
P�usarii de la GONG au predat stafeta copiilor abandonati
? Un grup de 5 actori de la Teatru de Papusi si Tineret GONG s-au jucat de-a  "Alba ca Zapada"  cu
copiii din mai multe centre de plasament din judet, aflati intr-o tabara la Cisnadioara.<br />  <br /> 
Fundatia  "Mission without Borders"  (Misiune fara frontiere), in colaborare cu Directia Judeteana pentru
Protectia Drepturilor Copilului, a organizat saptamana trecuta, la Cisnadioara, o tabara pentru copiii aflati
in centrele de plasament. <br />  In mijlocul naturii, copiii au avut parte de un program cultural-artistic
diversificat, oferit de actorii de la Teatrul Gong si de membrii corului  "Koride"  din Norvegia.<br />  <br
/>  In fiecare zi, papusarii Dan, Mircea, Leo, Adrian si Raluca, au mers la Cisnadioara pentru a se juca
de-a teatrul cu copiii si a-i antrena in universul povestilor.<br />  Copiii au fost foarte receptivi si si-au
exprimat dorinta de a realiza ei insisi spectacolul  "Alba-ca-Zapada" , manipuland, cu stangacie la
inceput, apoi cu mai multa dexteritate, papusile din recuzita Teatrului Gong si intrand cu usurinta in
pielea piticilor.<br />   "Am incercat sa ne jucam si a fost un pic dificil, intrucat copiii aveau varste
diferite dar au fost cu totiii foarte afectuosi si ne-am imprietenit repede. Am spus poezii, am cantat cu ei
si i-am lasat sa isi dea frau liber la imaginatie. E o alta traire, o alta caldura cand lucrezi cu copii ca ei. Am
invatat sa fim mai buni iar zilele petrecute cu ei au fost cele mai senine din iulie" , spune Dan
Handorean.<br />  Trupa de la Gong a ramas impresionata de sensibilitatea crescuta a copiilor care cantau
cu emotie melodii despre parinti si despre  "viata caminarilor"  si rosteau o rugaciune inainte de masa.
Despartirea a fost foarte grea iar papusarii au primit o scrisoare emotionanta din partea unei fetite,
Anamaria care le-a scris  "ati fost cei mai buni actori din toata tara. Va iubesc pe toti din toata inima" .<br
/>  <br />  <b>Ioana C��IN�/b>
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