
Decembrie la Teatrul \&quot;Radu Stanca\&quot;
Ultima luna din an aduce la Teatrul "Radu Stanca" montari din diferite arii, agenda teatrala fiind foarte
bogata. in aceasta se inscrie si basmul "Craiasa Zapezii" de Hans Christian Andersen, in regia lui Victor
Ioan Frunza, unul dintre putinii regizori distinsi cu Ordinul "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler. Astfel,
in avanpremiera, pe 15 decembrie , ora 19, Sectia Germana ii reuneste pe actorii Ali Deac, Johanna
Adam, Iulia-Maria Popa, Daniel Bucher, Eva Ungvari, Anca Cipariu, Natalie Sigg si Emöke Boldizsár,
sub indrumarea scenografei Adriana Grand si in acordurile muzicale ale lui Tibor Cári, impreuna
conturand un spectacol de exceptie in cele 105 minute ale sale.
  
  
  
  Comediile lui Şerban Puiu
  
  
  
  De asemenea, decembrie marcheaza un sezon si al celor mai indragite comedii, in regia lui Şerban Puiu.
"imi place cum mirosi" din 1 si 23 decembrie - aceasta fiind si ultima reprezentatie pe anul acesta a
Teatrului -, "incurca-i drace!" din 20 si 21 decembrie si "Doamna de turta dulce" din 22 decembrie se
numara printre spectacolele maestrului.
  
  
  
  Doua premiere la inceput de luna
  
  
  
  Dar nici premierele nu lipsesc in ultima luna din an. Studioul CAVAS din cadrul Facultatii de Litere si
Arte a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu va gazdui doua astfel de piese, in coproductie cu Teatrul
National "Radu Stanca". "Melodie varsoviana" de Leonid Zorin, cu Alexandra Ceaca, Constantin Podu si
Teodora Voineagu, s-a jucat pe 7 decembrie, ora 21, iar "Sabotaj din iubire", dupa Amelie Nothomb, cu
Anca Pitaru ziua urmatoare, la aceeasi ora.
  
  
  
  Din agenda lui decembrie
  
  
  
  insa asta nu e tot. Din programul Teatrului amintim si piesa "Visul unei nopti de vara", un spectacol
nerecomandat tinerilor sub 16 ani, ce va avea loc astazi, 10 decembrie, dar la ora 21, "Putina rugina", de
marti, 11 decembrie, ora 21, "Priveste inapoi cu manie", de miercuri, 12 decembrie, ora 21,
"Damen-Vals", de joi, 13 decembrie, ora 19, "O femeie singura", de vineri, 14 decembrie, ora 19 sau
sambata, 15 decembrie, ora 17, "Vremea dragostei, vremea mortii", de duminica, 16 decembrie, ora 19,
"Povara lui Ossi" sau "Ossis stein", de marti, 18 decembrie, ora 19, si "Cheie pentru doi", de miercuri, 19
decembrie, ora 19. Astfel, cei care doresc sa ia parte la reprezentatiile numeroase ale Teatrului din Sibiu
pot achizitiona bilete atat online, de pe eventim.ro, cat si de la sediul Agentiei Teatrale din Bulevardul
Nicolae Balcescu nr.
  
  17, de luni pana vineri, intre orele 11-18, iar sambata intre 11 si 15. in ceea ce priveste pretul unuia,
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acesta variaza intre 5 si 20 de lei, in functie de spectacol si de locul in sala.

Cuvinte cheie: bulevardul nicolae balcescu  teatru  ioan  vremea  lucian blaga  avas  varsovia  muzica  ion
steaua  teatrul national  nicolae balcescu  programul  1 decembrie  sectia germana  bilete  miere
alexandra ceaca  vals
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