
                  
 

REGULAMENT 

 

 

Secțiuni 

Festivalul de teatru „George Constantin” se desfășoară în perioada 6-8 iunie 2022, la 

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu (Sala Festivă, Str. George Barițiu, nr. 5, et.2, corp A). 

Festivalul de teatru „George Constantin” cuprinde trei secțiuni: 

 Recitare 

 Monolog 

 Teatru scurt 

La festivalul concurs se pot prezenta elevi din clasele I-XII, care se înscriu în următoarele 

categorii: 

 Clasele I-IV 

 Clasele V-VIII 

 Clasele IX-XII 

 

Organizare și desfășurare 

- Concurenții pot participa la toate cele trei secțiuni (recitare, monolog, teatru scurt). 

- Jurizarea se va face pentru fiecare secțiune în parte. 

- Juriul va fi compus din actori profesioniști. 

- Intrarea în concurs se va face în ordinea vârstei. 

- Trupele vor intra în ordine aleatorie, dar pe categorii de vârstă (I-IV, V-VIII, IX-XII). 

- Repertoriul este la alegerea concurentului, nefiind impuși autori sau opere. Se admit şi 

textele proprii. 

- La teatrul scurt, membrii trupei trebuie să aparțină aceleiași unități de învățământ. 

- Interpreții individuali reprezintă școala unde studiază. 

- Nu este obligatorie prezenta unei unități de învățământ la toate secțiunile. 

- Monologul, poezia şi piesa trebuie interpretate în limba română. 

- Data limită de înscriere este 1 iunie 2020. 

- Decorurile pentru actul artistic vor fi asigurate de către concurenți. Dacă aceștia au 

nevoie de sunet şi lumini, se vor prezenta cu sunetist şi luminist. 

- Pentru fiecare secțiune se completează Fişe de înscriere separate. 

- În cadrul concursului, la început intră concurenții din clasele I-IV, apoi cei din clasele 

V-VIII, iar la final clasele IX- XII. 

 



Programul festivalului 

Luni, 6 iunie - ora 17:00  Recitare și  Monolog  

Marți, 7 iunie - ora 17:00  Teatru scurt  

Miercuri, 8 iunie - ora 17:00  Gala laureaților 

 

Înscrierea participanților în concurs se face până în data de 1 iunie 2022, fișele de 

înscriere fiind disponibile online (https://bjastrasibiu.ro/comunicate/festivalul-concurs-de-

teatru-george-constantin-organizat-la-biblioteca-judeteana-astra-sibiu/). Formularele de 

înscriere completate se colectează la sediul Bibliotecii ASTRA Sibiu – Compartimentul 

pentru Copii și Tineret (Str. George Barițiu, nr. 7, et. 1). 

 

Informații detaliate: nr. tel. 0746 830 757 – Lucian Dragotă, actor și profesor 
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