
Incasari cu 90% mai mari la \&quot;Radu Stanca \&quot;
Public cu apetit pentru spectacol. De asta a avut parte Teatrul National "Radu Stanca ", in stagiunea ce
tocmai s-a incheiat; roadele s-au vazut in "cresterea record cu 90% a incasarilor fata de stagiunea 2009 -
2010 ", spune Adrian Tibu, Departamentul de Marketing al TNRS. 
  
  Cresterea incasarilor s-a produs ca urmare a unei noi grile de spectacole: nu mai putin de 16 premiere au
intrat in repertoriul teatrului sibian. Şi totusi, in general, spectacolele - capodopera detin inca suprematia,
asa ca top 5 al celor mai bine vandute spectacole in stagiunea 2010 - 2011 este ocupat de: "Faust" , regia
Silviu Purcarete, "Balul" , regia Radu - Alexandru Nica, "Electra" , regia Mihai Maniutiu, "D'ale
carnavalului" , regia Silviu Purcarete, "Puricele in ureche" , regia Şerban Puiu. De asemenea, pe
parcursul acestei stagiuni au fost intreprinse 23 de turnee si deplasari, cele mai importante fiind la Poznan
(Polonia), Adana (Turcia) si Tel Aviv (Israel) unde a fost prezentat spectacolul "Electra" in regia lui
Mihai Maniutiu, iar la Kiev (Ucraina) si Sarajevo (Bosnia - Hertegovina) s-a vazut "Viata cu un idiot" in
regia lui Andryi Zholdak.
  
  La capitolul premii si distinctii, trebuie spus ca acestea au venit atat in plan national, cat si international:
Premiul UNITER pentru cea mai buna actrita in rol principal decernat Ofeliei Popii, Premiul pentru cel
mai bun actor in rol secundar oferit lui Nicu Mihoc in cadrul FestCO 2011; Premiul pentru cea mai buna
scenografie obtinut de Dragos Buhagiar in cadrul FestCO, Premiul pentru evenimentul cultural al anului
oferit in cadrul Galei de Excelenta a Hotel Tourism & Leisure Investment Forum pentru Festivalul
International de Teatru de la Sibiu; Premiul Confidential - sectiunea Arte decernat lui Constantin Chiriac;
Premiul pentru cultura al Revistei VIP oferit lui Constantin Chiriac pentru proiectele din anul 2010,
distinctia Personalitatea anului pentru o Romanie europeana decernata lui Constantin Chiriac in cadrul
Ceremoniei de gala a Fundatiei Eurolink si Casa Europei si decoratia Ofiter al Ordinului Coroanei
Belgiene oferita de Majestatea Sa Regala Albert II lui Constantin Chiriac.
  
  Desi noua stagiune se deschide abia in septembrie, vineri si sambata, ora 21, la Hala Balanta avem din
nou intalnire cu teatrul, mai precis cu "Faust ". "Suntem bucurosi sa continuam aceasta initiativa lansata
in premiera anul trecut. Dialogul cu publicul nostru a fost intotdeauna unul bun, iar prin programarea
acestor reprezentatii ne propunem sa sustinem turismul cultural din Sibiu. Ambele reprezentatii ale
spectacolului Faust, spre exemplu, vor avea supratitrare in limba engleza" , declara Constantin Chiriac,
directorul general al Teatrului National "Radu Stanca"din Sibiu.
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