
Teatrul "Radu Stanca" deschide stagiunea
Actorii sibieni se intorc, saptamana viitoare, pe scena. Dupa trei luni, cortina se ridica pentru un nou
sezon de spectacole la Teatrul National "Radu Stanca". Primul spctacol, care va deschide si stagiunea
2006/2007, este "EU, RODIN", de Patrick Roegiers, in regia lui Mihai Maniutiu si va fi jucat in 29
septembrie, de la orele 19. Primele doua zile ale lunii octombrie sunt dedicate avant-premierei
spctacolului "Pescarusul", de Cehov, in regia lui Andrei Serban. Piesa de teatru face parte din calendarul
pentru Capitala Culturala Europeana si este jucata in dubla distributie. Pe scena sibiana vor urca, astfel,
greii teatrului romanesc, precum Maia Morgenstern, Marian Ralea sau Andreea Bibiri. Sectia germana
invita publicul vorbitor al limbii lui Goethe la spectacolul "Am angajat un ucigas profesionist", de Aki
Kaurismaki, in regia laureatului UNITER, Radu-Alexandru Nica. "Vremea dragostei, vremea mortii", de
Friz Kater va fi jucat in 5 octombrie. Timp de doua zile, in 7 si 8 octombrie, publicul siian este invitat la
spectacolul-invitat din Japonia, "Imblanzirea scorpiei", in regia lui Hisao Takase. In acest timp,
reprezentantii teatrului sibian se pregatesc si pentru spectacolele din 2007. Astfel, trei spectacole care vor
fi puncte de atractie in Capitala Culturala Europeana au nevoie de copii intre 10 si 13 ani. Spectacolul
"Faust", de Goethe, in regia lui Silviu Purcarete necesita o fetita vorbitoare de limba germana si cu
calitati vocale, in varsta de 10, pana la 13ani, pentru rolul Margareta. Regizorul Andriy Zholdak cauta
pentru piesa "OTHELLO?!" tot o fetita intre 9 si 13 ani, pentru rolul Desdemona. Piesa "Gandacii" de
Witkiewicz, in regia Tompa Gabor are nevoie de un baiat de 8 – 12 ani pentru rolul copilului. Regizorul
urmareste ca participantii sa aiba abilitati muzicale pentru pian si block-flautte. Selectia va avea loc in
data de 25 septembrie 2006, la orele 18, la sediul teatrului. 
  
  Teodora GHEORGHIU
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