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Festivalul de teatru româno-polonez ediția a-II-a 2018 

 

“Festivalul de teatru româno-polonez ediția a-II-a 2018” este proiectul Asociaţiei 

Tineri pentru Comunitate Bistrița derulat în parteneriat cu Fundaţia Europeană pentru 

Educație și Cultură din Zielona Gora şi cofinanțat din bugetul local al municipiului 

Bistrița pe anul 2018. 

 

 

IDEEA PROIECTULUI 

Ideea acestui proiect a apărut ca o contiuare a parteneriatului deja existent între 

Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița și Fundația Europeană pentru Educație și 

Cultură din Zielona Gora. Astfel, am identificat interesul comun al tinerilor bistrițeni 

și polonezi pentru teatru și activități artistice și am decis că un festival de teatru ar 

contribui la consolidarea relațiilor de colaborare dintre cele două orașe înfrățite. Așa a 

luat naștere proiectul nostru care a fost implementat în perioada 1 mai-15 noiembrie 

2018. Activitatea principală a constat în organizarea unui festivalul de teatru, la 

Bistrița. Mai precis, în perioada 21-25 mai 2018, un grup de 10 tineri bistrițeni, 10 

tineri polonezi și 3 lideri de grup s-au întâlnit pentru a realiza un spectacol cultural cu 

tema „Trecut vs Viitor”  folosind metodele TEATRU FORUM și STOP MOTION 
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ANIMATION. În plus, aceștia și-au dezvoltat cunoștințele privind cultura, obiceiurile 

și stilul de viață specifice celor două țări, România și Polonia, au dezvoltat abilități de 

muncă în echipă, de organizare, de comunicare în limba engleză.  

O altă activitate importantă a fost cea de dinamizare a Târgului Mare al 

Bistriței. Astfel, în data de 24 august 2018, voluntarii Asociației Tineri pentru 

Comunitate Bistrița împreună cu elevii Colegiului Național Andrei Mureșanu (clasele 

I-IV) au organizat, în Parcul Municipal, o expoziție de fotografie si desene pe tema 

„Trecut vs Viitor”, o proiecție de film documentar, un spectacol de karaoke și dans și 

un atelier de pictură pe față.  

 

   

  

Festivalul de teatru româno-polonez ediția a-II-a 2018 

În luna mai 2018, 10 tineri români, 10 tineri polonezi și 3 lideri de grup, s-au întâlnit 

la Bistrița pentru a organiza Festivalul de teatru româno-polonez ediția a-II-a 2018. 

Cele mai multe ateliere de lucru, precum și spectacolul cultural din data de 24 mai 

s-au realizat în CDI al Colegiului Național Andrei Mureșanu. Momentul spectacolului 

a fost unul emoționant aducând în discuție tema discriminării în rândul tinerilor prin 

metoda TEATRU FORUM. De asemenea, au fost prezentate publicului câteva 

secvențe filmate de participanți în cadrul atelierelor de STOP MOTION 

ANIMATION. 
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ZIUA 1 

Participanții polonezi au sosit la Bistrița unde au fost întâmpinați cu drag de voluntarii 

Asociației Tineri pentru Comunitate Bistrița. Împreună, au descoperit frumusețile 

orașului gazdă în cadrul unei activități de „Treasure Hunt”. 

 

       

 

ZIUA 2 

Participanții români și polonezi au început organizarea atelierelor de teatru folosind 

metodele non formale TEATRU FORUM și STOP MOTION ANIMATION. Acestea 

s-au derulat atât la Colegiul Național Andrei Mureșanu cât și în Parcul Municipal.  

TEATRU FORUM  

În termeni teatrali, metoda implică un SPECTOR ce primește locul ACTORULUI și 

care invadează PERSONAJUL și SCENA. Acesta va ocupa spațiul și va oferi soluții. 

Făcând aceasta, SPECT-ACTORUL va realiza conștient un act responsabil; scena 

fiind o reprezentație a realității si ficțiunii. Însă SPECT-ACTORUL nu este de natură 

fictivă. Există și pe scenă și in afara ei intr-o realitate duală.  

https://nonformalii.wordpress.com/metode/ 

 

 

https://nonformalii.wordpress.com/metode/
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STOP MOTION ANIMATION 

Este o tehnică de animație care face ca obiectele din jurul nostru să pară a se deplasa 

de unele singure. Obiectul este mutat cu pași mici, între cadre fotografiate individual, 

creând iluzia de mișcare atunci când o serie de cadre sunt rulate ca și o secvență 

cotinuă. https://ro.wikipedia.org/wiki/Stop_motion 

 

      

 

ZIUA 3  

În prima parte a zilei, participanții au continuat repetițiile și organizarea pentru 

spectacolul de teatru. După-amiaza, au lucrat în echipe pentru a pregăti materialele 

promoționale.  

       

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
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ZIUA 4 

Ziua spectacolului!!! La invitația doamnei consilier educativ Nicoleta Butuza, am 

organizat spectacolul de teatru în incinta Colegiului Național Andrei Mureșanu. 

Participanții polonezi au fost întâmpinați de elevii liceului cu pâine și sare, 

ospitalitatea românească impresionându-i foarte mult.  

Spectacolul pregătit de participanții români și polonezi a inclus două momente: 

metoda TEATRU FORUM prin care s-a adus în discuție tema discriminării în rândul 

tinerilor și metoda STOP MOTION ANIMATION prin care a fost prezentat stilul de 

viață specific tinerilor din țările partenere. 
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ZIUA 5 

A fost ziua concluziilor finale și a proiectelor de viitor, dar și ziua lacrimilor de 

tristețe și a promisiunilor că asemenea activități vor continua.  

Menționăm că parteneriatul dintre Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița și 

Fundația Europeană pentru Educație și Cultură din Zielona Gora a debutat în anul 

2014 și de atunci, organizăm cu regularitate, an de an, proiecte pentru tineri români și 

polonezi cu scopul de a promova colaborarea între orașele înfrățite Bistrița și Zielona 

Gora. 
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Dinamizarea Târgului Mare al Bistriței 

În luna august 2018, voluntarii organizației Tineri pentru Comunitate Bistrița în 

parteneriat cu elevii claselor primare de la Colegiul Național Andrei Mureșanu au 

organizat o expoziție de fotografie și desene pe tema „Trecut vs Viitor”. Lucrările au 

fost expuse în Parcul Municipal și au avut scopul de a marca Centenarul României. În 

plus, Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița a organizat în cadrul aceleiași acțiuni 

de „Dinamizare a Târgului Mare al Bistriței” ateliere de karaoke, pictură pe față, 

precum și proiecția unui film documentar „Marea Unire – România la 100 de ani”. 
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ASOCIATIA TINERI PENTRU COMUNITATE BISTRITA 

CIF 31474128 

Adresa: Bistrita, Str.Independentei, Nr.52, Bl.E1, Sc.B, Ap 27 

Telefon: 0756814385, 0748590059 

E-mail: tineripentrucomunitate@gmail.com 

Web: http://asociatiatineripentrucomunitate.ro/ 

Facebook: Asociatia Tineri pentru Comunitate Bistrita 
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