mai socilitate spectacole ale noastre", a afirmat Constantin
Chiriac.
  
  Festivalul International de Teatru 2010 se va desfasura la Sibiu, in perioada 28 mai - 6 iunie, sub
genericul "Intrebari". Festivalul propune un program care aduce la Sibiu participanti din 70 de tari si
prezinta 350 de evenimente care se desfasoara in 66 de spatii de joc, asteptand zilnic 35.000 de
spectatori.
  
  Sursa: Mediafax
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