
 1 

 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

2020 

 
Manager  

Ioana Silvia BOGĂȚAN 
 

 
 

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 
 Str. Andrei Mureșanu nr. 3, Alba Iulia 

secretariat@teatrulalba.ro 

www.teatrulalba.ro 

 

www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel 

l 

 
 

mailto:secretariat@teatrulalba.ro
https://www.youtube.com/c/TeatrulPrichindel


 2 

A. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA  

 

 Teatrul de Păpuşi Prichindel este o instituție publică de spectacol, aflată în subordinea Consiliului 

Județean Alba, începând cu anul 1995. A fost înfiinţată de către Ministerul Culturii, prin decizia nr. 201 din              

1 septembrie 1952, ca teatru de păpuşi profesionist, cu personalitate juridică. La împlinirea destinului estetic al 

teatrului au colaborat de-a lungul timpului importanţi regizori, scenografi, compozitori și actori colaboratori.   

 Teatrul de Păpuşi Prichindel este singura instituție de teatru din județ, care se alătură altor instituții de 

cultură importante din Alba Iulia și județul Alba: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.  Este o prezenţă activă în viaţa cetăţii, 

implicându-se în organizarea de evenimente şcolare, a numeroase spectacole de caritate, expoziţii, concerte, 

sărbători naţionale, fiind în permanenţă un partener generos şi deschis colaborării la manifestările culturale la 

care a fost solicitat.  

 Activitatea de bază a instituției este montarea și prezentarea spectacolelor pentru copiii din municipiu, 

judeţ şi ţară, atât la sediul teatrului, cât şi la căminele culturale, casele de cultură din localităţile în care se joacă 

sau în spații neconvenționale. De asemenea, spectacolele teatrului sunt prezente în festivaluri naționale și 

internaționale.  

 Misiunea Teatrului de Păpuşi Prichindel este aceea de a educa prin artă publicul spectator şi de a promova 

arta spectacolului, precum şi stimularea schimburilor culturale dintre zone şi ţări. Crearea de spectacole de teatru 

pentru copii, folosind cu predilecţie arta animaţiei, dar şi alte modalităţi de expresie teatrală, fac parte din 

specificul instituţiei.  

 Teatrul de Păpuşi Prichindel se adaptează cerinţelor publicului, diversificând oferta de spectacole prin 

viziunea regizorilor colaboratori, dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte din repertoriu. Organizarea unui 

festival de amploare, Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI care se adresează publicului de orice vârstă, a  

adus un plus de imagine și beneficiari  instituției.  

 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi contemporane, se 

regăseşte în spectacolele teatrului. De asemenea, Teatrul de Păpuşi iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe 

culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi 

  

 Instituţia noastră se implică, pe lângă activitatea de bază (producerea şi prezentarea de spectacole 

destinate copiilor), în colaborări şi proiecte desfăşurate împreună cu celelalte instituţii de cultură, școli şi 

grădiniţe din oraş şi judeţ.  

 Proiecte, parteneriate, colaborări desfăşurate pe perioada evaluată:  

 

2020 

1. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Asociația „Thespis” Arad – scrisoare de parteneriat pentru realizarea unui 

spectacol multidisciplinar, în premieră mondială, prin programul de finanțări pentru proiecte culturale la AFCN; 

2. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr.12 Alba Iulia – proiect 

educațional „În lumea magică a păpușilor” (parteneriat început în 2019, derulat și în 2020 până la anularea tuturor 

activităților, din cauza pandemiei de Covid 19); 

3. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul tehnologic Jidvei – susținerea de spectacole de teatru de păpuși 

pentru preșcolarii și școlarii claselor primare din instituție și din structurile școlare subordonate (parteneriat 

început în 2019, derulat și în 2020 până la anularea tuturor activităților, din cauza pandemiei de Covid 19); 

4. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” Alba Iulia – 

susținerea unui Atelier de teatru pentru preșcolari (parteneriat început în 2019, derulat și în 2020 până la anularea 

tuturor activităților, din cauza pandemiei de Covid 19); 

5. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Ștrumfilor” Alba Iulia – susținerea 

unui atelier de teatru pentru copiii din grădiniță (parteneriat început în 2019, derulat și în 2020 până la anularea 

tuturor activităților, din cauza pandemiei de Covid 19); 

6. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița cu Program Prelungit „Scufița roșie” Alba Iulia – promovarea 

teatrului în rândul preșcolarilor prin participarea la spectacolele teatrului prin proiectul Scena și copiii 

(parteneriat început în 2019, derulat și în 2020 până la anularea tuturor activităților, din cauza pandemiei de 

Covid 19); 
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7. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș – parteneriat pentru 

implementarea proiectului Atelier de teatru din cadrul programului WORKSHOP PRICHINDEL; 

8. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Stremț - parteneriat pentru derularea proiectului Lecția 

de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI; 

9. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos - parteneriat pentru 

derularea proiectului Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI; 

10. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Primăria Municipiului Blaj - parteneriat pentru susținerea unui spectacol 

de teatru de păpuși la Palatul Cultural Blaj; 

11. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj – promovarea teatrului în rândul 

elevilor prin participarea acestora la spectacolele teatrului susținute în municipiul Blaj; 

12. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Direcția de Asistență Socială Alba Iulia pentru Centrul de consiliere și 

sprijin pentru părinți și copii „Sfânta Maria” – parteneriat de susținere a accesului la cultură a copiilor și părinților 

din centru, participarea gratuită a acestora la spectacolele teatrului, în cadrul programului GESTURI PENTRU 

TOȚI, proiectul Spectacolele lui Prichindel, precum și susținerea de lecții de teatru pentru copiii centrului din 

cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI;  

13. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Medtym Dent SRL Alba Iulia - parteneriat educațional în cadrul 

proiectului „Prietenii lui Prichindel”; 

14. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș - parteneriat pentru 

derularea proiectului Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI;  

15. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Stremț - parteneriat pentru derularea proiectului Lecția 

de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii structurilor din Geoagiu Și Geomal; 

16. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială nr.2 Sebeș - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii structurii din Răhău; 

17. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Septimiu Albini” Cut - parteneriat pentru derularea 

proiectului Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI; 

18. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Petrești - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI; 

19. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – promovarea teatrului în 

rândul elevilor claselor primare prin participarea acestora la spectacolele teatrului, susținute la sediu; 

20. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Săsciori - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii structurii din Loman; 

21. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Petrești - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii structurii din Răchita; 

22. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Petrești - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI; 

23. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Asociația Cultură'n Șură – declarație de parteneriat în vederea 

implementării proiectului TEATRUL ȘI MEDIUL, parteneriat-bază pentru solicitare finanțare proiect la Active 

citizens fund; 

24. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Petrești - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii structurii din Răchita; 

25. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Drașov - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii școlii și ai structurilor din 

Șpring și Cunța; 

26. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Drașov - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii structurii din Vingard; 

27. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Asociația Thespis Arad – scrisoare de parteneriat pentru proiectul „Frică 

de umbra sa” – spectacol pluridisciplinar pentru copii, programul de finanțări pentru proiecte culturale derulate 

de AFCN; 

28. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Asociația Thespis Arad – scrisoare de parteneriat pentru proiectul 

„Brâncuși expoziție holografică cu fractali” –  programul de finanțări pentru proiecte culturale derulate de AFCN; 

29. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Mircea Baritchi-Gradea PFA – parteneriat pentru susținerea de 

evenimente culturale cu și pentru copii prin asigurarea covorului de scenă necesar bunei desfășurări ale acestora; 

30. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – parteneriat pentru 

promovarea literarturii și a lecturii în rândul copiilor, precum șidistribuirea de cărți cu titlu gratuit copiilor care 

participă la spectacolele/lecțiile de teatru susținute de artiștii teatrului; 
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31. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul tehnologic Sebeș - parteneriat pentru derularea proiectului Lecția 

de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru preșcolarii de la Grădinița nr.2 sebeș, 

structură a liceului; 

32. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Drașov - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii structurii din Vingard; 

33. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Primăria Comunei Ighiu - parteneriat pentru derularea proiectului Lecția 

de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru copiii înscriși la atelierul de vară din Țelna 

și copiii participanți la școala de vară din Ighiel; 

34. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra - parteneriat pentru derularea 

proiectului Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru copiii înscriși la atelierul 

de vară organizată de instituția școlară în localitățile Bistra și Ciuldești; 

35. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu - parteneriat pentru derularea 

proiectului Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru copiii înscriși la atelierul 

de vară din Bucerdea Vinoasă; 

36. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița „Piticot” Câmpeni - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru copiii înscriși la atelierul de vară; 

37. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Ciuruleasa - parteneriat pentru derularea proiectului 

Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru copiii înscriși la atelierul de vară 

organizat în localitatea Buninginea; 

38. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureșului - parteneriat pentru 

derularea proiectului Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru copiii înscriși 

la atelierul de vară; 

39. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița cu Program Prelungit nr.12 Alba Iulia - parteneriat pentru 

promovarea teatrului ca factor de educație, prin vizionarea online a spectacolelor teatrului de către preșcolarii 

din grădiniță; 

40. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia - parteneriat pentru 

promovarea teatrului ca factor de educație, prin vizionarea online a spectacolelor teatrului de către elevii școlii; 

41. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița cu Program Prelungit „Scufița roșie” Alba Iulia - parteneriat 

pentru promovarea teatrului ca factor de educație, prin vizionarea online a spectacolelor teatrului de către 

preșcolarii grupei „Voiniceii”; 

42. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Matei Basarab” Târgoviște - parteneriat pentru 

derularea proiectului Lecția de teatru din cadrul programului CARAVANA CU PĂPUȘI pentru elevii clasei a 

II-a B. 

 

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Instituţie subordonată şi subvenționată de C.J. 

Alba. 

Singura instituţie de teatru din judeţ. 

Venituri proprii. 

Sală de spectacol şi sediu propriu, ateliere, 

birouri. 

Dotare tehnică sunet/lumini.  

În turnee și deplasări avem acces la autocarul și 

microbuzul Consiliului Județean Alba.  

Autoturism pentru instituție.  

Repertoriu propriu de spectacole. 

Tradiţie în judeţ.  

Bune relaţii cu companii de teatru și instituţii de 

cultură din ţară şi străinătate.  

Organizarea propriului festival internaţional de 

teatru. 

Personal de specialitate insuficient.  

Nu există alte teatre (dramatic, de revistă), 

operă, operetă care să continue formarea estetică 

și culturală a spectatorului.   

Tinerii actori nu sunt atrași de a veni în acest 

teatru deoarece orașul nu oferă și alte 

oportunități financiare (ex.: colaborări cu alte 

instituții de gen).   

Lipsa personalului specializat și cu experiență în 

depunere de proiecte pentru accesarea fondurilor 

europene.  

Scăderea numărului de copii în şcoli şi grădiniţe.  

Prețul mic al biletului.     

Lipsa unor parteneriate ferme cu școli și 

grădinițe, pentru a exista o planificare sigură a 

spectacolelor. Depindem practic de modul în 

care înțeleg părinții și cadrele didactice 
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Prezență constantă a spectacolelor teatrului la 

festivaluri naționale și internaționale.  

O bună imagine şi renume la nivel naţional. 

Colaborare bună cu mass-media.  

Angajaţi specializaţi pe posturi. 

Public constant şi fidel. 

Diversitatea acţiunilor culturale. 

Site propriu teatru www.teatrulalba.ro 

Site festival www.fitab.ro 

Pagină proprie de Facebook. 

Reabilitare, modernizare clădire teatru. 

 

importanța spectacolului de teatru în educarea și 

dezvoltarea copilului.    

Inexistența la nivel național a unei legi care să 

reglementeze prezența spectacolelor de teatru în 

programa școlară ca alternativă educațională.  

Lipsa vizibilității clădirii teatrului; astfel se 

impune folosirea de indicatoare clare. 

  Programul teatrului a depins de sălile 

închiriate, din cauza reabilitării teatrului. 

Oportunităţi Ameninţări 

Existența de fonduri naționale care 

subvenționează cultura teatrală. 

Participarea la festivaluri naţionale şi 

internaţionale.  

Montarea unor spectacole de animaţie pentru 

adolescenţi şi adulţi. 

Teatru gazdă pentru spectacole de teatru 

dramatic pentru adulți. 

Organizarea de ateliere și lecții de teatru în 

școlile/căminele culturale ale județului Alba. 

Teatru gazdă pentru alte evenimente artistice.  

Atragerea colaboratorilor importanţi din lumea 

artistică. 

Creșterea notorietății teatrului în urma 

activităților proprii (festival internațional de 

teatru, selecționarea în festivaluri naționale și 

internaționale). 

Continua scădere a numărului de copii în şcoli şi 

grădiniţe. 

Concurenţa trupelor particulare. 

Plecarea personalului specializat din cauza lipsei 

de oportunități culturale teatrale profesionale, 

altele decât cele ale propriei instituții. 

Reducerea bugetului duce implicit la scăderea 

calităţii şi numărului de activităţi. 

Scăderea numărului de spectatori și încasări pe 

an.  

Introducerea gratuității la spectacolele de teatru 

pentru copii. 

 

 

 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

 

 Imaginea teatrului se bazează pe calitatea proiectelor, notorietate, palmares și promovare. Acestea, la 

rândul lor, sunt determinate de suma activităților instituției și de modul de comunicare a acestora în mass-media 

și materialele de informare a publicului. În perioada raportată am continuat derularea proiectelor care se pliau pe 

organizarea cu restricții ale acestora (spectacole și lecții de teatru în aer liber, distanțare fizică, igienizare spațiu 

și public). Punem la dispoziția publicului informații despre acțiunile noastre prin comunicate de presă, conferințe 

de presă, site propriu: www.teatrulalba.ro, site dedicat festivalului: www.fitab.ro, pagină facebook. Aparițiile în 

mass-media (dosar de presă) ne asigură un grad de vizibilitate ridicat în rândul opiniei publice. (Anexa 5) 

 Pentru derularea activității curente a teatrului am implementat mai multe proiecte noi, care s-au impus 

datorită situației pandemice survenite. 

 Am acordat atenție specială materialelor de informare ale teatrului care sunt elemente importante de 

comunicare cu publicul nostru. Acestea au fost realizate de către angajații teatrului. 

  

    

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari; 

  

Analize interne, prin chestionare completate de către publicul țintă pentru spectacolele din repertoriul curent al 

teatrului.  

 

Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei 

  

Grupul țintă principal:  

• copii cu vârste cuprinse între 3 - 11 ani  
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Grupul țintă provenit din alte activități ale teatrului: 

• elevi 

• studenți 

• adulți  

 

5. Profilul beneficiarului actual 

  

 Beneficiarii direcți ai teatrului de păpuşi sunt copii, preșcolari și școlari, dar și tineri și adulți, datorită 

altor evenimente:   

 

5.1. Beneficiari direcți  

a. copii din mediul rural:  

• zone defavorizate unde accesul la cultură este limitat  

• zone rurale unde există oportunități care să faciliteze accesul la cultură  

 

b. copii din mediul urban:  

• foarte multe oportunități care facilitează accesul la cultură  

• alternative educaționale (cinematograf, trupe private, festivaluri, evenimente culturale) 

 

c. tineri și adulți din diverse medii și categorii sociale:  

• elevi de liceu 

• studenți  

• adulți din medii diferite de formare profesională 

• pensionari 

 

5.2. Beneficiari indirecți  

• părinți, bunici 

• cadre didactice  

 

 

B. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA 

ACESTEIA: 

 

1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia 

culturală a autorităţii  

 

 Prin aprobarea de către C.J. Alba a proiectelor propuse în proiectul de management pe perioada 

raportată ne-am încadrat în strategia culturală propusă de autorități.  

 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari  

  

 Toate proiectele instituției noastre sunt orientate în sensul satisfacerii nevoilor culturale și educaționale 

ale publicului nostru țintă. În urma sondajelor efectuate ne-am adaptat cerințelor publicului, menținând totodată 

o înaltă calitate artistică a tuturor evenimentelor.  

 Strategia managerială este aceea de a oferi publicului produse culturale de calitate și de a educa 

spectatorul de orice vârstă.  

 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

 

 Principalele direcții de acțiune întreprinse au fost:  
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• montarea de spectacole atractive pentru copii prin: muzică originală, diverse tehnici de mânuire, mai 

multe tipuri de păpuși (marionete, wayang, muppets, măști etc.), scenografie spectaculoasă și regie 

artistică originală;  

• strategia repertorială a cuprins în anul 2020 titluri originale;  

• textele sunt adaptate pentru vârstele grupului țintă; 

• adaptarea proiectelor teatrului în perioada pandemiei, ținând cont de regulile impuse, pentru continuarea 

activității teatrului. 

• prezentări de spectacole pe youtube și pe canalul TVR Cluj, în perioada stării de urgență; 

• munca actorului cu păpușa reflectată pe pagina de facebook prin scurte filmulețe demonstrative; 

• realizarea unei premiere în condiții de distanțarea fizică și purtarea măștii pe scenă, și adaptarea scenelor 

care să nu depășească 15 minute: 

• adaptarea spectacolelor din repertoriul teatrului prin reluarea acestora ținând cont de distanțarea fizică, 

purtarea măștii de către personalul artistic și de scenă, reducerea timpului pentru ca scenele să nu 

depășească 15 minute și actualizarea distribuțiilor; 

• susținerea spectacolelor din repertoriu în aer liber, în contextul în care nu s-a permis susținerea acestora 

în spații închise, din cauza pandemiei cu noul Coronavirus; 

• susținerea de spectacole la sediu, pe scena mobilă a teatrului, cu limitarea numărului de participanți, din 

cauza pandemiei cu noul Coronavirus; 

• susținerea de lecții online, în perioada stării de urgență; 

• continuarea Lecției de teatru în rândul copiilor în școlile și grădinițele din județ; 

• realizarea de parteneriate cu instituții școlare sau de cultură. 

 
 

 

C. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE 

ŞI/SAU DE REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA FUNCŢIONARE, DUPĂ CAZ: 

 

1. Măsuri de organizare internă 

 

 Măsurile de organizare internă vizează orice decizie luată de către manager în interesul instituției, în 

urma consultării cu Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic. În perioada raportată s-au luat următoarele tipuri 

de măsuri prin:  

 

• decizii:  

- de punere în scenă a spectacolelor premieră; 

- privind aprobarea facturilor și chitanțelor folosite în instituție pe anul 2020; 

- de majorare salarială și de stabilire de salarii; 

- de începere, modificare, suspendare, încetare, reluare activitate (contracte individuale de muncă);   

- privind lista documentelor supuse controlului financiar preventiv propriu; 

- privind organizarea examenelor de promovare și constituire comisie de examinare și soluționare 

contestații;  

- de acordare de gradații ; 

- de evaluare oferte; 

- de stabilire/delegare/încredințare atribuții; 

- de introducere a muncii la domiciliu pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României; 

- de recepție de lucrări/servicii/obiecte culturale; 

            - privind purtarea obligatorie a materialelor sanitare de protecție, respectiv a măștii si a mănușilor sterile 

de către salariații Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia; 

            - privind obligația angajaților instituției și a persoanelor din afara acesteia, ca la intrarea în unitate să își 

verifice temperatura corporală; 

            - privind reintroducerea muncii la sediul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia; 

            - de desemnare persoana responsabilă cu implementarea normelor stabilite pentru prevenirea 

contaminării cu noul Coronavirus SARS-coV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de 



 8 

muncă, în condiții de securitate și sănătate în muncă, precum și pentru verificarea respectării măsurilor 

stabilite la nivel de unitate si de stabilire măsuri speciale ; 

            - privind aprobarea documentației aferente Sistemului de control Intern Managerial în cadrul Teatrului 

de Păpuși Prichindel Alba Iulia; 

            - privind desemnarea persoanelor care redactează referatele de necesitate în cadrul Teatrului de Păpuși 

Prichindel Alba Iulia și a persoanelor care asigură recepția și întocmirea proceselor-verbale pentru 

premierele realizate de teatru; 

- privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Teatrului de Păpuși 

Prichindel Alba Iulia; 

- de aprobare a participării și deplasării la festivalurile naționale la care teatrul de păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia a fost invitat; 

- privind remunerarea salariaților participanți la festival; 

- privind aprobarea compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului 

individual de muncă; 

- privind suspendarea activității, organizării și desfășurării spectacolelor  cu publicul în aer liber și în 

spații închise. 

 

 

• întâlniri consemnate prin proces-verbale: 

- Consiliul Administrativ: PV 146/30.01.2020, PV 272/20.02.2020, PV 744/15.06.2020  

- Consiliul Artistic: PV 8/06.01.2020, PV 1277/30.09.2020, PV 1566/10.12.2020 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne  

 

 Toate modificările interne, dacă s-au impus, s-au făcut în concordanță cu modificările legislative, pentru 

o funcționare mai bună a teatrului. 

În perioada raportată s-a modificat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Teatrului de Păpuși 

Prichindel Alba Iulia care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59 din 20 martie 2020, 

regulament ce s-a luat la cunoștință și s-a semnat de către toți angajații teatrului. Tot în această perioadă s-a 

aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

 De asemenea, au fost elaborate/actualizate/modificate/reorganizate Proceduri documentate, operaționale 

și de sistem, după cum urmează: PO. FCRUJ-01, PO.FCRUJ-02, PO. FCRUJ-03, PO.FCRUJ-04, PO. FCRUJ-

05, PO.FCRUJ-06, PO.FCRUJ-07, PO.FCRUJ-08, PO.FCRUJ-09, PO.FCRUJ-10, PS.FCRUJ-11, PO.FCRUJ-

12, PO.FCRUJ-13, PO. FCRUJ-14, PO.FCRUJ-15, PO.FCRUJ-16, PO.FCRUJ-17, PO.FCRUJ-18, PS.FCRUJ-

19, PO.FCRUJ-20, PO.MC-01, PO.MC-02, PO.MC-03, PO.MC-04. 

Totodată, pentru respectarea și punerea în aplicare a noului Regulament de Organizare și funcționare a 

Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia si a procedurilor documentate, aprobate, s-au modificat unele fise de 

post ale angajaților. 

 

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

 

 Conducerea Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia este asigurată de către manager, iar în 

absența acestuia, de către contabilul șef. Consiliul Administrativ, înființat prin decizia managerului are rol 

deliberativ, iar Consiliul Artistic, înființat tot prin decizia managerului, are rol consultativ. Organismele colegiale 

de conducere au conlucrat optim și au implementat în perioada raportată proiectele cuprinse în contractul de 

management aferent perioadei, în baza resurselor bugetare alocate de către C.J. Alba și prin fonduri proprii, 

obținute în urma încasărilor din bilete. Activitatea managerului a fost monitorizată și evaluată anual de către C.J. 

Alba, având punctaje foarte bune.       

 

4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, 

motivare/sancţionare) 

 

 2020  
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- Instruire PSI pentru toți angajații (s-au completat fișele individuale)  

- Instruire Protecția Muncii pentru toți angajații (s-au completat fișele individuale) 

- Instruirea personalului cu noile măsuri de protecție și prevenire a răspândirii cu noul Coronavirus; 

- Instruirea personalului cu noile măsuri de protecție și prevenire a răspândirii cu noul Coronavirus care 

vizează spectatorii și persoanele din afara instituției; 

- Evaluare anuală conform legii pentru personalul angajat  

- Promovare conform legii pentru personalul angajat 

- Cursuri de formare profesională 

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 

 

Având în vedere că pentru funcționarea sălii este nevoie de autorizatie ISU, în cursul anului 2020 s-a 

extins și realizat perete antifoc și s-au achiziționat lucrări de actualizare instalație de detectare-semnalizare a 

incendiilor. 

 

 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor organisme de 

control în perioada raportată. 

 

Misiunea de audit public intern, cu tema „Organizarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial”, a avut ca obiective generale : 

- organizarea sistemului de control intern managerial; 

- planificarea activității de control intern managerial; 

- implementarea și monitorizarea sistemului de control intern managerial. 

Este constituită Comisia de monitorizare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial prin decizia managerului, componenta acesteia este adaptată structurii, mărimii si specificului 

activității desfășurate în unitate. 

Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial este elaborat de membrii Comisiei  și 

se actualizează anual. 

Sunt luate masuri pentru gestionarea procesului de management al riscurilor și este constituită echipa de 

gestionare a riscurilor. 

Sunt elaborate/actualizate/reorganizate proceduri documentate pentru procesele și activitățile derulate în 

cadrul unității, în acord cu noul Regulament de Organizare și Funcționare al Teatrului de Păpuși Prichindel Alba 

Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59 din 20 martie 2020. 

Cerințele formulate în fișele posturilor sunt corelate cu cerințele aferente desfășurării activităților asociate 

posturilor. 

Obiectivele generale și specifice sunt în concordanță cu misiunea unității și sunt formalizate prin ROF, 

fiind publicate pe site-ul entității. 

Sunt luate măsuri pentru asigurarea monitorizării performanțelor prin intermediul unor indicatori, fiind 

elaborată o procedură în acest sens. 

Sunt desfășurate activități specifice pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial, ce sunt cuprinse în Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial. 

Este elaborat Codul etic al personalului contractual din cadrul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

S-au identificat amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților,  însă echipa de 

auditare constată că nu sunt respectate în totalitate cerințele Standardului 11 privind asigurarea continuității 

derulării proceselor și activităților și asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea unității să poată 

continua în orice moment, în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore. În acest sens, 

echipa de auditare a recomandat luarea măsurilor necesare pentru revizuirea proceselor și activităților, 

identificarea principalelor amenințări cu privire la continuitatea derulării activităților în cadrul entității și 

asigurarea măsurilor corespunzătoare și a solicitat elaborarea unui plan de acțiune, plan care a fost comunicat 

Biroului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Alba. 

Se dezvoltă un sistem de comunicare internă și externă astfel încât conducerea și salariații să poată 

îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori. 

Sunt luate măsuri pentru organizarea și administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare 

și utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul unității. De 
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asemenea, sunt luate măsuri pentru asigurarea desfășurării proceselor și exercitarea formelor de control intern, 

care să garanteze întocmirea corectă și la timp a situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare. 

 Sunt elaborate rapoarte asupra propriului sistem de control intern managerial. 

  

 

 

D. EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al perioadei 

raportate 

 

2020  

   - bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii) 

 

Nr. 

crt. 
Categorii 

 Perioada 

2020  

      Prevăzut inițial 

        (lei)  

Prevăzut 

definitiv 

(lei) 

        Realizat 

           (lei) 

1. 
Venituri proprii 

(totalitatea surselor atrase) 
100.000 

 

18.970 
16.844,92 

2. Excedent ani precedenti 0 0 0 

3. Subvenţii de la buget 2.949.550 2.377.550 2.114.686,74 

 TOTAL 3.049.550 2.396.520 2.131.531,66 

 

 

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri 

şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale) 

       

Nr. 

Crt. 
Categorii 

Perioada  

2020 

Prevăzut 

iniţial (lei) 

Prevazut 

definitiv 

(lei) 

Realizat 

(lei) 

1. Cheltuieli de personal  1.943.000 1.929.210 1.773.910 

2. Cheltuieli cu  bunuri şi servicii 899.650 261.620 192.016,88 

3. Cheltuieli de capital 206.900 206.900 166.810,78 

4 
Plati efectuate in anii precedenti 

si recuperate i an curent 
 -1.206 -1.206 

 TOTAL 3.049.550  2.396.520 2.131.531,66 

 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de performanţă 

ale instituţiei din următorul tabel: 

 

Nr. 

crt. 
Indicatori de performanţă 

Perioada evaluată  
2020 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari (2114686,74+16844,92 – 

166810,78)/(1984+1981)= 2114849,88/4179= 506,07                                   

506,07 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei)                              0 

3. Număr de activităţi educaţionale                                56 

4. Număr de apariţii media  211 
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5. Număr de beneficiari neplătitori                                65.253 (2113 în Piața cetății 

+5842 Live pe facebook 

+31.358 online facebook 

+31.782 youtube) 

6. Număr de beneficiari plătitori          2066 

7. Număr de evenimente (spectacole, expoziţii, lansări de 

carte/CD, concerte, conferinţe)   

43 

8. Număr de evenimente online (spectacole, lecții de teatru, 

filmulețe actori) 

80 

9. Număr de programe culturale                             14 

10. Venituri proprii din activitatea de bază                        16.844,92 

11. Venituri proprii din alte activităţi                             0 

12. Premii obţinute 0 

 

 

 

E. SINTEZA PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA 

OBLIGAŢIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT: 

 

          La baza concepției strategiei manageriale din perioada evaluată au stat următoarele elemente: 

 

• fidelizarea și atragerea spectatorilor prin proiecte culturale de calitate;  

• dezvoltarea echipei teatrului; 

• obținerea de venituri proprii peste cele prevăzute; 

• montarea de noi spectacole cu regizori importanți din teatrul de animație din țară;  

• selecţionarea în festivaluri inrenaționale importante;  

• accesul la cultură prin spectacolele teatrului pentru copii din satele și comunele județului Alba;  

• acces la spectacole pentru copii provenind din categorii sociale cu venituri mici (școli ajutătoare, centre 

de plasament); 

• facilitarea intrării la spectacole pentru persoanele cu dizabilități; 

• îmbunătățirea permanentă a imaginii teatrului prin materialele de informare a publicului (afișe, flyere, 

mape, caiete program, caiete de sală, bannere, mesh-uri, site, facebook, apariții TV/Radio, comunicate 

de presă);  

• perfecționarea continuă a personalului teatrului; 

• dezvoltarea relațiilor inter-instituționale cu alte instituții de profil din țară și străinătate; 

• creșterea numărului de parteneriate cultural-educative pentru dezvoltarea nivelului cultural al 

evenimentelor; 

• dezvoltarea și diversificarea stilurilor de păpuși în spectacolele teatrului – marionete cu fir. 

 

 Viziunea expusă pentru perioada evaluată a fost corelată cu misiunea teatrului și anume: de a educa 

prin artă publicul spectator şi de a promova arta spectacolului, precum şi stimularea schimburilor culturale dintre 

zone şi ţări. Crearea de spectacole de teatru pentru copii, folosind cu predilecţie arta animaţiei, dar şi alte 

modalităţi de expresie teatrală, fac parte din specificul instituţiei. 

 

 Obiectivul principal al instituției îl reprezintă promovarea valorilor cultural-artistice autohtone și 

universale pe plan local, național și internațional. Prin specificitatea teatrului, arta animației stă la baza conceperii 

strategiei repertoriale.  

 

 Proiectul de management din perioada de evaluare a cuprins următoarele programe și proiecte din 

programul minimal:  

 

GESTURI PENTRU TOȚI  - SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL 

 Prin acest program teatrul oferă spectacole și momente de animație teatrală gratuite. Beneficiarii acestui 

program fiind: copiii din centre de plasament, şcoli ajutătoare, persoane cu dizabilități.  
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În perioada 1 ianuarie 2020 – 14 septembrie 2020 am fost nevoiți să reconsiderăm acest proiect. Astfel, 

în contextul pandemiei cu noul Coronavirus, în perioada de urgență, când toate evenimentele culturale cu public 

s-au sistat, am oferit spre vizionare, cu titlu gratuit, spectacole din repertoriu și din arhiva teatrului pe canalul 

nostru de youtube și la TVR Cluj. Au fost oferite publicului de acasă un număr de 18 spectacole. 

Prin proiectul Darurile lui Prichindel, considerăm că am atins unul din obiectivele acestui program, acela 

de a oferi evenimente teatrale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

 

 

PREMIERE - POVEȘTI NOI PENTRU COPII 

Programul „Premiere” își propune diversificarea permanentă a repertoriului teatrului. Fidelizarea și 

atragerea de noi spectatori o putem face doar venind tot timpul cu ceva nou, cu o nouă poveste care să aducă 

bucurie, învățături și voie bună.  

 Prin acest program, teatrul pune în scenă noi titluri care să completeze repertoriul teatral. În perioada 

evaluată s-a montat o premieră (Anexa 1): 

✓ O poveste din lumea păpușilor, regia – Teodora Popa, scenografia - Elena Ilaș, sculptură păpuși – Florin 

Lucian Marin, muzica – Levente Szöcs; 

 

CASA POVEȘTILOR - ORA DE TEATRU 

Programul „Casa poveștilor” își propune prezentarea spectacolelor din repertoriul teatrului la sediul 

teatrului. În acest mod, un spectacol de teatru devine o oră cu adevărat educativă, începând de la spațiul specific, 

până la povestea în sine. 

Teatrul, ca spațiu specific artelor spectacolului, oferă o primă întâlnire a micilor spectatori cu semnificația 

lui intrinsecă: scenă, cortină, proiectoare, microfoane, scaune pentru spectatori etc. Așadar, este primul lucru pe 

care îl învață micul spectator când vine la Ora de teatru. 

În perioada iunie – septembrie 2020 am fost nevoiți să susținem spectacole doar în aer liber, ca urmare a 

restricțiilor și regulilor impuse de Guvern. Așadar, proiectul Ora de teatru s-a mutat pe perioada lunii iunie în 

Piața Cetății pe scena  Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.  

De asemenea, prin faptul că am prezentat aceste spectacole gratuit publicului, considerăm că am atins și 

obiectivele din cadrul Programului GESTURI PENTRU TOȚI, proiectul Spectacolele lui Prichindel. 

În perioada august – septembrie 2020  a fost instalată la sediu scena mobilă, în curtea teatrului, și am 

implementat un nou proiect – La teatru cu familia și prietenii. În perioada raportată, încă menținându-se perioada 

de alertă, am considerat necesar să menținem legătura cu publicul nostru și să oferim spectacolele noastre la 

sediu, așa cum erau familiarizați, dar în aer liber și pe scena noastră, cu respectarea tuturor regulilor de protecție 

și distanțare socială impuse. 

 În cadrul acestui proiect au fost prezentate publicului următoarele spectacole:  O poveste din lumea 

păpușilor, Zulenka și Cine va păzi clopoțeii?.  

În perioada sărbătorilor de iarnă am implementat un nou proiect – Darurile lui Prichindel. Prin acest 

proiect ne-am propus să oferim un program complex, care să aducă bucuria sărbătorilor de iarnă: spectacole, 

scenete, povești citite, colinde și sorcova. (Anexa 1) 

 

 

CARAVANA CU PĂPUŞI - VIN ARTIȘTII ! 

Programul „Caravana cu păpuși”  își propune prezentarea proiectelor teatrului în orașele, comunele și satele 

din județul Alba. Odată cu promovarea valorilor umaniste și estetice prin intermediul spectacolelor, noi avem 

OBLIGAȚIA de a educa micul spectator. 

Încă din anul 2019, pe lângă proiectul inițial, Vin artiștii!, s-a derulat și astfel s-a dezvoltat proiectul – 

Lecția de teatru, pe care ne dorim să-l implementăm și în următorii ani. Acest proiect vizează întâlniri cu artiștii 

și păpușile pe care le mânuiesc în grădinițe și școli din Alba Iulia și din județ. Prin aceste lecții deschise, prin 

contactul direct al participanților cu actorii și păpușile lor, ne propunem stimularea interesului pentru cultură și 

artă, dezvoltarea imaginației și a sensibilității artistice, inițiind jocuri interactive. 

Jocul cu păpușa descătușează imaginația și ajută la formarea capacităților individuale și afective ale 

copilului, stimulează simțul de observație. Educația prin teatru urmărește să transforme copilul într-un bun 

spectator, insuflându-i interesul pentru scenă și pentru ce se întâmplă în spatele scenei, respectul pentru actor, 

dragostea pentru teatru. Cu acest proiect am ajuns în grădinițele din municipiu, dar și în școlile din localitățile 

județului: Stremț, Vințu de Jos, Lancrăm, Geoagiu, Geomal, Răhău, Cut, Petrești, Loman, Răchita, Drașov, 
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Șpring, Cunța, Vingard, Țelna, Ighiel, Bucerdea Vinoasă, Dăroaia, Bistra, Ciuldești, Lunca Mureșului, 

Buninginea și, bineînțeles Alba Iulia.(Anexa 1) 

 Pornind de la considerentul că teatrul este un factor cultural-educativ important în viața oricărui 

copil, dezvoltându-i imaginația și spiritul creativ, care nu ar trebui să lipsească, am decis ca în perioada în care 

toate activitățile cu public erau suspendate să continuăm lecțiile de teatru pe platforma online ZOOM. Astfel, în 

perioada 19 mai – 12 iunie au fost susținute un număr de 11 lecții de teatru online. 

  În perioada 1 ianuarie – 14 septembrie 2020 Teatrul de păpuși a putut prezenta spectacolele din repertoriu 

doar în localitățile Sebeș și Blaj. (Anexa 1) 

Proiectul Scena mobilă a fost adaptat perioadei de pandemie și a fost derulat în cadrul programului CASA 

POVEȘTILOR, când a devenit spațiul de joc din curtea teatrului, în contextul în care în perioada august-

septembrie am fost nevoiți să jucăm spectacolele de la sediu în curtea teatrului.(Anexa 1)  

 

 

EXPERIENŢE TEATRALE - PRICHINDEL LA FESTIVAL! 

Programul „Experiențe teatrale”, așa cum o spune și denumirea lui, este un program care vizează promovarea 

pe scenele festivalurilor naționale și internaționale a spectacolelor realizate de echipa Teatrului de Păpuși 

„Prichindel”, participare care are ca rezultat, printre altele, dobândirea unor experiențe în materie de organizare 

de festivaluri. 

Un alt rezultat al acestui proiect este consolidarea imaginii instituției noastre, ca instituție de profil 

profesionistă, care poate susține pe orice scenă, de oriunde, spectacole de teatru de înaltă ținută artistică. Dovadă 

în acest sens stau numeroasele diplome/premii obținute de-a lungul timpului la multele festivaluri la care am fost 

invitați sau la care am fost selecționați.  

Prichindel la festival! este un proiect care reprezintă cartea noastră de vizită în țară și peste hotare. Prin 

spectacolele frumoase pe care le oferim spectatorilor din țară sau de peste hotare, prin organizarea cu 

profesionalism și cu promptitudine a demersului artistic, ne-am câștigat imaginea unui teatru serios, profesionist, 

dezvoltând astfel numeroase relații parteneriale solide cu celelalte instituții de profil, din țară sau din afara țării. 

Pandemia cu noul Coronavirus a determinat anularea celor mai multe festivaluri naționale și 

internaționale. Am primit invitații și eram deja selecționați în mai multe festivaluri internaționale: Galați, Brașov, 

Bulgaria, Spania, Timișoara și Cluj-Napoca.  

Teatrul de Păpuși „Prichindel” a fost selecționat să susțină pe 13 septembrie spectacolul O poveste din lumea 

păpușilor, regia Teodora Popa, pe scena din Piața Unirii din Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Stradal 

WONDERPUCK Cluj-Napoca. 

De asemenea, Teatrul de Păpuși „Prichindel” a fost invitat să susțină spectacolul „O poveste din lumea 

păpușilor”, regia Teodora Popa, la Festivalul Internațional de Animație „Sub masca lui Merlin – ediție unică”, 

Timișoara. 

În luna noiembrie, Teatrul de Păpuși „Prichindel” a fost prezent cu spectacolul „Universul din lanterna 

magică”, regia Radu Dinulescu, la Festivalul Teatrului de Studio DaFest, organizat exclusiv online de Teatrul 

„Al. Davila” Pitești. (Anexa 1) 

 

 

RELUĂRI - SPECTACOLE DE ODINIOARĂ 

Programul „Reluări” își propune menținerea în repertoriul teatrului a pieselor care au fost montate în 

stagiunile anterioare. Pe de-o parte, teatrul reia anumite titluri și le include în repertoriul curent din dorința de a 

oferi o diversitate a poveștilor pe care le expune în fața micilor spectatori de pretutindeni. Pe de alta, reluarea 

unor spectacole de teatru „de odinioară” se face ținând cont de succesul de care s-a bucurat unul sau altul din 

titluri, atunci când ele au fost prezentate pentru prima dată în fața publicului, fie prin reacția copiilor, fie prin 

premiile obținute la festivaluri. Există un al treilea criteriu de selectare a spectacolelor de odinioară, care le 

suplinește pe celelalte, participarea la festivaluri naționale și internaționale. Din dorința de a fi prezenți pe cât 

mai multe scene, atât din țară, și aici includem și scenele din localitățile județului nostru, cât și de peste hotare, 

trebuie să ținem cont de cerințele tehnice ale unui spectacol și de condițiile de joc. Și, nu în ultimul rând, un alt 

criteriu, poate cel mai important, este acela al componenței actuale a personalului artistic, care să poată să acopere 

distribuția spectacolelor propuse pentru a fi reluate. 

De asemenea, reluarea anumitor spectacole s-a făcut, în perioada raportată, ținând cont de scenele din aer 

liber pe care am putut juca. 
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 În urma reluărilor se actualizează distibuțiile și se refac decorurile acolo unde este cazul. În această 

perioadă au fost reluate un număr de 5spectacole: Sânziana și Pepelea, Ursulețul și anotimpurile, Capra cu trei 

iezi, Zulenka și Cine va păzi clopoțeii?. (Anexa 1) 

 

 

PRICHINDFEST 

Scopul principal al acestui program este acela de a sărbători împreună cu spectatorii noștri fideli – copiii, 

două evenimente importante atât din viața teatrului de animație, cât și din viața copiilor. 

Spectacolele teatrului nostru se adresează în primul rând copiilor, având specificul unui teatru de animație. 

Astfel, considerăm că este important să facem cunoscut micilor noștri spectatori faptul că există o zi a teatrului 

de animație, sărbătorită în toată lumea și că ne dorim să o celebrăm împreună cu ei și să le-o dedicăm lor.  

Așadar, în fiecare an, în ziua de 21 martie, prezentam micilor spectatori un spectacol de teatru. În acest an, 

din cauza pandemiei declanșate de noul Coronavirus, nu am putut implementa la timpul potrivit acest proiect.  

 

✓ ZIUA TEATRULUI DE ANIMAȚIE  

 Sub egida ASSITEJ (Asociația Internațională de Teatru pentru Copii și Tineret) și UNIMA (Uniunea 

Internațională de Teatru de Păpuși și Marionete) Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia, care este și membru 

al acestor două asociații, a sărbătorit Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret și totodată  Ziua 

Mondială a Marionetiștilor și Păpușarilor  - ANULAT 

 

 

WORKSHOP PRICHINDEL 

             În perioada raportată actorii teatrului au susținut ateliere de creație pentru pentru preșcolarii Grădiniței 

cu program prelungit „Dumbrava minunată”, preșcolarii Grădiniței „Lumea ștrumfilor” și pentru elevii Școlii 

Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureș (două grupe de vârstă). (Anexa 1) 

 

 

INTERCONNECT – NETWORK 

În sfera artelor spectacolului, indiferent de natura acestora, trebuie să fii permanent ancorat în prezent, să fii 

contectat la ceea ce se întâmplă pe scenele lumii acesteia.  

A veni în întâmpinarea nevoilor reale ale publicului din comunitatea căreia tu te adresezi în mod curent, e 

nevoie să vezi, să cunoști, să fii părtaș la evenimente culturale de mai mică sau mai mare amploare, dar de o 

adevărată calitate culturală. 

Din nou amintim că în perioada raportată, foarte multe din festivalurile/evenimentele culturale majore din 

țară au fost anulate sau amânate. (Anexa 1) 

  

✓ Gala HOP – gala Tinerilor Actori – București, 1-3 septembrie 2020; 

✓ Puck 70 – Aniversarea a 70 de ani de activitate a Teatrului Puck din Cluj-Napoca; 

✓ Gala Premiilor Uniter, ediția a XXVIII-a – Craiova, 21 septembrie; 

✓ Participări, în urma invitațiilor, la expoziții de artă plastică.  

 

PRIETENII LUI PRICHINDEL – SĂ ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ! 

Scopul principal al acestui program este acela de a oferi copiilor o alternativă educativă în legătură cu 

regulile de igienă și de nutriție, în legătură cu comportamentul pe stradă sau la școală, atenționând asupra 

pericolelor posibile. 

În acest an am ales să vorbim despre igiena orală, invitat fiind un medic stomatolog care a dialogat cu copiii 

prezenți la spectacol, înainte de începerea acestuia, despre tot ceea ce vizează acest aspect. 

Ce ne-am propus prin proiectul Să învățăm împreună!: 

- conștientizarea copiilor în legătură cu importanța deprinderilor sănătoase legate de igienă și alimentație, precum 

și de comportamentul preventiv în societate; 

- înțelegerea instituției teatrale ca o instituție care se implică nu numai în prezentarea de spectacole, ci și în 

educația copiilor; 

- dezvoltarea unei rețele parteneriale puternice care poate duce atât la dezvoltarea acestui proiect, cât și la inițierea 

de noi proiecte educative. 

 Partenerul acestui proiect a fost: Medtym Dent SRL Alba Iulia. (Anexa 1) 
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AM O IDEE – ALBA – MELEAGURI DE POVESTE 

Acest proiect a pornit din dorința de a transpune într-o piesă de teatru istoria, tradițiile și valorile umane 

și culturale ale județului Alba. 

 Prin acest proiect promovăm valorile județului nu numai la nivelul acestuia, ci chiar la nivel de național 

și internațional. Județul Alba este un județ cu un potențial turistic și cultural ofertant și ceea ce propunem noi nu 

face decât să scoată în evidență aceste zone. 

 Este un proiect care se va implementa în anul 2021. 

 

 

În plus față de programul minimal propus s-au mai realizat următoarele programe și proiecte:  

 

 

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL SPUNE O POVESTE ONLINE – O POVESTE ONLINE  

 Începând cu luna martie, respectiv cu instaurarea stării de urgență, declanșată de pandemia cu noul 

Coronavirus, Teatrul de Păpuși „Prichindel” a decis să se mute online, prezentând spectacolele teatrului din 

repertoriu sau din arhivă, gratuit, pe canalul propriu de youtube, pe întreaga perioadă a acestei stări.  

 De asemenea, în baza unui contract partenerial, TVR Cluj a distribuit pe canalul propriu de televiziune 

parte din aceste spectacole, după un program stabilit de comun acord. 

 Astfel spectacolele noastre au ajuns în casele multora, deschizând astfel perspectiva vizibilității noastre. 

 Pe canalul de youtube au fost prezentate următoarele spectacole: Povești în parc, Mica Vrăjitoare, Capra 

cu trei iezi, Sânziana și Pepelea, Povestea lui Muck cel Mic, Pasărea măiastră, Prințesa Zulufina, D'ale lui 

Păcală, Cine va păzi clopoțeii?, După melci, Mica sirenă, Trei prințese fermecate, Cenușăreasa, Fetița cu 

chibrituri, Ursulețul și anotimpurile, Universul din lanterna magică, Casa noastră, Punguța cu doi bani. (Anexa 

1) 

   

 

SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL LA TV – ECRANUL POVEȘTILOR 

 Începând cu luna aprilie, când s-a instaurat starea de urgență și au fost anulate toate activitățile cu 

public, am considerat oportun să ne prezentăm spectacolele prin intermediul televiziunii. TVR Cluj, un partener 

vechi al teatrului nostru, a răspuns pozitiv acestui demers. 

 Astfel ne-am putut promova spectacolele și în alte zone geografice. 

 La TVR Cluj au fost difuzate următoarele spectacole: Povești în parc, Mica Vrăjitoare, Capra cu trei 

iezi, Sânziana și Pepelea, Povestea lui Muck cel Mic, Trei prințese fermecate, Fetița cu chibrituri, Universul din 

lanterna magică, Casa noastră, Punguța cu doi bani. (Anexa 1) 

 

 

 F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI, CU O 

ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE CĂTRE AUTORITATE, 

PRECUM ŞI A VENITURILOR INSTITUŢIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE 

 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

 

Nr. 

ctr. 
Categorii 2021 

1 Venituri proprii  

(totalitatea sumelor 

atrase) 

60.000 

2 Subvenții de la buget  3.830.000 

 TOTAL 3.890.000 

 

 

Nr. 

ctr. 
Categorii 2021 
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1 Cheltuieli de personal 2.340.000 

2 Cheltuieli cu bunuri 

și servicii 
1.450.000 

3 Cheltuieli de capital  100.000 

 TOTAL 3.890.000 

 

 

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă. 

 10 000 de beneficiari estimați pe anul 2021  

 

 

3. Analiza programului minimal realizat 

 

2020  

Programul 

/proiectul 

Denumirea 

iniţială / 

modificată 

Scopul 

Declarat / atins 

Beneficiari 

Estimat / 

realizat  

Perioada de 

realizare 

Estimat 

/realizat 

Finanţarea 

(subvenţie 

/ alocaţie 

şi resurse 

atrase/ 

venituri 

proprii) 

Estimat / 

realizat 

Observaţii 

Casa poveștilor  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul 

teatrului, 

premiere și reluări 

la sediu și în aer 

liber (Piața Cetății 

și curtea teatrului) 

 

estimat 

30 spectacole  

 

 

 

realizat 

33 spectacole 

6 povești 

citite 

1 scenetă 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 2020 

/ 

Realizat în 

perioada 

propusă 

 

Aprobat  

15.500 lei 

 

Rectificat 

15.500 

 

 

Realizat   

8.727,63 

lei 

 

Caravana cu 

păpuși 

Prezentarea unui 

număr cât mai 

mare de 

spectacole pentru 

copiii din județul 

Alba. Acest lucru 

depinde de 

posibilitățile 

tehnice oferite de 

sălile de joc. 

În 2019 s-a 

introdus proiectul 

Lecția de teatru, 

proiect prin care 

actorii teatrului 

susțin lecții 

despre teatru, cu 

prezentarea 

păpușilor și a 

tehnicilor de 

mânuire în școlile 

estimat  

14 spectacole 

10 lecții 

 

 

 

 

realizat  

5 spectacole 

35 lecții 

 

ianuarie – 

 martie, 

august - 

septembrie     

2020 

/ 

ianuarie - 

februarie 

2020  

 

 

 

   

Aprobat  

20.500 lei 

 

Rectificat 

19.000 

 

 

Realizat   

7.822,62 

lei 
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și grădinițele din 

județul Alba și 

din afara 

județului. 

Premiere 

În anul centenar 

am pus în scenă 

doar titluri 

românești.   

Scopul acestui 

program fiind 

acela de a 

promova basme 

românești. 

estimat 

1 

avanpremieră 

1 premieră 

1 selecție în 

festivaluri 

 

realizat  

1 premieră 

2 selecții în 

festivaluri 

 

  

01.01. 

2020 

– 

14.09. 

2020 

 

Realizat 1 

iunie 2020, 

online 

Aprobat  

36.600 lei 

 

Rectificat 

29.500 lei 

 

 

Realizat   

29.354 lei 

 

Reluări 

Programul 

„Reluări” își 

propune 

menținerea în 

repertoriul 

teatrului a 

pieselor care au 

fost montate în 

stagiunile 

anterioare. 

Diversificarea 

repertoriului 

teatrului. 

 

estimat  

 2 titluri 

  

 

 

realizat  

5 titluri 

  

 

Pe tot 

parcursul 

anului 2020  

/ 

 Realizat în 

perioada 

propusă 

Aprobat  

1.450 lei 

 

Rectificat 

1.450 lei 

 

 

Realizat   

517,32 lei 

 

Experienţe 

teatrale  

Selecţionarea 

spectacolelor 

teatrului de către 

juriile de 

specialitate la 

minim două 

festivaluri de 

teatru.  

estimat 

 10 festivaluri  

 

realizat  

3 festival 

Pe tot 

parcursul 

anului 2020 

/  

Septembrie 

– noiembrie 

2020 

Aprobat  

20.500 lei 

 

Rectificat 

3.000 lei 

 

Realizat   

2.260 lei 
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Interconnect 

Conectarea la 

ceea ce se 

întâmplă din 

punct de vedere 

teatral în țară și 

străinătate prin 

vizionarea 

spectacolelor, 

participări la 

conferințe etc.  

estimat  

vizionare 15 

spectacole 

participare la 

10 lansări de 

carte 

participare la 

8 expoziții 

 

 

 

realizat  

participarea 

la 2 gale 

importante 

ale teatrului 

național 

românesc 

participarea 

la 1 

aniversare 

teatrală 

participare la 

4 expoziții 

 

 

Pe parcursul 

anului 2020 

/  

Ianuarie, 

februarie, 

august, 

septembrie 

2020 

Aprobat  

17.000 lei 

 

Rectificat 

0 lei 

 

 

Realizat   

0 lei  

 

 

 

Festivalul 

Internaţional 

de Teatru 

Poveşti 

 

 

Prin acest festival 

se doreşte 

dezvoltarea vieţii 

culturale a 

oraşului şi a 

turismului 

cultural în 

regiune. Atât 

participanţii, cât 

şi publicul 

spectator emit 

aprecieri foarte 

bune cu privire la 

acest festival. Prin 

acest eveniment 

ne-am propus și 

educarea 

publicului prin 

oferirea unor 

evenimente de 

înaltă calitate 

artistică, prin 

prezenţa unor 

personalităţi 

culturale 

naţionale şi 

internaţionale. 

estimat  

25 

evenimente  

5 000 

beneficiari 

 

 

 

ANULAT 

 

Aprobat 

534.500 

lei 

 

Rectificat 

0 lei 

 

Realizat 

0 lei 

 

 

S-a anulat din 

cauza 

restricțiilor 

survenite în 

urma pandemiei 

cu Coronavirus 
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Gesturi pentru 

toţi 

Se adresează în 

principal copiilor 

din centrele de 

plasament, școli 

ajutătoare, 

persoanelor cu 

dizabilități dar și 

oricăror altor 

categorii 

interesate. Scopul 

acestui program 

este creșterea 

gradului de 

educare prin actul 

artistic. În urma 

derulării 

programului a 

fost îndeplinit 

scopul declarat.  

estimat 

acces gratuit 

la 3 

spectacole 

 

 

realizat  

vizionare 

gratuită 

pentru 19 

spectacole pe 

canalul de 

youtube și 

TVR Cluj 

 

acces gratuit 

la  7 

spectacole în 

aer liber 

 

program 

complex cu 

ocazia 

sărbătorilor 

de iarnă ( 3 

spectacole, 2 

scenete, 6 

povești, 

colindă, 

sorcova) 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 2020 

/  

aprilie – 

decembrie 

2020 

Aprobat  

1.100 lei 

Rectificat 

1.100 lei 

 

 

Realizat   

0 lei 

 

Prichindfest 

Aniversarea zilei 

mondiale a 

teatrului de 

animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de 

teatru cu păpuși, 

prezentarea 

păpușilor, 

decorurilor, 

discuții libere cu 

copii și cadre 

didactice 

 

estimat   

prezentare  

1 spectacol/ 

lecție de 

teatru/ 

moment de 

animație 

teatrală  

 

 

realizat  

1 spectacol 

 

estimat 

21 martie 

2020 

 

realizat  

1 

septembrie 

 

 

 

 

Aprobat  

1.000 lei 

 

 

Realizat   

840 lei 

Obs: proiectul 

inițial a fost 

anulat pentru că 

era programat pe 

data 21 martie 

perioadă în care 

au fost anulate 

toate activitățile 

cu public.  

 

Având în vedere 

că începând cu 1 

iunie s-au putu 

desfășura 

spectacole cu 

public în aer 

liber, am inițiat 

și realizat un 

nou proiect prin 

care am 

aniversat 67 de 

ani de la 

înființarea 

teatrului. 
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Workshop 

Prichindel 

- susținerea de 

către actorii 

teatrului de 

ateliere de teatru 

pentru preșcolari, 

școlari și liceeni 

- deprinderea de 

noi abilități 

artisticee 

- atragerea 

copiilor și 

adolescenților 

spre teatru 

- susținerea de 

către actorii 

teatrului de 

activități 

interactive cu 

copiii 

estimat 

3 ateliere de 

teatru  

 

 

realizat 

4 ateliere de 

teatru  

 

Pe parcursul 

anului 2020 

/  

ianuarie- 

martie 2020 

 

 

Aprobat  

1.000 lei 

Rectificat 

1.000 

 

 

Realizat   

0 lei 

 

Prietenii lui 

Prichindel 

Organizarea, 

împreună cu 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Alba, Direcția 

Sanitară și de 

Prevenție Alba și 

Serviciul Județean 

Salvamont de 

discuții cu copiii-

spectatori pe teme 

de igienă și 

comportament 

stradal. 

estimat 

4 activități 

 

  

 

realizat 

1 activitate 

01.01. 

2020 

– 

14.09. 

2020 

Aprobat  

0 lei 

Rectificat 

 0 lei 

 

 

Realizat   

0 lei 

 

Teatru Gazdă 

Implicarea 

teatrului în 

proiecte culturale 

inițiate de alte 

instituții de 

cultură,  atragerea 

de noi parteneri, 

găzduirea de 

evenimente 

culturale, altele 

decât cele ale 

teatrului 

ANULAT 

01.01. 

2020 

– 

14.09. 

2020 

Aprobat  

0 lei 

Rectificat 

 0 lei 

   

Realizat   

0 lei 

S-a anulat din 

cauza 

restricțiilor 

survenite în 

urma pandemiei 

cu Coronavirus 

Am o idee 

Realizarea unui 

spectacol de 

teatru pe o 

dramatizare cu 

titlul Alba – 

meleaguri de 

poveste. 

Promovarea 

județului Alba, 

având ca 

 

 
 

Aprobat  

28.500 lei 

 

 

Realizat  

0 lei   

Se va realiza în 

anul 2021 
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instrument de 

promovare un 

spectacol de 

teatru de păpuși. 

Promovarea 

turismului 

cultural în 

România și peste 

hotare. 

Teatrul de 

Păpuși spune o 

poveste 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriu și 

arhiva teatrului pe 

canalul de 

youtube. 

Promovarea 

spectacolelor pe 

facebook. 

Prezentarea 

spectacolelorpentr

u un public 

extins. 

Educație prin 

teatru. 

 

18 spectacole 

pe format 

DVD din 

arhiva și 

repertoriul 

teatrului au 

fost 

prezentate pe 

canalul 

propriu de 

youtube 

 

Propus și 

realizat în 

martie – 

mai 2020 

Aprobat  

0 lei 

 

 

Realizat   

0 lei 

 

Spectacolele lui 

Prichindel la 

TV 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriu și 

arhiva teatrului la 

TVR Cluj. 

Educație prin 

teatru. 

 

prezentarea a 

10 spectacole 

Propus și 

realizat în 

aprilie – 

mai 2020 

 

 

 

Aprobat 

1.000 lei 

 

Realizat 

0 lei 
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Anexa 1  
 

CASA POVEȘTILOR - ORA DE TEATRU 

Spectacole la sediu 
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Spectacole în aer liber – Piața Cetății 
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La teatru cu familia și prietenii 
Spectacole în curtea teatrului, pe scena mobilă 
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Spectacole LIVE pe facebook 
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Darurile lui Prichindel 
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CARAVANA CU PĂPUȘI – VIN ARTIȘTII! 

 

Palatul Cultural Blaj 

 
 

       Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 

 
 

    Grădinița nr.2 Sebeș 
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CARAVANA CU PĂPUȘI – LECȚIA DE TEATRU 

 

Școala Gimnazială Stremț 

 
 

Școala Gimnazială Vințu de Jos 

 
 

Școala Gimnazială Lancrăm 
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Școala Gimnazială Geoagiu, Structura Geomal 

 
 

 

Școala Gimnazială Răhău 

 
 

 

Școala Gimnazială Cut
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Școala Gimnazială Petrești 

 
 

 

Școala Gimnazială Petrești  

 
 

 

Centrul „Sf. Maria” Alba Iulia 
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Școala Gimnazială Răchita 

 
 

 

Școala Gimnazială Răchita 

 
 

 

Școala Gimnazială Drașov 
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Școala Gimnazială Șpring 

 
 

Școala Gimnazială Cunța 

 
 

Școala Gimnazială Drașov, Structura Vingard 
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Țelna 

 
 

 

Ighiel 

 
 

 

Bistra 
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Ciuldești 

 
 

 

Bucerdea Vinoasă 

 
 

 

Dăroaia 
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Câmpeni 

 
 

 

Buninginea 

 
 

 

Lunca Mureșului 
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LECȚIA DE TEATRU ONLINE 
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PREMIERE - POVEȘTI NOI PENTRU COPII 
 

O POVESTE DIN LUMEA PĂPUȘILOR, regia Teodora Popa 
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RELUĂRI - SPECTACOLE DE ODINIOARĂ 
 

 

                                                       

SÂNZIANA ȘI PEPELEA 

 
 

 

 

 

CAPRA CU TREI IEZI 
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URSULEȚUL ȘI ANOTIMPURILE 

 
 

 

 

 

 
ZULENKA 
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CINE VA PĂZI CLOPOȚEII? 
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PRICHINDFEST - 1 SEPTEMBRIE 2020 – Prichindel la 68 de ani 
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EXPERIENŢE TEATRALE - PRICHINDEL LA FESTIVAL! 
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INTERCONNECT – NETWORK 

 

Gala HOP – Juriul Galei Hop 

 
 

Gala Premiilor UNITER, ediția a XXVIII-a 
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PRIETENII LUI PRICHINDEL 

Să învățăm împreună! 

 

 
MEDTYM DENT SRL 
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WORKSHOP PRICHINDEL – MICUL ACTOR – ateliere de teatru 

 

 

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș 

 
 

 

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș 
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Grădinița „Dumbrava Minunată” Alba Iulia 

 
 

 

 

Grădinița „Lumea Ștrumfilor” Alba Iulia 
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TEATRUL DE PĂPUȘI SPUNE O POVESTE – O POVESTE ONLINE 
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SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL LA TV – ECRANUL POVEȘTILOR 
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CHESTIONARE INTERNE 

 

Analiza chestionarului la spectacolul 

SÂNZIANA ȘI PEPELEA 

ianuarie - februarie 2020 

 

1. V-a plăcut spectacolul? 

foarte mult mult puțin deloc total 

16 1 - - 17 

94,11% 5,89% - - 100% 

 

 
 

 

2. Alegerea titlului SÂNZIANAN ȘI PEPELEA, vi s-a părut? 

 

foarte 
inspirată 

inspirată mai puțin inspirată deloc inspirată total 

13 4 - - 17 
76,47% 23,53% - - 100% 

 

 
1. Ce ați apreciat cel mai mult la spectacol? 

regia 
artistică 

scenografia muzica prestația 
actorilor 

totul total 
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2  
 

1 14 17 

11,77   5,88% 82,35% 100% 
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APARIȚII ÎN PRESĂ 

 

Povești online la Teatrul de Păpuși 
Prichindel: Spectacole pe internet pentru 

cei mici și cei mari care stau acasă 
de Ziarul Unirea19 martie 2020 

Povești online la Teatrul de Păpuși Prichindel: Spectacole pe internet pentru cei mici și 
cei mari care stau acasă 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” dorește să fie alături, în această perioadă dificilă, de cei mai 
dragi prieteni ai săi – micii spectatori. 

Ne-ar fi plăcut să fim în fața dumneavoastră, pe scena 
teatrului, pentru a vă bucura cu spectacolele noastre, dar, deocamdată, este bine să stăm acasă. Și 
pentru a vă oferi o alternativă veselă și educativă de petrecere a timpului liber în această perioadă, 
am gândit un nou proiect – Teatrul de Păpuși Prichindel vă prezintă o poveste online. 
 
 
Așadar, începând cu data de azi, 19 martie 2020, ne puteți găsi pe YouTube: Teatrul Prichindel (link: 
https://www.youtube.com/channel/UCUHNvRP4KA_wAoF17aTo2Hg) unde veți putea viziona 
spectacolele de ieri și de azi ale teatrului. Sunt spectacole din repertoriul curent dar și din arhiva 
teatrului. 
Primul spectacol pe care vi-l propunem este „Capra cu trei iezi”, adaptare de Cristian Pepino după 
povestea lui Ion Creangă, în regia colectivă: Teodora Popa, Irina Melnic, Viorica Boda și Ramona 
Benchea Mincu. 

Sperăm să aducem bucurie, voie bună, învățături celor mici și celor mari, deopotrivă, mai ales acum 
când trebuie, mai mult ca oricând, să fim uniți. 

Îndemnul nostru este: stați acasă și urmăriți spectacolele Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba 
Iulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ziarulunirea.ro/author/ziarul-unirea/
https://ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2020/03/colaj-prichindel.jpg
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Spectacole pentru cei mici în curtea Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia. 
Programul și modul în care se obțin bilete 

 

 
Publicat 
 acum 5 zile  
 miercuri, 19.08.2020 
de 
 Redactia Alba24.ro 

  

 
 

Curtea Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia prinde viață în fiecare marți, 
miercuri și joi din săptămână. 
Conducerea instituției a hotărât ca pe toată perioada verii, pe scena amplasată acolo 
să fie jucate două spectacole din repertoriul teatrului, foarte apreciate de copii: O 
poveste din lumea păpușilor și Zulenka. 
Managerul teatrului, Ioana Bogățan, a spus că locul a fost amenajat pentru aproximativ 10 spectatori 
mici și mari. Doar atât permite spațiul respectiv, în condiții de  maximă siguranță pentru toată lumea. 

Un bilet costă 5,5 lei, iar participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de 
email impresariat@teatrulalba.ro, unde trebuie transmis numărul de telefon de contact numărul de 
participanți și data spectacolului la care se dorește participarea. 

Organiatorii dau asigurări că programările se vor face în ordinea înscrierilor. 

Citește și: Actrița Ioana Bogățan, în juriul Galei HOP – Gala Tânărului 
Actor. Evenimentul se va desfășura pe acoperișul Teatrului Național 
Miercuri 19 august și joi 20 august, în curte se joacă (în măsura în care vremea permite acest 
lucru) spectacolul ”O poveste din lumea păpușilor”. 

”O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa. 
Echipa care a realizat acest spectacol este formată din: Teodora Popa – regizor artistic, Elena Ilaș – 
scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Teodora Popa, 

https://alba24.ro/author/redactia-alba24-ro
https://alba24.ro/actrita-ioana-bogatan-in-juriul-galei-hop-gala-tanarului-actor-evenimentul-se-va-desfasura-pe-acoperisul-teatrului-national-788880.html
https://alba24.ro/actrita-ioana-bogatan-in-juriul-galei-hop-gala-tanarului-actor-evenimentul-se-va-desfasura-pe-acoperisul-teatrului-national-788880.html
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Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor 
Cristian Popa și Iulian Costea – actori, Elena Mădăraș – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator 
de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – 
mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă, Ioana Bogățan – manager. 

 

Tot în această perioadă, instituția organizează „Caravana cu păpuși”, în mai multe localități din județ. 
Actrițele Viorica Boda și Irina Melnic le prezintă preșcolarilor înscriși la atelierele de vară, ”Lecția de 
teatru”. 
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Detalii se pot obține de la Teatrul de Păpuși ”Prichindel”. 

ACTUALITATE 

Spectacol online de 1 iunie, de la Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia. 
Unde poate fi vizionat de către cei mici 

 

 
Publicat 
 acum 3 luni  
 joi, 28.05.2020 
de 
 Redactia Alba24.ro 

  

https://alba24.ro/categorie/actualitate
https://alba24.ro/author/redactia-alba24-ro
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” va transmite luni, 1 iunie 2020, începând cu orele 12.00, 
pe pagina  de facebook, spectacolul-premieră „O poveste din lumea păpușilor”. 
”Cu siguranță ne vom reîntâlni la un moment dat și în sala de spectacol, dar până atunci am ținut să 
vă oferim acest nou spectacol, creat doar pentru voi, dragi copii, chiar de ziua voastră – Ziua 
Internațională a Copilului” au transmis reprezentanții instituției teatrale. 

Citește și: 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Când a fost 
sărbătorită prima dată și ce drepturi au copiii 
Spectacolul „O poveste din lumea păpușilor” este realizat de Teodora Popa, având la bază 
adaptarea lui Aurel Crăciun, după un text de Joseph Pehr și Leo Spacil. 

„O poveste din lumea păpușilor” este un spectacol dinamic, antrenant, care captează spectatorul 
atât prin povestea care are un umor de limbaj potrivit vârstei celor mici, cât și prin decorul și păpușile 
bine realizate. Colorat, ritmat și vesel – sunt atributele care definesc acest spectacol. 

Echipa: Teodora Popa – regizor artistic, Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor 
păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina 
Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor Cristian Popa și Iulian Costea – actori, Elena 
Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, 
Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă, 
Ioana Bogățan – manager. 

”Sperăm ca acest nou spectacol al nostru să vă facă nerăbdători să vă reîntoarceți în sala de teatru 
și să puteți interacționa cu personajele din poveste. Nouă ne este foarte dor de voi, de prezența 
voastră și, bineînțeles, de aplauzele voastre” mai spun reprezentanții Teatrului ”PRichindel”. 

https://alba24.ro/1-iunie-ziua-internationala-a-copilului-cand-a-fost-sarbatorita-prima-data-si-ce-drepturi-au-copiii-713113.html
https://alba24.ro/1-iunie-ziua-internationala-a-copilului-cand-a-fost-sarbatorita-prima-data-si-ce-drepturi-au-copiii-713113.html
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De asemenea, tot în 1 iunie, actorii de la Alba Iulia pot fi văzuți la TVR Cluj, unde vor prezenta două 
spectacole din repertoriul teatrului, după următorul program: 

• orele 15.00 – spectacolul „Capra cu trei iezi”, regie colectivă: Teodora Popa, Viorica Boda, 
Irina Melnic și Ramona Benchea Mincu; 

• orele 20.00 – spectacolul „Sânziana și Pepelea”, regie Cristian Pepino. 

 

Actrița Ioana Bogățan, în juriul Galei HOP – Gala Tânărului Actor. Evenimentul se 
va desfășura pe acoperișul Teatrului Național 

 

 
Publicat 
 acum 2 săptămâni  
 miercuri, 12.08.2020 
de 
 Ovidiu Hategan 

  

 
 

Actrița din Alba Iulia, Ioana Bogățan, director al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” și al 
Festivalului de Teatru ”Povești”, a fost cooptată pentru al doilea an consecutiv în 
juriul Galei HOP – Gala Tânărului Actor, Ediția 2020, care se va desfășura la începutul 
lunii septembrie.  
”Sunt pentru a doua oară în juriul acestei gale. Tradiția a fost să se țină la Costinești. Anul trecut s-a 
mutat la Constanța și cei mai mari actori români au venit să îi vadă pe concurenți. Tot anul trecut, 
Gigi Căciuleanu a făcut și un spectacol cu actorii câștigători pe care am vrut să îl aduc și la noi la 
festival. 

Anul acesta nu va fi online. Va fi ”on the roof ”- pe acoperișul Teatrului Național din București, unde 
există un spațiu perfect pentru așa ceva. 

https://alba24.ro/author/ovidiu-hategan
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Tema este ”Teatru coregrafic. Dans.Actorul ca fenomen al teatrului actual”… Eu sunt fascinată de 
această formă de teatru și tot timpul am vânat acest tip de spectacole, foarte bune, pentru festivalul 
de la Alba Iulia. Este o onoare pentru mine această prezență în juriu” a declarat Ioana Bogățan 
pentru Alba24. 

De menționat că Ioana Bogățan și Adrian Batista sunt cei doi membri ai juriului care au fost menținuți 
de la ediția de anul trecut. 

 

Din juriu mai fac parte: Adrian Batista – regizor și producător TV, Silvia Ghiață – producător TV, 
Andrei și Andreea Grosu– regizori și Ileana Lucaciu – critic de teatru. 

În competiție sunt înscriși 24 de actori. 

 

 

 

 

Prima pagină 

Interviu 

https://urbeamea.ro/albaiulia/
https://urbeamea.ro/albaiulia/categorie/interviu/
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(INTERVIU) 

Cătălina Mihăilă, actriță a Teatrului de Păpuși „Prichindel” 

din Alba Iulia: „Până la urmă, teatrul oglindeşte societatea” 
14 AUGUST, 2020  CRISTINA GANGA INTERVIUTIMP DE CITIRE: 8 MIN 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest 

(INTERVIU) Georgeta Țăran, persoana care înfrumusețează chipul unei femei din câteva mișcări: „Este minunat 

să trăiești cu pasiune, să îți placă ceea ce faci...”12 IULIE, 2020 

(INTERVIU) Ștefan Balog și arta plastică: „Un artist poate fi boem, serios sau neserios, vesel sau foarte trist”2 

MARTIE, 2020 

Cristina Szabados și fotografia de familie: „Nu mă văd astăzi făcând altceva decât fotografii cu copii, iar asta mi 

se potrivește cel mai bine...”7 IANUARIE, 2020 

Pasionată de actorie și artele frumoase, Cătălina Elena Mihăilă, sau pur și simplu Cati, cum o știe 

toată lumea, este păpușar în echipa Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia de aproximativ 

trei ani și jumătate, dar activitatea ei este una mai extinsă în această lume a păpușilor. 

Noi, echipa Urbea Mea, ne-am gândit să vă facem cunoștință cu cea care de ani buni mânuiește păpuși, cu omul și actorul-

mânuitor din ea. Am vorbit și despre arta mânuirii păpușilor, dar vă lăsăm să descoperiți toate aceste secrete în următorul 

interviu. 

URBEA MEA: Teatrul de păpuși te-a ajutat să fii cunoscută de foarte multă lume din Alba Iulia și nu numai, dar cine 

este de fapt Cati Elena cu bune și cu rele? Te provocăm să ne spui ceva ce nu cunoaște multă lume. (Copilărie, Hobby, 

Studii, Familie, Secrete) 

Cătălina Mihăilă: Am 27 de ani, sunt actriţă şi sunt născută în Piatra Neamţ.  Sunt om simplu care crede şi susţine că 

,,simplitatea sporeşte gloria” şi care iubeşte să îi bucure pe alţii sau măcar să le fure un zâmbet. Timpul liber mi-l petrec citind, 

călătorind, ascultând muzică şi cântând. 

https://urbeamea.ro/albaiulia/author/cristina-nicola/
https://urbeamea.ro/albaiulia/categorie/interviu/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Furbeamea.ro%2Falbaiulia%2Finterviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=(INTERVIU)%20C%C4%83t%C4%83lina%20Mih%C4%83il%C4%83,%20actri%C8%9B%C4%83%20a%20Teatrului%20de%20P%C4%83pu%C8%99i%20%E2%80%9EPrichindel%E2%80%9D%20din%20Alba%20Iulia:%20%E2%80%9EP%C3%A2n%C4%83%20la%20urm%C4%83,%20teatrul%20oglinde%C5%9Fte%20societatea%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Furbeamea.ro%2Falbaiulia%2Finterviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea%2F
http://plus.google.com/share?url=https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Furbeamea.ro%2Falbaiulia%2Finterviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea%2F&title=(INTERVIU)%20C%C4%83t%C4%83lina%20Mih%C4%83il%C4%83,%20actri%C8%9B%C4%83%20a%20Teatrului%20de%20P%C4%83pu%C8%99i%20%E2%80%9EPrichindel%E2%80%9D%20din%20Alba%20Iulia:%20%E2%80%9EP%C3%A2n%C4%83%20la%20urm%C4%83,%20teatrul%20oglinde%C5%9Fte%20societatea%E2%80%9D
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-catalina-mihaila-actrita-a-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia-pana-la-urma-teatrul-oglindeste-societatea/&media=https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2020/08/117444393_2680411885562827_7964836222247280316_n.jpg
https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-georgeta-taran-persoana-care-infrumuseteaza-chipul-unei-femei-din-cateva-miscari-este-minunat-sa-traiesti-cu-pasiune-sa-iti-placa-ceea-ce-faci/
https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-georgeta-taran-persoana-care-infrumuseteaza-chipul-unei-femei-din-cateva-miscari-este-minunat-sa-traiesti-cu-pasiune-sa-iti-placa-ceea-ce-faci/
https://urbeamea.ro/albaiulia/interviu-stefan-balog-si-arta-plastica-un-artist-poate-fi-boem-serios-sau-neserios-vesel-sau-foarte-trist/
https://urbeamea.ro/albaiulia/cristina-szabados-si-fotografia-de-familie/
https://urbeamea.ro/albaiulia/cristina-szabados-si-fotografia-de-familie/
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Am ales acest drum al scenei pentru că am considerat că acesta e modul prin care eu pot transmite şi pot schimba lumea în care 

trăim. Toată acestă nebunie minunată a început pe la vârsta de 10 ani. Am ajuns întâmplător la cursurile de actorie ale Şcolii 

Populare de Arte din Piatra Nemţ. Se pare că nu a fost atât de întâmplător. Am terminat Colegiul Naţional de Informatică, 

profil matematică-informaltică intensiv, lucru care pare deloc în concordanţă cu ceea ce fac astăzi, dar care şi-a lăsat nişte 

amprente binevenite în ceea ce priveşte organizarea mea, în general. 

Au urmat trei ani  superbi de studii de licenţă la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, o perioadă definitorie în formarea mea 

ca actor, cât şi în dezvoltarea mea personală. A doua zi după examenul de finalizarea studiilor am hotărât să îmi încerc norocul 

şi am plecat la primul casting la Bucureşti. Astfel, am debutat ca actor profesionist pe scena Operei Comice pentru Copii din 

Bucureşti, jucând într-o producţie uimitoare, o operetă care mi-a adus bucuria de a îmbina în acelaşi spectacol şi actoria şi 

dansul şi cântecul. Între timp, în vara aceluiaşi an, am intrat la masterul de Arta Actorului tot la Târgu Mureş, doi ani care mi-

au oferit şansa de a juca în trei spectacole splendide, două roluri principale şi o monodramă. Nu pot să nu amintesc de această 

monodramă, spectacolul ,,Ce zile frumoase” după Samuel Beckett pentru că mi-a oferit un rol de-a dreptul ofertat, o provocare, 

o aventură, o suită de emoţie, stări şi sentimente cu care trebuia să bucur publicul de una singură timp de o oră şi zece minute. 

Pe lângă reprezentaţiile acestui spectacol jucate la Teatru Studio, trebuie să amintesc faptul că am avut onoarea şi plăcerea să 

în jucăm şi în festivalul de aici şi şi în festivalul organizat de Teatrul Nottara Bucureşti. În primul an de master, am ajuns la 

Alba Iulia, am dat concurs şi iată că sunt aproximativ trei ani şi jumătate de când joc pe scena teatrului ,,Prichindel”. 

Totodată, sunt în anul II la doctorat la Universitatea de Arte de Târgu Mureş unde sunt şi asistent universitar şi lucrez cu 

studenţii pentru perfecţionarea vorbirii scenice. Practic, viaţa mea se desfăşoară pe mai multe planuri, în mai multe judeţe. 

Important cred că este să facem cu iubire şi bucuri tot ce 

facem. 

URBEA MEA: Ai trăit și încă trăiești pentru și prin 

bucuria copiilor. Cât de greu este să bucuri un copil? 

Cătălina Mihăilă: Eu consider că un copil poate fi bucurat şi 

surprins prin sinceritate, implicare şi energie. Cred că mai 

dificil e să menţii atenţia unui copil decât să îl bucuri. Copiii 

se bucură din lucruri simple şi asta noi, adulţii, am uitat. A te 

bucura alături de micuţ cred că e secretul. A te juca odată cu 

el. 

URBEA MEA: Cât timp rulează, la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” din Alba Iulia, o piesă de păpuși? 

Cătălina Mihăilă: Există un repertoriu al teatrului, o suită de 

piese pregătite oricând pentru a fi aduse în atenţia 

privitorilor. În fiecare stagiune iau viaţă spectacole noi şi 

există şi posibilitatea de a relua un spectacol care a avut 

premiera acum câţiva ani. 
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URBEA MEA: Cât de dificilă a fost misiunea de a intra în această lume a teatrului pentru copii? 

Cătălina Mihăilă: Întâlnirea cu teatrul pentru copii s-a produs, după cum relatam mai sus, chiar de la debut. Sigur că 

terminând actorie, am avut şansa să descopăr un univers nou şi ofertant. Există o energie aparte a acestor spectacole pentru 

copii, o joacă continuă, o nebunie controlată. Ceea ce a presupus o muncă mai elaborată a fost întâlnirea cu păpuşa. Aici nu pot 

să le mulţumesc colegelor mele care mi-au oferit sprijin, răbdare şi tot bagajul lor dobândit în ani în ceea ce înseamnă tehnica 

de mânuire a diferitelor tipuri de păpuşi. 

URBEA MEA: Când și cum ți-ai închipuit pentru prima dată un spectacol de teatru pentru copii? 

Cătălina Mihăilă: Spuneam mai sus că nimic nu e întâmplător. Am avut ocazia să îmi îndrume primii paşi o doamnă educator 

deosebită care era pasionată de teatru şi care mi-a pus efectiv în lumină mici scenete pe care mi le amintesc şi astăzi. Mi-ai pus 
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imaginaţia în mişcare cu această întrebare şi chiar îţi mulţumesc. Acum, dacă e să îmi închipui că sunt regizor pentru câteva 

minute, eu aş construi un spectacol muzical pentru micuţi, un spectacol antrenant, viu şi cu multă interacţiune. Am lucrat în 

aceşti ani petrecuţi la Alba Iulia şi pe zona de animaţie pentru copii, o joacă gândită, o improvizaţie care sigur că avea o 

poveste şi care îi antrena pe copii atât în cântecele, dansuri, dar şi în găsirea de soluţii pentru povestea creată. 

 

URBEA MEA: Din perspective celor care nu cunosc dedesubturile meseriei, a lucra cu păpuşile pare relativ simplu. 

Din punctual tău de vedere, ce înseamnă, de fapt, să dai viaţă unei păpuşi? 

Cătălina Mihăilă: Păpuşa este un obiect care cu ajutorul tuturor instrumentelor tale de exprimare artistică trebuie să prindă 

viaţă. Ea trebuie să se mişte cât mai aproape de firesc şi, totodată, în funcţe de felul în care aceasta arată, trebuie găsită o 

anumită voce specifică. Un secret este să o iubeşti, să o îndrăgeşti, să o studiezi chiar în oglindă şi, practic, să devină o 

prelungire a ta, actor. Aici vine diferenţaşi secretul între a juca tu actor sau a fi în spatele păpuşii. Ca păpuşar eşti privat de 

anumite arme, instrumente pe care le foloseai ca actor. Discutăm aici despre mimică şi, de cele mai multe ori, despre 

atitudinea, expresivitatea corporală şi mişcarea scenică. Aceste lucruri trebuiesc comprimate în mişcarea păpuşii şi în voce 

pentru a crea personajul-păpuşa. 
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URBEA MEA: Păpușeria îți permite o oarecare flexibilitate în interpretări sau este rigidă? 

Cătălina Mihăilă: Păpuşeria îţi permite să te joci, să cauţi, să descoperi, un univers uriaş de personaje din tot felul de tărâmuri 

inedite. 

URBEA MEA: De ce calități are nevoie un actor-păpuşar pentru a ajunge în punctual în care să transforme păpuşa în 

personaj? 

Cătălina Mihăilă: Voce, emoţie, imaginaţie, seriozitate, energie, răbdare, tehnică de mânuire, talent şi iubire. 
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URBEA MEA: Crezi că teatrul de păpuși este numai pentru cei mici? 

Cătălina Mihăilă: Nu. Aici lucruri sunt un pic înţelese greşit. Teatrul de animaţie există în egală măsură şi pentru adulţi. Sunt 

nenumărate spectacole valoroase bazate pe problematici pentru cei mari. Teatrul de animaţie lucrează cu alte mijloace, dar 

poate transmite la fel de mult ca cel dramatic sau chiar mai mult. De exemplu, pot fi animate doar obiecte. Până la urmă, 

important e ca spectatorul să fie emoţionat şi/sau să părăsească sala de spectacole punându-şi nişte întrebări sau procesând 

anumite idei. 

 

URBEA MEA: În ziua de azi, copiii au alte așteptări, alte trăiri? 
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Cătălina Mihăilă: Nu ştiu dacă au alte aşteptări. Cred că, mai degrabă, au altă deschidere spre infromaţie şi dispozitive. 

Teatrul s-a adaptat din mers acestei societăţi dependente de tehnologie şi a adus în scenă proiecţii şi tot felul de inovaţii. Până 

la urmă, teatrul oglindeşte societatea. 

URBEA MEA: Mai știe generația de azi ce-nseamnă cu adevărat lumea poveștilor? 

Cătălina Mihăilă: Eu cred şi sper că da. Esenţa rămâne aceeaşi, până la urmă. Poate doar aparenţele s-au schimbat. Lucrez cu 

micuţii şi la ateliere şi lecţii de teatru şi, spre deosebire de generația mea de exemplu, pe lângă lumea poveştilor ei au un bagaj 

şi mai mare completat de lumea personajelor din desene animate, jocuri. 

 

URBEA MEA: Cum îi simți pe copii în timpul spectacolelor? 

Cătălina Mihăilă: Iubesc să îi simt implicaţi în acţiunea spectacolului. Să le simt energia şi siburia de a fi acolo. 

URBEA MEA: Ce te bucură pe tine în această lume a poveștilor? 

Cătălina Mihăilă: Mă bucură faptul că joc pentru că asta mi-am dorit şi mă simt cumva în siguranţă în această lume inocentă, 

minunată a poveștilor pentru că, de cele mai multe ori, în teatrul dramatic rişti să joci şi în producţii cu altfel de mesaje sau 

scene mai deocheate. Îmi dă o energie foarte bună fiecare spectacol şi mă ţine în priză. 
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URBEA MEA: Ce spectacole premiate are Teatrul de Păpuși „Prichindel”? 
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Cătălina Mihăilă: Anul acesta nu am participat, din păcate, la niciun festival. Spectacolul care a luat multe premii în ultima 

perioadă este ,,Mica Vrăjitoare”, un spectacol altfel, o producţie care surprinde  şi care a fost regizat de un rezizor bulgar, un 

adevărat profesionist, Teodor Valov. 

URBEA MEA: Ați avut piese în care ați simțit că nu vă atrageți publicul așa cum ați fi vrut? 

Cătălina Mihăilă: Fiecare spectacol e diferit. Nemaidiscutând că fiecare reprezentaţie e cu totul altfel pentru că, chiar dacă se 

repetă zdravăn, teatrul e aici şi acum. Fiecare spectacol vine cu povestea lui, lumea lui, energia lui şi publicul e mereu altul. 

Un mesaj pentru cititorii www.urbeamea.ro și a revistei Urbea Mea. 

Cătălina Mihăilă: Vă aşteptăm la teatru! Aşteptăm cu nerăbdare ediţia viitoare a festivalului ,,Poveşti”! Până atunci citiţi, 

zâmbiţi, iubiţi, trăţi şi când vă plictisiţi nu uitaţi că acum se găsesc mult mai multe spectacole de teatru din întreaga lume on-

line! Să fiţi sănătoşi la minte, la suflet şi la trup! 

Mulţumesc, Urbea Mea! 
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Alba Iulia, Teatrul de Păpuși Prichindel: Seria spectacolelor în aer liber continuă 
24 iunie 2020 Redacția ProAlba Timp liber 0 

 

„Casa poveștilor” noastre, a Teatrului de Păpuși „Prichindel”, s-a mutat de ceva timp pe scena mobilă a Centrului 
de Cultură „Augustin Bena” Alba din Piața Cetății. Până acum am oferit publicului două spectacole, unul cât se 
poate de proaspăt, jucat în premieră în fața publicului pe această scenă – „O poveste din lumea păpușilor”, și unul 
foarte drag celor mici – „Ursulețul și anotimpurile”, ambele în regia Teodorei Popa. 

Vrem să mulțumim foarte mult publicului numeros care, în ciuda vremii neprietenoase, a venit să ne vadă și să ne 
aplaude. 

Seria spectacolelor noastre în aer liber continuă cu unul dintre cele mai îndrăgite spectacole ale teatrului nostru – 
„Capra cu trei iezi”, în regia colectivă a colegelor noastre, actrițele: Teodora Popa, Viorica Boda, Irina Melnic și 
Ramona Benchea Mincu. Așadar joi, 25 iunie, orele 18.00 și sâmbătă, 27 iunie, orele 11.00, vă veți putea întâlni cu 
buna mamă-capră și cu năstrușnicii ei iezișori. 

Revenim apoi cu spectacolul „O poveste din lumea păpușilor” în zilele de joi, 2 iulie și sâmbătă, 4 iulie, ambele de la 

orele 18.00. 

Toate aceste spectacole nu ar fi fost posibile fără susținerea Consiliului Județean Alba și a partenerilor noștri: 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia, cărora nu putem decât să le mulțumim. 

Și să nu uităm de reguli: purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata spectacolului, 
dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice față de ceilalți participanți (excepție fac membrii aceleiași 
familii) și permiterea verificării temperaturii. 

Vă așteptăm cu aceeași nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. Intrarea este liberă. 

                                                                                       Cristina Smadea, 

                                                                                        Secretar literar 

 

 

 

 

http://proalba.ro/2020/06
http://proalba.ro/author/admin
http://proalba.ro/articole/timp-liber
http://proalba.ro/alba-iulia-teatrul-de-papusi-prichindel-seria-spectacolelor-aer-liber-continua#respond
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”Lecția de teatru”, proiect al Teatrului de păpuși Prichindel, pe Zoom 
 15 mai 2020  Redactie  Niciun comentariu lectia de teatru, prichindel, teatru de papusi, zoom 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” consideră că teatrul este un factor cultural-educativ important în viața oricărui copil, 

dezvoltând-i imaginația și spiritul creativ, care nu ar trebui să lipsească. De aceea, am decis ca în perioada imediat 

următoare să ne continuăm proiectele online. 

Unul din proiectele noastre dragi este Lecția de teatru, un proiect care a avut un feedback excelent din partea 

copiilor, dovadă stând numeroasele solicitări din partea școlilor, grădinițelor sau a diferitelor asociații cultural-

educative. Lecția de teatru a fost susținută în Alba Iulia și localități ale județului Alba: Cunța, Cut, Drașov, Geomal, 

Lancrăm, Loman, Petrești, Răchita, Răhău, Șpring, Stremț și Vințu de Jos. Și planurile noastre ar fi continuat în 

multe alte zone ale județului, dacă această pandemie nu ar fi intervenit în viețile noastre, ale tuturor. 

Ce vom învăța la o lecție de teatru? ne puteți întreba. Veți învăța cum să interpretați un rol, despre tipurile de păpuși 

și mânuirea lor, cum să confecționați măști sau personaje, dicție și vorbire expresivă, dar și cum să vă comportați ca 

spectator. 

Propunerea noastră este următoarea: în perioada 19 mai – 12 iunie, vom organiza zilnic Lecția de teatru pe 

platforma Zoom, online, pe care va trebui să o descărcați pe telefonul mobil, tabletă sau computer. Această lecție va 

fi susținută de actorii teatrului în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu orele 17.00 și durata acesteia va fi de 

40 de minute. Prima lecție va începe marți, 19 mai. 

Pentru a putea participa la aceste lecții se fac înscrieri începând cu data de azi, 13 mai 2020, cu precizarea zilei 

dorite, pe adresa: impresariat@teatrulalba.ro. Se vor forma grupuri de maxim 12 cursanți, în ordinea transmiterii 

înscrierilor. Dacă sunt solicitări mai multe pentru o zi, vă vom reprograma pentru o altă zi și vă vom informa despre 

acest lucru telefonic sau prin e-mail. 

https://albastiri.ro/
https://albastiri.ro/category/sport/
https://albastiri.ro/category/cultura/
https://albastiri.ro/2020/05/15/lectia-de-teatru-proiect-al-teatrului-de-papusi-prichindel-pe-zoom/
https://albastiri.ro/author/redactie/
https://albastiri.ro/2020/05/15/lectia-de-teatru-proiect-al-teatrului-de-papusi-prichindel-pe-zoom/#respond
https://albastiri.ro/tag/lectia-de-teatru/
https://albastiri.ro/tag/prichindel/
https://albastiri.ro/tag/teatru-de-papusi/
https://albastiri.ro/tag/zoom/
mailto:impresariat@teatrulalba.ro
https://albastiri.ro/
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De asemenea, dragi părinți, presupunând cu dumneavoastră îi veți înscrie pe copii, și prin asta înțelegem că vă dați 

acordul de participare la aceste lecții, vă rugăm ca la înscriere să ne transmiteți numele dumneavoastră și numărul 

de telefon. Precizăm că aceste date nu vor fi folosite cu alt scop, decât pentru cel pentru care vi-l solicităm. 

Așadar, cum funcționează: având confirmarea înscrierii, descărcați aplicația Zoom, veți primi un link de la aplicație 

și la orele 17.00 punct, dați un click pe acesta. 

Facem acest lucru pentru prima dată, asta din dorința de a fi cât mai mult prezenți în viața copiilor, și de aceea 

apelăm la înțelegerea dumneavoastră în cazul în care vor apărea mici disfuncționalități. 

Prin acest proiect ne adresăm și cadrelor didactice, care pot considera această lecție de teatru ca o propunere de 

opțional. De aceea ne-am bucura dacă ați promova această alternativă educativă în rândul copiilor cu care țineți 

orele online. 

Pentru informații suplimentare sau alte lămuriri, ne puteți contacta telefonic la numărul de telefon 0372758351. 

Cristina Smadea, 

Secretar literar 

 

A C A S Ă  »  E N T E R T A I N M E N T  

Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă startul 
unui nou proiect 

Stiri Alba7.roP O S T A T  Î N  5  A U G U S T  2 0 2 0  

0 

 

 

Începând de marți, 11 august 2020, Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă startul unui 

nou proiect intitulat: La teatru cu familia și prietenii. 

Așa cum reiese și din titlu, o familie poate invita prietenii copiilor pentru a petrece o seară 

frumoasă vizionând un spectacol de teatru cu păpuși. 

Numărul participanților este de maxim 10 persoane. 

Spectacolele se vor prezenta în fiecare zi de marți, miercuri și joi, în curtea teatrului, str. Andrei 

Mureșanu, nr. 3, de la orele 19:00, pe parcursul lunii august. 

Prețul unui bilet este de 5,50 lei. 

Primul spectacol pe care vi-l propunem este „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora 

Popa, echipa spectacolului: 

Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, 

Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Tudor 

Cristian Popa, Iulian Costea și Teodora Popa – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu 

Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, 

Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie. 

Participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de e-mail: 

impresariat@teatrulalba.ro, unde vă rugăm să ne transmiteți numele, numărul de participanți, data 

în care doriți să participați. 

https://alba7.ro/
https://alba7.ro/category/entertainment/
https://alba7.ro/author/alba7/
https://alba7.ro/author/alba7/
https://alba7.ro/teatrul-de-papusi-prichindel-da-startul-unui-nou-proiect/#respond
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Programările se vor face în ordinea înscrierilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să sunați la 

numerele de telefon: 0372 758 351 / 0258 811 752, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 

14:00. 

Și să nu uităm de reguli: 

purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata spectacolului, 

dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice și permiterea verificării temperaturii. 

Vă așteptăm cu nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. 

 

 
Acasă  Actual 

Teatrul de Păpuși „Prichindel”, pe scena din 

Piața Cetății 
De către 
 Redactia abnews 
 - 
5 iunie 2020 

Dragi părinți și copii, în sfârșit ne vom putea bucura împreună de teatru. Teatrul de Păpuși „Prichindel” va fi prezent 

cu spectacole, în toată perioada estivală, în spațiul amenajat și organizat de Consiliul Județean Alba și Primăria 

Municipiului Alba Iulia. Scena va fi amplasată în Piața Cetății, cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare impuse 

de autorități. De aceea avem și noi rugămintea ca și dumneavoastră să înțelegeți și să respectați toate aceste măsuri. 

Ne bucură foarte mult că putem face acest prim pas, că vă putem prezenta din nou spectacolele noastre și că vom 

reauzi, după mult timp, sunetele atât de dragi nouă: glasurile de copii și aplauzele. Vom fi prezenți pe scenă în zilele 

de joi și sâmbătă, de la orele 18.00. 

http://www.abnews.ro/
http://www.abnews.ro/author/adminjoben/
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Așadar, dăm startul spectacolelor noastre în aer liber cu cea mai nouă producție a teatrului nostru – „O poveste din 

lumea păpușilor”, regia Teodora Popa. Primele reprezentații vor avea loc joi, 11 iunie și sîmbătă, 13 iunie, orele 18.00. 

”O poveste din lumea păpușilor” este un spectacol care vă invită, dragi copii, la cântec, la dans, dar și la un dialog cu 

personajele din poveste. 

Să vă prezentăm și echipa care a realizat acest spectacol: Teodora Popa – regizor artistic, Elena Ilaș – scenograf, 

Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Benchea 

Mincu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor Cristian Popa și Iulian Costea – actori, Elena Madaras 

– regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de 

sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă. Ioana Bogățan – manager. 

Vă așteptăm cu nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. 
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La Teatru Cu Familia Și Prietenii – Un Nou Proiect Al Teatrului 
De Păpuși ”Prichindel” Din Alba Iulia 

Posted on5 august 2020  CATEGORY:Comunicate de presa 
Începând de marți, 11 august 2020, Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă startul unui nou proiect intitulat: La teatru cu 
familia și prietenii. Așa cum reiese și din titlu, o familie poate invita prietenii copiilor pentru a petrece o seară 
frumoasă vizionând un spectacol de teatru cu păpuși. Numărul participanților este de maxim 10 persoane. 

Spectacolele se vor prezenta în fiecare zi de marți, miercuri și joi, în curtea teatrului, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, de 
la orele 19:00, pe parcursul lunii august. Prețul unui bilet este de 5,50 lei. 

Primul spectacol pe care vi-l propunem este „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa, echipa 
spectacolului: Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Cătălina 
Mihăilă, Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Tudor Cristian Popa, Iulian Costea și 
Teodora Popa – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – 
maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie. 

Participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de e-mail: impresariat@teatrulalba.ro, unde vă 
rugăm să ne transmiteți numele, numărul de participanți, data în care doriți să participați. 

Programările se vor face în ordinea înscrierilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să sunați la numerele de 
telefon: 0372 758 351 / 0258 811 752, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. 

Și să nu uităm de reguli: purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata spectacolului, 
dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice și permiterea verificării temperaturii. 

Vă așteptăm cu nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. 

          Prichindel revine! 

13 AUGUST 2020 18:161 COMMENT  

http://ab.ro/la-teatru-cu-familia-si-prietenii-un-nou-proiect-al-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia/
http://ab.ro/category/stiri-in-format-text/comunicate-de-presa/
mailto:impresariat@teatrulalba.ro
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/prichindel-revine/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/prichindel-revine/#comments
https://www.informatiadealba.ro/
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” se pregătește să pornească din nou la drum, derulând proiectele Vin artiștii! și Lecția de 
teatru, din cadrul Programului CARAVANA CU PĂPUȘI. Acestea se adresează micilor spectatori din orașele și comunele 
județului Alba. Primul spectacol pe care îl vom susține în afara municipiului va fi la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, 
structură a Liceului Tehnologic Sebeș. 
          Așadar, vineri, 14 august 2020, de la orele 9.00, echipa teatrului va susține pentru preșcolarii Grădiniței nr. 2 din 
Sebeș spectacolul „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa. 

          În ceea ce privește proiectul Lecția de teatru, vom poposi în mai multe localități ale județului: Vingard, Lunca 
Mureșului, Țelna, Ighiu, Bistra și Ciurdești. Ne bucură să ne alăturăm cu acest proiect inițiativei Asociației ovidiu.ro, 
aceea de a derula ateliere de vară în localitățile județului Alba. 
          Știm că suntem așteptați cu nerăbdare, la fel cum noi suntem nerăbdători să ajungem din nou în fața celor mici din 
școlile și grădinițele județului Alba. 

Vă reamintim echipa care contribuie la realizarea spectacolului „O poveste din lumea păpușilor”: Teodora Popa – regizor 
artistic, Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Cătălina Mihăilă, 
Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Tudor Cristian Popa, Iulian Costea și Teodora Popa 
– actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin 
Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie. 

Suntem deschiși propunerilor de a prezenta proiectele teatrului în școlile/grădinițele de vară sau în spații 
neconvenționale din județ, dar care să țină cont de situația actuală, respectiv de respectarea tuturor regulilor impuse pe 
timpul stării de alertă. Ne puteți transmite propunerile dumneavoastră pe adresa de e-mail: secretariat@teatrulalba.ro 

Partenerul nostru, în acest periplu teatral, este Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, care va distribui cu titlu gratuit, 
prin intermediul teatrului, cărți de literatură pentru copii. 

                                                                                                       Cristina Smadea 

                                                                                                       secretar literar 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” vă invită să participați la un proiect inedit! 
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Începând de marți, 11 august 2020, Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă startul unui nou proiect 
intitulat: La teatru cu familia și prietenii. Așa cum reiese și din titlu, o familie poate invita prietenii 
copiilor pentru a petrece o seară frumoasă vizionând un spectacol de teatru cu păpuși. Numărul 
participanților este de maxim 10 persoane. 

Spectacolele se vor prezenta în fiecare zi de marți, miercuri și joi, în curtea teatrului, str. Andrei 
Mureșanu, nr. 3, de la orele 19:00, pe parcursul lunii august. Prețul unui bilet este de 5,50 lei. 

Primul spectacol pe care vi-l propunem este „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa, 
echipa spectacolului: Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – 
compozitor, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, 
Tudor Cristian Popa, Iulian Costea și Teodora Popa – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu 
Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, 
Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie. 

Participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de e-
mail: impresariat@teatrulalba.ro, unde vă rugăm să ne transmiteți numele, numărul de participanți, 
data în care doriți să participați. 

Programările se vor face în ordinea înscrierilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să sunați la 
numerele de telefon: 0372 758 351 / 0258 811 752, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 
14:00. 

Purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata spectacolului, 
dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice și permiterea verificării temperaturii. 

 

 
• Cultura 

20 Martie- Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi Tineret 
De către 
 Ciugudeanul Redactia 
 - 

mailto:impresariat@teatrulalba.ro
http://ciugudeanul.ro/category/cultura/
http://ciugudeanul.ro/author/redactia-ciugudeanul/
http://ciugudeanul.ro/wp-content/uploads/2020/03/impreuna-pentru-pace.jpg
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martie 20, 2020 
26 
  
0 

  

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este alături de lumea teatrului, indiferent că ne referim la 
teatru pentru copii și tineret, teatru de animație sau teatru de marionete. 

Ca în fiecare an, la 20 martie, se sărbătorește Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi 
Tineret, un eveniment iniţiat în 2001 de Asociaţia Internaţională a Teatrului pentru Copii şi 

Tineret -ASSITEJ (Association Internationale du Théatre pour L´Enfence et la Jeunesse) și 
la 21martie Ziua Mondială a Marionetei, sărbătoare inițiată de UNIMA (Uniunea 

Internațională aMarionetișilor – Union Internationale de la Marionette), care în acest an stă 
sub deviza:„Cântăm și animăm pentru pace”. 

Vă transmitem un fragment din mesajul edificator și binevenit în aceste zile dificile pentru 

întreaga lume al preşedintelui ASSITEJ, Yvette Hardie: „copiii au nevoie să se poată bucura 
de momentele petrecute în cadrul comunităţii. Ei au nevoie de spaţii în care să exploreze 

noi moduri de gândire, în care să simtă empatie faţă de cei care nu se deosebesc de ei 
înşişi. 

•  

Ei au nevoie de experienţe concrete de comuniune în cadrul comunităţii pentru a le reaminti 
bucuria şi frumuseţea pe care lumea le are de oferit. (…)Așa că lăsați-ne să ducem copilul 

sau tânărul la teatru, oferindu-i suportul necesar pentru a ne asigura că fiecare copil are 
acces la artă și la teatru, indiferent de circumstanțele lor personale sau sociale. Și pentru 

aceia dintre noi care lucrează în această profesie, permiteți-ne să oferim experiențe de 
calitate, care vor face diferența în modul în care tânăra generație percepe lumea – pentru 

binele zilelor de azi și de mîine”. 

http://ciugudeanul.ro/2020/03/20/20-martie-ziua-internationala-a-teatrului-pentru-copii-si-tineret/#respond
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Ne-am fi bucurat împreună de aceste zile de sărbătoare, într-o sală de spectacol, dar astăzi 

vă spunem să vă bucurați în familie și să urmăriți, de acasă, spectacolele noastre.Și nu 
uitați nici de mesajul celor de la UNIMA: „Împreună pentru pace.” 
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La Teatru Cu Familia Și Prietenii – Un Nou Proiect Al 
Teatrului De Păpuși ”Prichindel” Din Alba Iulia 

Posted by ab.ro on5 august 2020  CATEGORY:Comunicate de presa 
Începând de marți, 11 august 2020, Teatrul de Păpuși „Prichindel” dă startul unui nou proiect intitulat: La teatru cu 
familia și prietenii. Așa cum reiese și din titlu, o familie poate invita prietenii copiilor pentru a petrece o seară 
frumoasă vizionând un spectacol de teatru cu păpuși. Numărul participanților este de maxim 10 persoane. 

Spectacolele se vor prezenta în fiecare zi de marți, miercuri și joi, în curtea teatrului, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, de 
la orele 19:00, pe parcursul lunii august. Prețul unui bilet este de 5,50 lei. 

Primul spectacol pe care vi-l propunem este „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa, echipa 
spectacolului: Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Cătălina 
Mihăilă, Mădălin Costea, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Tudor Cristian Popa, Iulian Costea și 
Teodora Popa – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – 
maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitorie. 

Participarea la eveniment se face pe bază de programare la adresa de e-mail: impresariat@teatrulalba.ro, unde vă 
rugăm să ne transmiteți numele, numărul de participanți, data în care doriți să participați. 

Programările se vor face în ordinea înscrierilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să sunați la numerele de 
telefon: 0372 758 351 / 0258 811 752, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. 

Și să nu uităm de reguli: purtarea măștii este obligatorie în spațiul special amenajat, pe toată durata spectacolului, 
dezinfectarea mâinilor la intrare, păstrarea distanței fizice și permiterea verificării temperaturii. 

Vă așteptăm cu nerăbdare, cu mic, cu mare, la spectacolele noastre. 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia organizează 
”Lecția de teatru” pe platforma Zoom [FOTO] 

Publicat in: 14 mai 2020 
etichete: ”Lecția de teatru”, platforma Zoom, radiocluj.ro, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, consideră că teatrul este un factor 
cultural-educativ important în viața oricărui copil, dezvoltându-i imaginația și 
spiritul creativ, care nu ar trebui să lipsească. De aceea, a decis ca în perioada 
imediat următoare să continuie proiectele online. 

Unul din proiectele noastre dragi este Lecția de teatru, un proiect care a avut un feedback excelent din 

partea copiilor, dovadă stând numeroasele solicitări din partea școlilor, grădinițelor sau a diferitelor 

asociații cultural-educative. 

Lecția de teatru a fost susținută în Alba Iulia și localități ale județului Alba: Cunța, Cut, Drașov, Geomal, 

Lancrăm, Loman, Petrești, Răchita, Răhău, Șpring, Stremț și Vințu de Jos. Și planurile noastre ar fi 

continuat în multe alte zone ale județului, dacă această pandemie nu ar fi intervenit în viețile noastre, ale 

tuturor. 

Ce vom învăța la o lecție de teatru? ne puteți întreba. Veți învăța cum să interpretați un rol, despre tipurile 

http://ab.ro/la-teatru-cu-familia-si-prietenii-un-nou-proiect-al-teatrului-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia/
http://ab.ro/category/stiri-in-format-text/comunicate-de-presa/
mailto:impresariat@teatrulalba.ro
http://www.radiocluj.ro/2020/05/14/teatrul-de-papusi-prichindel-alba-iulia-organizeaza-lectia-de-teatru-pe-platforma-zoom-foto/
http://www.radiocluj.ro/2020/05/14/teatrul-de-papusi-prichindel-alba-iulia-organizeaza-lectia-de-teatru-pe-platforma-zoom-foto/
http://www.radiocluj.ro/2020/05/14/
http://www.radiocluj.ro/etichete/lectia-de-teatru/
http://www.radiocluj.ro/etichete/platforma-zoom/
http://www.radiocluj.ro/etichete/radiocluj-ro/
http://www.radiocluj.ro/etichete/teatrul-de-papusi-prichindel-alba-iulia/
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de păpuși și mânuirea lor, cum să confecționați măști sau personaje, dicție și vorbire expresivă, dar și cum 

să vă comportați ca spectator. 

Propunerea noastră este următoarea: în perioada 19 mai – 12 iunie 2020, vom organiza zilnic Lecția de 

teatru pe platforma Zoom, online, pe care va trebui să o descărcați pe telefonul mobil, tabletă sau computer. 

Această lecție va fi susținută de actorii teatrului în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu orele 17.00 și 

durata acesteia va fi de 40 de minute. Prima lecție va începe marți, 19 mai 2020. (Ioana Bogățan, managerul 

Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia) 

  

capra cu trei iezi 

Pentru a putea participa la aceste lecții se fac înscrieri începând cu data de miercuri, 13 mai, cu precizarea zilei 

dorite, pe adresa: impresariat@teatrulalba.ro. 

 Cezar Firu 
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Teatrul ”Prichindel” serbeaza a 68-a aniversare cu Zulenka 
 28 august 2020  Redactie  Niciun comentariu aniversare, teatru de papusi, teatrul prichindel, zulenka 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba vă invită să aniversăm împreună 68 de ani de existență a 

Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

Așadar, vă așteptăm în 1 septembrie, de la orele 19.00, în curtea teatrului, să vizionați spectacolul „Zulenka”, 

scenariul și regia Cristian Pepino. Mascota teatrului vă va întâmpina cu zâmbetu-i candid, dar și cu baloane 

colorate. 

Înființat la 1 septembrie în anul 1952, teatrul a realizat de-a lungul timpului proiecte frumoase, pe care le-a 

prezentat copiilor din țară și din străinătate. La împlinirea destinului estetic al teatrului au participat, de-a lungul 

timpului, actori, importanți regizori, scenografi și compozitori, având ca obiectiv principal de activitate producerea 

și prezentarea de spectacole pentru copii, impregnate cu un puternic caracter educativ. Astfel, povești minunate, cu 

personaje simpatice, care au prins viață în mâinile actorilor teatrului, ateliere și lecții de teatru precum și Festivalul 

Internațional de teatru Povești au oferit spectatorilor momente unice. 

Participarea la numeroase festivaluri naționale și internaționale a dus la consolidarea imaginii teatrului, ca instituție 

de profil profesionistă, care poate susține pe orice scenă, de oriunde, spectacole de teatru de înaltă ținută artistică. 

Dovadă în acest sens stau numeroasele premii obținute la aceste festivaluri la care am fost invitați sau la care am 

fost selecționați. 

https://albastiri.ro/
https://albastiri.ro/category/cultura/
https://albastiri.ro/2020/08/28/teatrul-prichindel-serbeaza-a-68-a-aniversare-cu-zulenka/
https://albastiri.ro/author/redactie/
https://albastiri.ro/2020/08/28/teatrul-prichindel-serbeaza-a-68-a-aniversare-cu-zulenka/#respond
https://albastiri.ro/tag/aniversare/
https://albastiri.ro/tag/teatru-de-papusi/
https://albastiri.ro/tag/teatrul-prichindel/
https://albastiri.ro/tag/zulenka/
https://albastiri.ro/
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Evoluția teatrului a constat și în transformarea clădirii pe parcursul anilor, ajungând astfel în anul 2020 să avem un 

teatru nou, modern, frumos, elegant, atrăgător, cu personalitate. 

Dincolo de întreg aspectul frumos și elegant pe care l-a îmbrăcat clădirea și spațiile interioare, noul teatru 

beneficiază acum și de o curte primitoare, frumos pavată, care, iată, a devenit scena unui teatru în aer liber în 

această perioadă. 

Vă reamintim că totul se va desfășura respectând aceleași reguli de programare, precum și cele de protecție și 

distanțare fizică prevăzute în starea de alertă. Mai multe informații găsiți pe site-ul teatrului: www.teatrulalba.ro și 

pe adresa noastră de facebook: www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia 

Cristina Smadea, 

Secretar literar 

 

ACTUALITATE 

Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, la Festivalul Stradat Wonderpuck din 
Cluj Napoca. 

 

 
Publicat 

 acum 4 luni  

 vineri, 11.09.2020 

de 

 Redactia Alba24.ro 

 
 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” participă, după o lungă perioadă în care majoritatea 
festivalurilor au fost anulate, la cea de-a IV-a ediție a Festivalului Stradal 
WONDERPUCK, Cluj-Napoca. 
Spectacolul „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa, va fi prezentat duminică, 13 
septembrie 2020, de la orele 17.00, pe Scena mare din Piața Unirii din Cluj-Napoca. 

http://www.teatrulalba.ro/
http://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia
https://alba24.ro/categorie/actualitate
https://alba24.ro/author/redactia-alba24-ro
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”E o mare bucurie că am fost selecționați să participăm la acest festival și că revenim pe scena 
festivalieră. Spectacole, aplauze, reîntâlniri cu alți artiști – ce dor ne-a fost de toate acestea” au 
transmis reprezentanții  instituției. 

Spectacolul „O poveste din lumea păpușilor” s-a bucurat de aplauzele spectatorilor din Alba Iulia, în 
perioada în care am putut prezenta spectacolele teatrului în aer liber, fie pe scena din Piața Cetății, 
fie pe scena noastră, din curtea teatrului. Sperăm că și micii spectatori clujeni vor fi antrenați în 
lumea păpușilor noastre, vor dansa și vor cânta împreună cu noi, și ne vor răsplăti cu aplauzele lor. 

Echipa care a realizat acest spectacol este formată din: Teodora Popa – regizor artistic, Elena Ilaș – 
scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Teodora Popa, 
Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor 
Cristian Popa și Iulian Costea – actori, Elena Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator 
de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – 
mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă, Ioana Bogățan – manager. 

 
• ACASA 

• PROGRAMUL RADIO CLUJ 

• STIRI 

• CAMPANII 

• REPORTAJE 

• SPECIAL RCJ 

• TV RADIO CLUJ 

• DE PRIN CLUJ 

• STIREA ZILEI 
 

Teatrul de Păpuși ”Prichindel” la Wonderpuck 
Publicat in: 11 sept. 2020 
etichete: Cluj-Napoca, Festivalului Strada Wonderpuck, radiocluj.ro, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia 

 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, participă, după o lungă perioadă în 
care majoritatea festivalurilor au fost anulate, la cea de-a IV-a ediție a 
Festivalului Stradal Wonderpuck, Cluj-Napoca. 

Spectacolul „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora Popa, va fi prezentat duminică, 13 septembrie 

2020, de la orele 17.00, pe Scena mare din Piața Unirii din Cluj-Napoca. 

http://www.radiocluj.ro/
http://www.radiocluj.ro/2020/02/12/programul-radio-cluj-956-fm/
http://www.radiocluj.ro/articole/stiri/
http://www.radiocluj.ro/articole/campanii/
http://www.radiocluj.ro/articole/reportaje/
http://www.radiocluj.ro/articole/special-rcj/
http://www.radiocluj.ro/tv-radio-cluj/
http://www.radiocluj.ro/articole/de-prin-cluj/
http://www.radiocluj.ro/stirea-zilei/
http://www.radiocluj.ro/2020/09/11/teatrul-de-papusi-prichindel-la-wonderpuck/
http://www.radiocluj.ro/2020/09/11/
http://www.radiocluj.ro/etichete/cluj-napoca/
http://www.radiocluj.ro/etichete/festivalului-strada-wonderpuck/
http://www.radiocluj.ro/etichete/radiocluj-ro/
http://www.radiocluj.ro/etichete/teatrul-de-papusi-prichindel-din-alba-iulia/
https://i0.wp.com/www.radiocluj.ro/wp-content/uploads/sites/8/2020/09/3-Teatrul-de-Papusi-%E2%80%9DPrichindel%E2%80%9D-Alba-Iulia.jpg
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Este o mare bucurie că am fost selecționați să participăm la acest festival și că revenim pe scena festivalieră. 

Spectacole, aplauze, reîntâlniri cu alți artiști – ce dor ne-a fost de toate acestea! Spectacolul „O poveste din 

lumea păpușilor” s-a bucurat de aplauzele spectatorilor din Alba Iulia, în perioada în care am putut 

prezenta spectacolele teatrului în aer liber, fie pe scena din Piața Cetății, fie pe scena noastră, din curtea 

teatrului. Sperăm că și micii spectatori clujeni vor fi antrenați în lumea păpușilor noastre, vor dansa și vor 

cânta împreună cu noi, și ne vor răsplăti cu aplauzele lor, a spus, Ioana Bogățan, manager, Teatrul de Păpuși 

”Prichindel” din Alba Iulia. 

 Cezar Firu/Cristina Smadea 

la Alba Iulia.ro Site dedicat informarii albaiulienilor.

 

http://laalbaiulia.ro/
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Seria Spectacolelor Online 
Divertisment 
 29 Octombrie 2020 EditorLeave A CommentOn Seria Spectacolelor Online 

Teatrul de Păpuși „Prichindel”, în parteneriat cu Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, vă invită la teatru. Nu în sală, din 

păcate, ci pe paginile noastre de Facebook, în sistem LIVE. Asta înseamnă că actorii noștri vor juca efectiv pe scenă pentru 

voi, cei de acasă, cu aceeași bucurie ca și când ați fi în sală, alături de ei. Ne vom imagina că veți cânta alături de ei, sau că veți 

dansa și, evident, că ne veți și aplauda. Sperăm ca măcar așa să aducem un strop de bucurie și de poveste în casele și în 

sufletele voastre de copii. 

 
Așadar, începând de săptămâna viitoare, în zilele de miercuri și joi ale săptămânii veți putea urmări câte un spectacol, transmis 

în direct din sala teatrului, pe adresele de Facebook: 

https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel, 

https://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia și 

https://www.facebook.com/Centrul-de-Cultura-AUGUSTIN-BENA-Alba-173204689596678 

Primul spectacol care va da startul programului nostru online este „Capra 

cu trei iezi”, în regia colectivă semnată de Teodora Popa, Ramona Mincu Benchea, Irina Melnic, Viorica Boda, după o 

dramatizare de Cristian Pepino. 

Pentru următoarele spectacole programate vă rugăm să urmăriți paginile noastre de facebook și site-ul teatrului: 

www.teatrulalba.ro. 

Până vom putea reveni în fața voastră, dragi copii, vă așteptăm să vă ocupați locul preferat acasă, imaginându-vă că sunteți în 

primul rând la teatru. Haideți miercuri, 4 noiembrie și joi, 5 noiembrie, orele 12.00, la întâlnirea cu buna mamă-capră și cu 

năstrușnicii ei iezișori, cu lupul cel nesătul și cu alte personaje vesele și simpatice. 

 

 

 

http://laalbaiulia.ro/index.php/category/divertisment/
http://laalbaiulia.ro/index.php/2020/10/29/seria-spectacolelor-online/
http://laalbaiulia.ro/index.php/author/editor/
http://laalbaiulia.ro/index.php/2020/10/29/seria-spectacolelor-online/#respond
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Cultura, Stiri Apuseni 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” va fi prezent la Festivalul Internațional al 
Teatrului de Studio – DaFest 

 
 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” va participa la Festivalul Internațional al Teatrului de Studio – DaFest, 
organizat exclusiv online de Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești. 
Evenimentul a ajuns la ediția a XXIV-a. Accesul la spectacole este gratuit. 
Teatrul va prezenta în programul DaFest spectacolul „Universul din lanterna magică”, scenariul și 
regia Radu Dinulescu, un spectacol deosebit, care s-a bucurat de un real succes la celebrul Festival 
de la Avignon, Franța. Spectacolul poate fi vizionat în data de 5 decembrie, orele 11:30, pe canalele 

https://www.ziarulapulum.ro/cultura-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/stiri-apuseni/
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de difuzare ale Teatrului „Alexandru Davila”: http://dafest.ro/, facebook și youtube ale festivalului.

 
 

 

 

 
Ciugudeanul 
.ro 
  

• Cultura 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat să 

participe la o ediție unică, așa cum au declarat-

o organizatorii, a Festivalului Internațional de 

Animație „Sub masca lui Merlin” Timișoara 
 

http://dafest.ro/
http://ciugudeanul.ro/
http://ciugudeanul.ro/
http://ciugudeanul.ro/
http://ciugudeanul.ro/
http://ciugudeanul.ro/category/cultura/
mailto:?subject=Teatrul%20de%20P%C4%83pu%C8%99i%20%E2%80%9EPrichindel%E2%80%9D%20este%20invitat%20s%C4%83%20participe%20la%20o%20edi%C8%9Bie%20unic%C4%83,%20a%C8%99a%20cum%20au%20declarat-o%20organizatorii,%20a%20Festivalului%20Interna%C8%9Bional%20de%20Anima%C8%9Bie%20%E2%80%9ESub%20masca%20lui%20Merlin%E2%80%9D%20Timi%C8%99oara&body=http://ciugudeanul.ro/2020/10/01/teatrul-de-papusi-prichindel-este-invitat-sa-participe-la-o-editie-unica-asa-cum-au-declarat-o-organizatorii-a-festivalului-international-de-animatie-sub-masca-lui-merlin/
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Echipa teatrului va susține două reprezentații cu spectacolul „O poveste din lumea 
păpușilor”, regia Teodora Popa, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” din 

Timișoara: sâmbătă, 3 octombrie 2020, de la orele 18.00 și duminică, 4 octombrie 2020, 
dela orele 11.00. 

Spectacolul „O poveste din lumea păpușilor” îi invită pe cei mici la o scurtă incursiune, așa 

cum reiese și din titlu, în lumea păpușilor. Oare este o lume mai bună? Mai frumoasă? Fără 
necazuri sau primejdii? Rămâne de văzut. Însă cu siguranță este cântec, aventură și 

culoare. 

Echipa care a realizat acest spectacol este formată din: Teodora Popa – regizor artistic, 
Elena Ilaș – scenograf, Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – 
compozitor,Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Irina Melnic, Cătălina 

Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor Cristian Popa și Iulian Costea – actori, Elena Madaras – 
regizortehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin 

Andrea– maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă. 
Ioana Bogățan – manager. 

http://ciugudeanul.ro/wp-content/uploads/2020/10/merlin-2.jpg
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•  

Îi așteptăm cu drag pe micii spectatori ai Timișoarei în lumea păpușilor noastre, aducându-

le veselie și zâmbet, iar ei să ne răsplătească cu multe aplauze. 

 

 

www.albastiri.ro 
cultura, educatie, societate 

Contact redacție 
redactie@albastiri.com 

• CULTURA 
• SOCIETATE 
• EDUCATIE 
• SANATATE 
• ECONOMIE 
• RELIGIE 
• SPORT 

https://albastiri.ro/
mailto:redactie@albastiri.com
https://albastiri.ro/category/cultura/
https://albastiri.ro/category/societate/
https://albastiri.ro/category/educatie/
https://albastiri.ro/category/sanatate/
https://albastiri.ro/category/economie/
https://albastiri.ro/category/religie/
https://albastiri.ro/category/sport/
https://albastiri.ro/
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cultura  

Teatrul Prichindel merge cu „O poveste din lumea păpușilor” pe scena Festivalului 
Internațional de Animație Timișoara 

 1 octombrie 2020  Redactie  Niciun comentariu festivalul international de animatie, participare, teatrul prichindel, timisoara 
COMUNICAT DE PRESĂ 

1 octombrie 2020 

          Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat să participe la o ediție unică, așa cum au declarat-o organizatorii, a 

Festivalului Internațional de Animație „Sub masca lui Merlin” Timișoara. 

          Echipa teatrului va susține două reprezentații cu spectacolul „O poveste din lumea păpușilor”, regia Teodora 

Popa, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara: sâmbătă, 3 octombrie 2020, de la orele 

18.00 și duminică, 4 octombrie 2020, de la orele 11.00. 

          Spectacolul „O poveste din lumea păpușilor” îi invită pe cei mici la o scurtă incursiune, așa cum reiese și din 

titlu, în lumea păpușilor. Oare este o lume mai bună? Mai frumoasă? Fără necazuri sau primejdii? Rămâne de văzut. 

Însă cu siguranță este cântec, aventură și culoare. 

          Echipa care a realizat acest spectacol este formată din: Teodora Popa – regizor artistic, Elena Ilaș – scenograf, 

Florin Lucian Marin – sculptor păpuși, Levente Szöcs – compozitor, Teodora Popa, Viorica Boda, Ramona Benchea 

Mincu, Irina Melnic, Cătălina Mihăilă, Mădălin Costea, Tudor Cristian Popa și Iulian Costea – actori, Elena 

Madaras – regizor tehnic, Ovidiu Tămășan – operator de lumini, Călin Popa – maestru de lumini, Florin Andrea – 

maestru de sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist, Mirela Tămășan – croitoreasă. Ioana Bogățan – manager. 

          Îi așteptăm cu drag pe micii spectatori ai Timișoarei în lumea păpușilor noastre, aducându-le veselie și 

zâmbet, iar ei să ne răsplătească cu multe aplauze. 

                                                                                      Cristina Smadea, 

                                                                                        Secretar literar 

 

Cauta?i
 

https://albastiri.ro/category/cultura/
https://albastiri.ro/2020/10/01/teatrul-prichindel-merge-cu-o-poveste-din-lumea-papusilor-pe-scena-festivalului-international-de-animatie-timisoara/
https://albastiri.ro/author/redactie/
https://albastiri.ro/2020/10/01/teatrul-prichindel-merge-cu-o-poveste-din-lumea-papusilor-pe-scena-festivalului-international-de-animatie-timisoara/#respond
https://albastiri.ro/tag/festivalul-international-de-animatie/
https://albastiri.ro/tag/participare/
https://albastiri.ro/tag/teatrul-prichindel/
https://albastiri.ro/tag/timisoara/
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Acasă  Actual 

Alba Iulia: Spectacole online la Teatrul 

de Păpuşi „Prichindel” 
Alba Iulia: Teatrul de Păpuşi „Prichindel” pune în scenă spectacole... online 

De către 
 Brok Iulian - abnews 
 - 
29 octombrie 2020 

 
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” ne invită la teatru LIVE pe facebook. 

Actorii vor juca efectiv pe scenă pentru voi, cei de acasă, „cu aceeaşi bucurie ca şi când aţi fi în sală, alături de ei. Ne 

vom imagina că veţi cânta alături de ei, sau că veţi dansa şi, evident, că ne veţi şi aplauda. Sperăm ca măcar aşa să 

aducem un strop de bucurie şi de poveste în casele şi în sufletele voastre de copii”, precizează Cristina Smadea, 

secretar literar al teatrului de păpuşi. 

De la începutul lunii noiembrie, în zilele de miercuri şi joi ale săptămânii doritorii vor putea urmări câte un spectacol, 

transmis în direct din sala teatrului, pe adresele de facebook: 

https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel , 

https://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia şi 

http://www.abnews.ro/
http://www.abnews.ro/author/iulian-brok/
https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel
https://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia
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https://www.facebook.com/Centrul-de-Cultura-AUGUSTIN-BENA-Alba-173204689496678. 

Primul spectacol din cadrul programului online este „Capra cu trei iezi”, în regia colectivă semnată de Teodora Popa, 

Ramona Mincu Benchea, Irina Melnic, Viorica Boda, după o dramatizare de Cristian Pepino. 

Pentru următoarele spectacole programate urmăriți paginile de facebook și site-ul teatrului: www.teatrulalba.ro . 

Spectacolele online sunt realizate în parteneriat cu Centrul de Cultură „Augustin Bena”. 

 

•  

•  
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http://www.teatrulalba.ro/
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https://www.informatiadealba.ro/category/actualitate/
https://www.informatiadealba.ro/category/comunitate/
https://www.informatiadealba.ro/category/cultura/
https://www.informatiadealba.ro/category/economic/
https://www.informatiadealba.ro/category/anchete/
https://www.informatiadealba.ro/category/justitie/
https://www.informatiadealba.ro/category/monden/
https://www.informatiadealba.ro/category/national/
https://www.informatiadealba.ro/category/politica/
https://www.informatiadealba.ro/category/reportaj/
https://www.informatiadealba.ro/category/sanatate/
https://www.informatiadealba.ro/category/social/
https://www.informatiadealba.ro/category/societate/
https://www.informatiadealba.ro/category/sport/
https://www.informatiadealba.ro/category/stirea-ta/
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https://www.informatiadealba.ro/comunitate/darurile-lui-prichindel/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/darurile-lui-prichindel/#respond
https://www.informatiadealba.ro/
https://www.facebook.com/pages/Informatia-de-Alba/275203389274321
https://www.informatiadealba.ro/feed/
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Teatrul de Păpuși „Prichindel” vine în întâmpinarea sărbătorilor de iarnă cu daruri alese pentru cei mici. „Darurile lui 
Prichindel” este proiectul nostru de sărbători care ne dorim să aducă magie și un plus de bucurie în casele voastre. Dacă 
veți deschide pagina noastră de facebook, începând cu data de 21 decembrie, veți descoperi ce veți putea primi în dar: 
spectacole, scenete, povești de iarnă, colinde. Și pentru că ne gândim la voi și la început de nou an, să ne așteptați, tot pe 
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facebook, și cu sorcova, ca să vă urăm de tinerețe și de sănătate. Programul îl puteți urmări pe site-ul instituției – 
www.teatrulalba.ro și pe paginile noastre de 
facebook: https://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia și https://www.facebook.com/teatruldepapusi.
prichindel/. 
„Pentru că nu mai putem fi împreună în sala de spectacol, acum, în prag de sărbători, ne-am dorit să fim aproape de voi. 
Ne dorim să intrăm în casele voastre cu povești frumoase, spuse la gura șemineului sau pe scenă. Echipa Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” vă dorește sărbători frumoase și liniștite, să ne revedem cât mai curând posibil sănătoși și voioși. 
Crăciun fericit!”, Ioana Bogățan, managerul teatrului. 

 
• Home  

• Secţiuni  

• Program  

• Documentarele RRC  

• Exclusiv online  

• Despre Radio  

• Arhivă 

Teatru şi film 

 17 December 2020  

https://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia
https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel/
https://www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel/
https://radioromaniacultural.ro/
https://radioromaniacultural.ro/program/
https://radioromaniacultural.ro/produs-de-radio-romania/documentarele-rrc/
https://radioromaniacultural.ro/arhiva/
https://radioromaniacultural.ro/
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TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU „POVEȘTI” ALBA IULIA 

ZIUA DATA 

POSTĂRI 

CONȚINUT 
IMPACT - 

PERSOANE 

VIZUALIZĂRI 

VIDEO VIZUALIZĂRI 

FOTOGRAFII 
REACȚII COMENTARII DISTRIBUIRI 

D 10/05/2020 

 Text de prezentare + selecție foto din 

spectacolul „Carte Blanche à Julien 

Cottereau” și de la atelierul susținut de 

acesta pentru actorii teatrului - ediția 

de festival cu numărul 14, 2019. 

695   13 40   2 

L 11/05/2020 
Text de prezentare + selecție foto - 

prima zi din programul FITAB 2019. 1784   119 85 2 7 

M 12/05/2020 

Text de prezentare + selecție foto - 

ziua a doua din programul FITAB 

2019. 

581   19 29   3 

Mi 13/05/2020 

Text de prezentare + selecție foto - 

ziua a treia din programul FITAB 

2019. 

563   27 24   3 

J 14/05/2020 

Text de prezentare + selecție foto - 

ziua a patra din programul FITAB 

2019. 

518   17 31   3 

V 15/05/2020 

Text de prezentare + selecție foto - 

ziua a cincea din programul FITAB 

2019. 

575   17 28   5 

S 16/05/2020 

Text de prezentare + selecție foto - 

ziua a șasea din programul FITAB 

2019. 

518   15 26   4 

D 17/05/2020 

Text de prezentare + selecție foto - 

ziua a șaptea din programul FITAB 

2019. 

1021   68 68 2 3 
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L 18/05/2020 Promo video ziua 1 FITAB 2019 640 195   24   3 

M 19/05/2020 Promo video ziua 2 FITAB 2019 463 142   20 1 3 

Mi 20/05/2020 Promo video ziua 3 FITAB 2019 515 161   20 1 1 

J 21/05/2020 Promo video ziua 4 FITAB 2019 476 125   12 1 2 

V 22/05/2020 Promo video ziua 5 FITAB 2019 463 117   13 1 2 

S 23/05/2020 Promo video ziua 6 FITAB 2019 412 96   6   1 

D 24/05/2020 Promo video ziua 7 FITAB 2019 766 218   23   3 

TOTAL 9990 1054 295 449 8 45 

      

TOTAL REACȚII-
COMENTARII-DISTRIBUIRI 502 

 

 

 

 

 

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE CANALELE MEDIA DE SOCIALIZARE FACEBOOK ȘI YOUTUBE 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA MARTIE 2020 

FACEBOOK YOUTUBE 

CONȚINUT VIZUALIZĂRI REACȚII COMENTARII DISTRIBUIRI CONȚINUT VIZUALIZĂRI 

Mi 11/03/2020 

Filmare - repetiții la spectacolul „O 

poveste din lumea păpușilor”, regia 

Teodora Popa 

525 75 5 3 

 

  

M 17/03/2020 

Distribuire din Facebook CJA - 

Mesajul Președintelui Consiliului 

Județean Alba, Ion Dumitrel. 

 81 1 69 
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J 19/03/2020 

Distribuire din Facebook CJA - 

Mesajul managerului Teatrului de 

Păpuși Prichindel, Ioana Bogățan - 

„Mie îmi pasă! Ție îți pasă? 

#stauacasa” 

2351 115 16 5 

 

  

Lansare proiect: Teatrul de Păpuși 

Prichindel vă prezintă o poveste 

online. Text prezentare și link 

vizionare spectacol din YouTube: 

CAPRA CU TREI IEZI 

YOUTUBE 108 7 70 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

Capra cu trei 

Iezi + text 

prezentare 

25158 

Distribuire link articol online Urbea 

mea - Comunicat de presă: Teatrul 

de Păpuși Prichindel vă prezintă o 

poveste online. 

 16  5    

Distribuire link articol online 

ProAlba - Comunicat de presă: 

Teatrul de Păpuși Prichindel vă 

prezintă o poveste online. 

 8   

 

  

Distribuire link articol online 

Alba24 - Comunicat de presă: 

Teatrul de Păpuși Prichindel vă 

prezintă o poveste online. 

 57  24 

 

  

Distribuire link articol online Ziarul 

Unirea - Comunicat de presă: 

Teatrul de Păpuși Prichindel vă 

prezintă o poveste online. 

 30  9 

 

  

V 20/03/2020 

Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - 

POVESTEA LUI MUCK CEL MIC 
YOUTUBE 48 3 34 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

Povestea lui 

Muck cel Mic + 

text prezentare 

1016 

Text și foto - Mesaj de Ziua 

Internaţională a Teatrului pentru 

Copii şi Tineret. 

 22  4 
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S 21/03/2020 

Mesaj de Ziua Internațională a 

teatrului de animație / Ziua 

Mondială a Poeziei + link spectacole 

Youtube 

 

64 12 2 

 

  

D 22/03/2020 Definiția teatrului Olivier Py  36 1 2    

L 23/03/2020 

Definiția teatrului Olivier Py  36  3    

Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - PASĂREA 

MĂIASTRĂ 

YOUTUBE 38 1 6 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

Pasărea 

Măiastră + text 

prezentare 

529 

M 24/03/2020 

Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - POVEȘTI 

ÎN PARC 

YOUTUBE 48 8 18 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

Povești în parc 

+ text prezentare 

790 

Definiția teatrului Olivier Py  41 2 2    

Distribuire din Facebook CJA - 

Mesaj „MĂSURI DE PREVENIRE 

A RĂSPÂNDIRII COVID-19” 

3 3   

 

  

Mi 25/03/2020 Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - SÂNZIANA 

ȘI PEPELEA 

YOUTUBE 37  16 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

Sânziana și 

Pepelea + text 

prezentare 

598 

Definiția teatrului Olivier Py  16  1    

J 26/03/2020 
Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - MICA 

VRĂJITOARE 

YOUTUBE 30 1 5 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

Mica Vrăjitoare 

+ text prezentare 

852 

Definiția teatrului Olivier Py  15 2 1    
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V 27/03/2020 

Reluare spectacole YouTube - text 

prezentare + link vizionare 

spectacole 

YOUTUBE 97 6 53 

 

  

Mesaj de Ziua Mondială a Teatrului  30 4 2    

S 28/03/2020 Definiția teatrului Olivier Py  22  1    

D 29/03/2020 Definiția teatrului Olivier Py  25  1    

L 30/03/2020 
Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - D ALE LUI 

PĂCALĂ 

YOUTUBE 30 4 7 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului D 

ale lui Păcală + 

text prezentare 

374 

Definiția teatrului Olivier Py  16  1    

M 31/03/2020 Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - CINE VA 

PĂZI CLOPOȚEII? 

YOUTUBE 30 1 8 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

Cine va păzii 

clopoțeii + text 

prezentare 

252 

Definiția teatrului Olivier Py  18  2    

TOTAL 2879 1192 74 354  29569 

    
TOTAL REACȚII-

COMENTARII- 

DISTRIBUIRI 1620 
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TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE CANALELE MEDIA DE SOCIALIZARE FACEBOOK ȘI YOUTUBE 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - APRILIE 2020 

FACEBOOK YOUTUBE 

CONȚINUT VIZUALIZĂRI REACȚII COMENTARII DISTRIBUIRI CONȚINUT VIZUALIZĂRI 

Mi 01/04/2020 

Text prezentare și link 

vizionare spectacol din 

YouTube - DUPĂ MELCI 

YOUTUBE 27   11 

Înregistrare integrală a 

spectacolului După 

melci + text 

prezentare 

159 

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  16     

  
  

J 02/04/2020 

Text prezentare și link 

vizionare spectacol din 

YouTube - MICA SIRENĂ 

YOUTUBE 33 5 11 

Înregistrare integrală a 

spectacolului Mica 

Sirenă + text 

prezentare 

311 

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  12   1 

  
  

V 03/04/2020 

Reluare spectacole 

YouTube: text prezentare 

+ link vizionare spectacole 

YOUTUBE 26 4 10 

  

  

Filmare: Moment artistic - 

mânuire marionetă, 

prezentat de actrița 

Cătălina Mihăilă + text de 

prezentare. 

851 182 32 29 

  

  

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  16   1 

  
  

S 04/04/2020 
Definiția teatrului Olivier 

Py 
  11   2 
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D 05/04/2020 
Definiția teatrului Olivier 

Py 
  35   1 

  
  

L 06/04/2020 

Text prezentare și link 

vizionare spectacol din 

YouTube - TREI 

PRINȚESE FERMECATE 

YOUTUBE 29   7 

Înregistrare integrală a 

spectacolului Trei 

prințese fermecate + 

text prezentare 

266 

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  18   3 

  
  

M 07/04/2020 

Text prezentare și link 

vizionare spectacol din 

YouTube - PRINȚESA 

ZULUFINA 

YOUTUBE 26 1 7 

Înregistrare integrală a 

spectacolului Prințesa 

Zulufina + text 

prezentare 

128 

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  22     

  
  

Mi 08/04/2020 

Text prezentare și link 

vizionare spectacol din 

YouTube - 

CENUȘĂREASA 

YOUTUBE 26   5 

Înregistrare integrală a 

spectacolului 

Cenușăreasa + text 

prezentare 

533 

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  13     

  
  

J 09/04/2020 

Text prezentare și link 

vizionare spectacol din 

YouTube - FETIȚA CU 

CHIBRITURI 

YOUTUBE 29   15 

Înregistrare integrală a 

spectacolului Fetița cu 

chibrituri + text 

prezentare 

370 

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  17     

  
  

V 10/04/2020 

Reluare spectacole 

YouTube: text prezentare 

+ link vizionare spectacole 

YOUTUBE 21   1 

  

  

Filmare: Moment artistic - 

mânuire marionetă, 

prezentat de actrița Viorica 

Boda + text de pezentare. 

378 87 12 11 

  

  

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  7     

  
  



 106 

S 11/04/2020 

Anunț difuzare spectacole 

la TVR CLUJ + filmuleț 

promo difuzare Universul 

din lanterna magică 

68 24   3 

  

  

Afiș program difuzare 

spectacole la TVR Cluj, 13 

- 16 aprilie. 

  32   11 

  

  

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  18   1 

  
  

D 12/04/2020 
Definiția teatrului Olivier 

Py 
  27   1 

  
  

L 13/04/2020 

Promo TVR Cluj - 

Universul din lanterna 

magică 

59 17   1 

  

  

Filmare: Moment artistic - 

mânuire marionetă, 

prezentat de actrița Irina 

Melnic + text de 

prezentare. 

559 96 10 15 

  

  

Promo TVR Cluj - Mica 

vrăjitoare 
97 29 3 6 

  
  

M 14/04/2020 

Promo TVR Cluj - Mica 

vrăjitoare 
55 15   1 

  
  

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  14   1 

  
  

Promo TVR Cluj - 

Povestea lui Muck cel Mic 
42 14     

  
  

Mi 15/04/2020 

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  33   2 

  
  

Promo TVR Cluj - Capra 

cu trei iezi 
60 16   3 

  
  

J 16/04/2020 

Filmare: Moment artisitic 

pregătit cu ocazia 

Sărbătorilor Pascale, 

prezentat de actrița Viorica 

Boda + text de prezentare. 

592 74 9 16 
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V 17/04/2020 

Mesaj postat cu ocazia 

Sărbătorilor Pascale + 

imagine. 

  44 6 4 

  

  

S 18/04/2020               

D 19/04/2020 

Promo TVR Cluj - 

Punguța cu 2 bani                    

+ text de prezentare 

46 

48 11 10   

  

Promo TVR Cluj - 

Sânziana și Pepelea    
147 

  
  

Afiș program difuzare 

spectacole la TVR Cluj, 20 

- 24 aprilie. 

  22   4 

  

  

L 20/04/2020 

Promo TVR Cluj - Trei 

prințese fermecate + text 

de prezentare. 

48 11   1 

  

  

M 21/04/2020 
Definiția teatrului Olivier 

Py 
  18   1 

  
  

Mi 22/04/2020 

Promo TVR Cluj - Casa 

noastră + text de 

prezentare. 

75 19   4 

  

  

J 23/04/2020 

Promo TVR Cluj - Fetița 

cu chibrituri + text de 

prezentare. 

112 29   3 

  

  

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  11   1 

  
  

V 24/04/2020 

Promo TVR Cluj - Povești 

în parc + text de 

prezentare. 

92 17   2 

  

  

Filmare: Moment artistic 

prezentat de actrița 

Ramona Benchea-Mincu + 

text de prezentare. 

372 49 3 13 

  

  

S 25/04/2020 
Definiția teatrului Olivier 

Py 
  28 2 2 

  
  

D 26/04/2020 
Definiția teatrului Olivier 

Py 
  22 1   
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L 27/04/2020 

Afiș program difuzare 

spectacole la TVR Cluj, 27 

aprilie - 01 mai. 

  26 1 8 

  

  

Afiș promo TVR Cluj - 

Universul din lanterna 

magică. 

  28   4 

  

  

Anunț anulare FITAB 

ediția 2020 
  56 6 6 

  
  

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  28   2 

  
  

M 28/04/2020 

Afiș promo TVR Cluj - 

Mica Vrăjitoare 
  28   3 

  
  

Filmare: Moment artistic - 

mânuire marionetă, 

prezentat de actorul Iulian 

Costea + text de 

prezentare. 

322 49   5 

  

  

Mi 29/04/2020 

Afiș promo TVR Cluj - 

Povestea lui Muck cel Mic 
  29   4 

  
  

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  12   1 

  
  

J 30/04/2020 

Afiș promo TVR Cluj - 

Capra cu trei iezi 
  46   8 

  
  

Definiția teatrului Olivier 

Py 
  18   2 

  
  

TOTAL 3975 1700 106 264   1767 

    TOTAL REACȚII-

COMENTARII- DISTRIBUIRI 2070 
  

      

 

 

 

 

 

 

 



 109 

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE CANALELE MEDIA DE SOCIALIZARE FACEBOOK ȘI YOUTUBE 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA MAI 2020 

FACEBOOK YOUTUBE 

CONȚINUT VIZUALIZĂRI REACȚII COMENTARII DISTRIBUIRI CONȚINUT VIZUALIZĂRI 

V 01/05/2020 

Afiș promo TVR Cluj - Sânzâiana 

și Pepelea 
  42   8 

  
  

Definiția teatrului Olivier Py   11   1     

S 02/05/2020 Definiția teatrului Olivier Py   14   1     

D 03/05/2020 Definiția teatrului Olivier Py   26 2 1     

L 04/05/2020 

Afiș program difuzare spectacole la 

TVR Cluj, 04 - 08 mai.   29 1 9 
  

  

Afiș promo TVR Cluj - Punguța cu 

2 bani 
  28   3 

  
  

Definiția teatrului Olivier Py   13   1     

M 05/05/2020 

Afiș promo TVR Cluj - Trei 

prințese fermecate 
  33   3 

  
  

Filmare: Moment artistic - mânuire 

marionetă, prezentat de actrița 

Teodora Popa + text de prezentare. 

1200 108 13 34 

  

  

Mi 06/05/2020 

Afiș promo TVR Cluj - Casa 

Noastră 
  29 2 5 

  
  

Definiția teatrului Olivier Py   29   2     

J 07/05/2020 

Afiș promo TVR Cluj - Fetița cu 

chibrituri 
  45   6 

  
  

Definiția teatrului Olivier Py   17   1     
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V 08/05/2020 

Afiș promo TVR Cluj - Povești în 

parc 
  31   3 

  
  

Filmare: Moment artistic - mânuire 

marionetă, prezentat de actorul 

Mădălin Costea + text de 

prezentare. 

361 53   5 

  

  

S 09/05/2020 Definiția teatrului Olivier Py   22   2     

D 10/05/2020 

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: text 

prezentare + selecție foto din 

spectacolul „Carte Blanche à Julien 

Cottereau” și de la atelierul susținut 

de acesta pentru actorii teatrului - 

ediția de festival cu numărul 14, 

2019. 

  20     

  

  

Definiția teatrului Olivier Py   15   1     

L 11/05/2020 

Afiș promo program YouTube - 

Ursulețul și anotimpurile   29   4 
  

  

Definiția teatrului Olivier Py   28 1 1     

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: text 

prezentare + selecție foto prima zi 

din programul FITAB 2019. 

  31 1 1 

  

  

M 12/05/2020 

Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - 

URSULEȚUL ȘI ANOTIPURILE 

YOUTUBE 28   8 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

+  Ursulețul și 

anotimpurile 

+ text 

prezentare 

116 

Definiția teatrului Olivier Py   17         

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: text 

prezentare + selecție foto ziua a 

doua din programul FITAB 2019. 

  12     
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Mi 13/05/2020 

Afiș promo program YouTube - 

Universul din lanterna magică.   19   3 
  

  

Comunicat de presă: Lecția de 

teatru pe platforma Zoom, 

desfășurată online. 

  23   5 

  

  

Distribuire link articol online 

Urbea mea - Comunicat de presă: 

Lecția de teatru pe platforma 

Zoom, desfășurată online. 

  4   1 

  

  

Filmare: Moment artistic cu păpuși, 

prezentat de actorii Teodora Popa 

și Cristian Tudor Popa + text de 

prezentare. 

614 74   12 

  

  

Distribuire link postare din pagina 

facebook Radio Atlas - Comunicat 

de presă: Lecția de teatru pe 

platforma Zoom, desfășurată 

online. 

  9     

  

  

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: text 

prezentare + selecție foto ziua a 

treia din programul FITAB 2019. 

  7     

  

  

J 14/05/2020 

Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - 

UNIVERSUL DIN LANTERNA 

MAGICĂ YOUTUBE 22 1 3 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

+  Universul 

din lanterna 

magică + text 

prezentare 

85 

Definiția teatrului Olivier Py   13   1     

Afiș program LECȚIA DE 

TEATRU online - pt. zilele 19 - 22 

mai 

  16   3 

  

  

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: text   9     
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prezentare + selecție foto ziua a 

patra din programul FITAB 2019. 

V 15/05/2020 

Text prezentare și link canal 

YouTube Teatrul Prichindel pentru 

vizionare spectacole. 

  17   2 

  

  

Filmare: Moment artistic - mânuire 

marionetă, prezentat de actrița 

Cătălina Mihăilă + text de 

prezentare. 

229 31 2 3 

  

  

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: text 

prezentare + selecție foto ziua a 

cincea din programul FITAB 2019. 

  11   1 

  

  

S 16/05/2020 

Definiția teatrului Olivier Py   33 4 1     

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: text 

prezentare + selecție foto ziua a 

șasea din programul FITAB 2019. 

  12   2 

  

  

D 17/05/2020 

Definiția teatrului Olivier Py   19   1     

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: text 

prezentare + selecție foto ziua a 

șaptea din programul FITAB 2019. 

  32 1 1 

  

  

L 18/05/2020 

Afiș promo program YouTube - 

CASA NOASTRĂ 
  18   1 

  
  

Definiția teatrului Olivier Py   11   1     

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: promo 

video Ziua 1, FITAB 2019. 

163 2     

  

  

M 19/05/2020 

Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - CASA 

NOASTRĂ 
  9   4 

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

+  Casa 

noastră + text 

prezentare 

88 
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Definiția teatrului Olivier Py   9         

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Viorica Boda - 

text prezentare + foto 

  48 7 4 

  

  

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: promo 

video Ziua 2, FITAB 2019. 

123 12 1   

  

  

Mi 20/05/2020 

Afiș promo program YouTube - 

PUNGUȚA CU 2 BANI   22   4 
  

  

Definiția teatrului Olivier Py   26         

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Ioana Bogățan 

- text prezentare + foto 

  145 14 9 

  

  

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: promo 

video Ziua 3, FITAB 2019. 

126 8 1   

  

  

J 21/05/2020 

Text prezentare și link vizionare 

spectacol din YouTube - 

PUNGUȚA CU 2 BANI  
  7     

Înregistrare 

integrală a 

spectacolului 

+  Punguța cu 

2 bani + text 

prezentare 

157 

Definiția teatrului Olivier Py   17   1     

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Ramona 

Bencehea Mincu - text prezentare + 

foto 

  93 9 2 

  

  

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: promo 

video Ziua 4, FITAB 2019. 

111 5   1 

  

  

V 22/05/2020 

Text prezentare și link canal 

YouTube Teatrul Prichindel pentru 

vizionare spectacole. 

  10   1 

  

  

Definiția teatrului Olivier Py   19   1     
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Afiș program LECȚIA DE 

TEATRU online - pt. zilele 25 - 29 

mai 

  5   2 

  

  

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Irina Melnic - 

text prezentare + foto 

  67 4 5 

  

  

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: promo 

video Ziua 5, FITAB 2019. 

101 8   1 

  

  

S 23/05/2020 

Definiția teatrului Olivier Py   12   1     

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: promo 

video Ziua 6, FITAB 2019. 

75 5     

  

  

D 24/05/2020 

Definiția teatrului Olivier Py   17         

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a Festivalului: promo 

video Ziua 7, FITAB 2019. 

131 7   1 

  

  

L 25/05/2020 

Definiția teatrului Olivier Py             

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Cătălina 

Mihăilă - text prezentare + foto 

  84 8 1 

  

  

M 26/05/2020 

Definiția teatrului Olivier Py   13   2     

Repetiții premieră „O poveste din 

lumea păpușilor” - text + foto   62 5 3 
  

  

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Viorica Boda - 

text prezentare + foto 

  52 6 1 

  

  

Mi 27/05/2020 

Definiția teatrului Olivier Py   25 1 1     

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Ramona 

Benchea Mincu - text prezentare + 

foto 

  47   4 

  

  

J 28/05/2020 

Comunicat de presă: „1 iunie cu 

spectacolele lui Prichindel„ + foto   60 12 17 
  

  

Afiș program spectacole 1 iunie   44   14     
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Definiția teatrului Olivier Py   8   1     

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Irina Melnic - 

text prezentare + foto 

  56 1 2 

  

  

V 29/05/2020 

Afiș program LECȚIA DE 

TEATRU online - pt. perioada 02 - 

04 iunie 

  12   2 

  

  

Afiș spectacol premieră „O poveste 

din lumea păpușilor” + text 

informatriv 

  42 6 13 

  

  

Definiția teatrului Olivier Py   12   1     

S 30/05/2020 

Foto vizionare premieră „O poveste 

din lumea păpușilor” + text 

prezentare 

  62 13 3 

  

  

Definiția teatrului Olivier Py   15         

D 31/05/2020               

TOTAL 3234 2237 116 243   446 

    TOTAL REACȚII-

COMENTARII- 

DISTRIBUIRI 2596 
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TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK - TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA IUNIE 2020 

CONȚINUT IMPACT - PERSOANE 
VIZUALIZĂRI 

VIDEO 

VIZUALIZĂRI 

FOTOGRAFII 
REACȚII COMENTARII DISTRIBUIRI 

L 01/06/2020 

Vizionare online premieră 

spectacol „O poveste din lumea 

păpușilor” 

  1000         

M 02/06/2020 

Definiția teatrului Olivier Py 89     5   2 

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Cătălina 

Mihăilă - text prezentare + foto 

1314   64 88 3 6 

Mi 03/06/2020 

Definiția teatrului Olivier Py 313     4   2 

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Irina Melnic - 

text prezentare + foto 

1056   68 79 3 3 

J 04/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 387     7   2 

    

Lecția de teatru online / 

coordonator: actrița Ramona 

Benchea Mincu - text prezentare + 

foto 

889   31 59 2 2 

V 05/06/2020 

Definiția teatrului Olivier Py 356     6   2 

Comunicat de presă organizare 

spectacole în aer liber -scena din 

Piața Cetății Alba Iulia 

1227   68 76 1 7 

Distribuire postare din Pagina de 

Facebook a CJA comunicat 

organizare evenimente culturale în 

aer liber. 

      12   3 
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Distribuire link articol online 

Urbea mea - Comunicat de presă 

organizare spectacole în aer liber -

scena din Piața Cetății Alba Iulia 

      18   4 

S 06/06/2020 

Distribuire link postare din pagina 

facebook Radio Atlas - Comunicat 

de presă organizare spectacole în 

aer liber -scena din Piața Cetății 

Alba Iulia. 

      18   1 

D 07/06/2020               

L 08/06/2020               

M 09/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 340     9   1 

Mi 10/06/2020 

Definiția teatrului Olivier Py 87     1   1 

Afiș program + text prezentare 

organizare spectacole în aer liber - 

Piața Cetății Alba Iulia. 

108     7   2 

Foto repetiții spectacol „Capra cu 

trei iezi” 
716   20 32   5 

J 11/06/2020 

Anunț spectacol „O poveste din 

lumea păpușilor” - Piața Cetății 

Alba Iulia + afiș program 

1320   15 35   11 

Definiția teatrului Olivier Py 40   1       

FOTO spectacol „O poveste din 

lumea păpușilor” - Piața Cetății 

Alba Iulia  

1652   227 125 7 5 

V 12/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 335     4   2 

S 13/06/2020 

Anunț spectacol „O poveste din 

lumea păpușilor” - Piața Cetății 

Alba Iulia + afiș program 

743   17 20   10 

FOTO spectacol „O poveste din 

lumea păpușilor” - Piața Cetății 

Alba Iulia  

1247   157 94 4 2 

D 14/06/2020               

L 15/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 436     15   4 

M 16/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 41     3     
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Mi 17/06/2020 

Afiș program spectacol „Ursulețul 

și anotimpurile” Piața Cetății Alba 

Iulia 

553   11 19   7 

Definiția teatrului Olivier Py 44     2     

J 18/06/2020 

Text informativ prezentare 

spectacol + Afiș program 

spectacol „Ursulețul și 

anotimpurile” Piața Cetății Alba 

Iulia + afiș program general 

spectacole în aer liber 

611   13 10   5 

Definiția teatrului Olivier Py 336     7   2 

FOTO spectacol „Ursulețul și 

anotimpurile” Piața Cetății Alba 

Iulia 

1232   149 82 8 4 

V 19/06/2020 

Afiș program spectacol „Ursulețul 

și anotimpurile” Piața Cetății Alba 

Iulia - 20 iunie 2020 

711   11 24   6 

Definiția teatrului Olivier Py 284     3   1 

S 20/06/2020 

Text informativ prezentare 

spectacol + Afiș program 

spectacol „Ursulețul și 

anotimpurile” Piața Cetății Alba 

Iulia + afiș program general 

spectacole în aer liber 

992   11 19   5 

FOTO spectacol „Ursulețul și 

anotimpurile” Piața Cetății Alba 

Iulia 

988   75 55 3 4 

D 21/06/2020               

L 22/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 589     13   3 

M 23/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 390     10   2 

Mi 24/06/2020 

Comunicat de presă organizare 

spectacole în aer liber -scena din 

Piața Cetății Alba Iulia 

592   16 20 1 3 

Definiția teatrului Olivier Py 353     6   2 
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Distribuire link articol online 

Urbea mea - Comunicat de presă 

organizare spectacole în aer liber -

scena din Piața Cetății Alba Iulia 

      29 2 1 

J 25/06/2020 

Anunț spectacol + Afiș program 

spectacol „Capra cu trei iezi” 

Piața Cetății Alba Iulia  

1314   17 42   8 

Definiția teatrului Olivier Py 335   3     2 

FOTO spectacol „Capra cu trei 

iezi” Piața Cetății Alba Iulia + text 1051   107 95 13 4 

V 26/06/2020 

Afiș program spectacol „Capra cu 

trei iezi” Piața Cetății Alba Iulia  816   8 48 4 5 

Definiția teatrului Olivier Py 292     6   1 

S 27/06/2020 

Anunț spectacol + Afiș program 

spectacol „Capra cu trei iezi” 

Piața Cetății Alba Iulia  

714   9 21 2 3 

FOTO spectacol „Capra cu trei 

iezi” Piața Cetății Alba Iulia + text 695   51 40 8 2 

D 28/06/2020               

L 29/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 347     5   2 

M 30/06/2020 Definiția teatrului Olivier Py 333     5   1 

TOTAL 26268 1000 1149 1278 61 150 

      

TOTAL REACȚII-COMENTARII-
DISTRIBUIRI 1489 
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TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK - TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA IULIE 2020 

CONȚINUT IMPACT - PERSOANE 
VIZUALIZĂRI 

VIDEO 

VIZUALIZĂRI 

FOTOGRAFII 
REACȚII COMENTARII DISTRIBUIRI 

Mi 01/07/2020 

Descriere + Afiș program 

spectacol „O poveste din lumea 

păpușilor” Piața Cetății Alba Iulia  

583   13 23   4 

J 02/07/2020 

Anunț spectacol + Afiș program 

spectacol „O poveste din lumea 

păpușilor” Piața Cetății Alba Iulia  

584   3 21   5 

FOTO spectacol „O poveste din 

lumea păpușilor” Piața Cetății 

Alba Iulia + text 

1098   83 56 2 4 

V 03/07/2020 

Afiș program spectacol „O 

poveste din lumea păpușilor” 

Piața Cetății Alba Iulia  

392   2 11   2 

S 04/07/2020 

Anunț spectacol + Afiș program 

spectacol „O poveste din lumea 

păpușilor” Piața Cetății Alba Iulia  

864   5 35   6 

Anunț anulare spectacol (condiții 

meteo nefavorabile) 
72         1 

Anunț final de stagiune 564     24 4 2 

TOTAL 4157 0 106 170 6 24 

      

TOTAL REACȚII-COMENTARII-
DISTRIBUIRI 200 
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TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK - TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA AUGUST 2020 

CONȚINUT IMPACT - PERSOANE 
VIZUALIZĂRI 

VIDEO 

VIZUALIZĂRI 

FOTOGRAFII 
REACȚII COMENTARII DISTRIBUIRI 

S 01/08/2020               

D 02/08/2020               

L 03/08/2020               

M 04/08/2020 

Comunicat de presă: Teatrul de 

Păpuși Prichindel dă startul unui 

nou proiect intitulat: + afiș 

spectacol „O poveste din lumea 

păpușilor” 

3527   29 125 5 19 

Mi 05/08/2020 

Afiș program spectacole  La 

teatru cu familia și prietenii - 11-

13 august 

1390   25 30   9 

J 06/08/2020 

Clip video - Hai și tu cu familia și 

prietenii la teatru! - realizat de 

actrița Teodora Popa, personaj 

Zulenka. 

1646 869   61 2 9 

V 07/08/2020               

S 08/08/2020               

D 09/08/2020               

L 10/08/2020 

Text informativ program La teatru 

cu familia și prietenii+ afiș 

program 11-13 august 

2085   18 35 2 10 

Hai la Teatrul De Papusi 

Prichindel cu familia si prietenii! 

+ foto montare scenă mobilă în 

curtea teatrului 

1240   71 60 8 6 

M 11/08/2020 

Afiș program spectacole  La teatru 

cu familia și prietenii - 11-13 

august 

797   5 20   3 
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Mi 12/08/2020 

La teatru cu familia și prietenii - 

spectacol O poveste din lumea 

păpușilor - text prezentare și foto 

din spectacol 

106   13 13     

J 13/08/2020 

Afiș program spectacole  La teatru 

cu familia și prietenii - luna 

august 

779   14 13   4 

Foto spectacol O poveste din 

lumea păpușilor  
1855   251 74 2 4 

Comunicat de presă: start proiecte 

Vin artiștii! și Lecția de teatru, din 

cadrul Programului CARAVANA 

CU PĂPUȘI 

2082   56 67 1 12 

V 14/08/2020 

Foto spectacol O poveste din 

lumea păpușilor  
2085   173 81 1 5 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- Grădinița nr. 2 din Sebeș - 

spectacolul O poveste din lumea 

păpușilor 

2130   201 96 5 6 

S 15/08/2020               

D 16/08/2020               

L 17/08/2020 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- Vingard - Lecția de teatru / 

actrițele Viorica Boda și Irina 

Melnic 

1355   78 62 3 4 

M 18/08/2020 

Afiș program La teatru cu familia 

și prietenii 
615   7 23 1 5 

La teatru cu familia și prietenii - 

spectacol O poveste din lumea 

păpușilor - text prezentare și foto 

din spectacol 

2552   153 67   3 

Mi 19/08/2020 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- Țelna - Lecția de teatru / actorii 

Cătălina Mihăilă și Tudor Cristian 

Popa 

1098   86 46 1 3 



 123 

Clip video -„Caravana cu Păpuși” 

- Țelna - Lecția de teatru / 

moment dans Tudor Cristian Popa 

2401 1101   91 5 6 

Distribuire link articol Alba24.ro - 

spectacole La teatru cu familia și 

prietenii  

90     4     

J 20/08/2020 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- Ighiel - Lecția de teatru / actorii 

Cătălina Mihăilă și Tudor Cristian 

Popa 

2730   196 150 6 9 

V 21/08/2020 

La teatru cu familia și prietenii - 

spectacol O poveste din lumea 

păpușilor - text prezentare și foto 

din spectacol 

948   88 55   2 

Foto + text prezentare - repetiții 

Zulenka 
678   32 24   3 

Afiș program La teatru cu familia 

și prietenii - spectacol Zulenka 
1110   20 21   5 

S 22/08/2020               

D 23/08/2020               

L 24/08/2020 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- Ciuldești / Bistra - Lecția de 

teatru / actorii Cătălina Mihăilă și 

Ramona Benchea Mincu 

3365   285 111 5 9 

Clip video „Caravana cu Păpuși” - 

Ciuldești 
1535 869   67   5 

M 25/08/2020 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- Bucerdea Vinoasă - Lecția de 

teatru / actorii Cătălina Mihăilă și 

Tudor Cristian Popa 

893   58 30   2 

Clip video „Caravana cu Păpuși” - 

Bucerdea Vinoasă - actrița 

Cătălina Mihăilă 

624 222   17   2 

Clip video „Caravana cu Păpuși” - 

Bucerdea Vinoasă - actorul Tudor 

Cristian Popa 

423 132   10   1 
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Mi 26/08/2020 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

-  Dăroaia, structură a Școlii 

Gimnaziale „Simion Balint” din 

Roșia Montană - Lecția de teatru / 

actorii Cătălina Mihăilă și Tudor 

Cristian Popa 

963   34 51 3 4 

Clip video  „Caravana cu Păpuși” 

-  Dăroaia 
664 286   30   2 

La teatru cu familia și prietenii - 

spectacol Zulenka - text prezentare 

și foto din spectacol 

1307   100 57 7 5 

J 27/08/2020 

Comunicat de presă: aniversare 68 

de ani de existență a Teatrului de 

Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

3642   252 189 34 17 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- Grădinița „Piticot” din Câmpeni 

- Lecția de teatru / actorii Cătălina 

Mihăilă și Tudor Cristian Popa 

542   26 22   1 

Clip video 1 - Grădinița „Piticot” 

din Câmpeni - Lecția de teatru / 

actorii Cătălina Mihăilă și Tudor 

Cristian Popa 

469 175   16   1 

Clip video 2 - Grădinița „Piticot” 

din Câmpeni - Lecția de teatru / 

moment dansTudor Cristian Popa 

516 229   16 2 3 

La teatru cu familia și prietenii - 

spectacol Zulenka - text prezentare 

și foto din spectacol 

841   48 37   2 

V 28/08/2020 
Afiș program La teatru cu familia 

și prietenii - spectacol Zulenka 
995   5 26   8 

S 29/08/2020               

D 30/08/2020               

L 31/08/2020 

Text informativ + Afiș program 

La teatru cu familia și prietenii - 

luna septembrie 

511   11 14   5 
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Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- structura Buninginea, Școala 

Gimnazială Ciuruleasa - Lecția de 

teatru / actorii Cătălina Mihăilă și 

Mădălin Costea 

3036   308 152 8 8 

Clip video 1 -  Buninginea, Școala 

Gimnazială Ciuruleasa - Lecția de 

teatru / actorii Cătălina Mihăilă și 

Mădălin Costea 

727 221   23 1 4 

Clip video 2 - Buninginea, Școala 

Gimnazială Ciuruleasa - Lecția de 

teatru / actorii Cătălina Mihăilă și 

Mădălin Costea 

2184 918   90 5 10 

TOTAL 56536 5022 2643 2176 107 216 

      

TOTAL REACȚII-COMENTARII-
DISTRIBUIRI 2499 

        

 

 

 

 

 

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK - TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA SEPTEMBRIE 2020 

CONȚINUT IMPACT - PERSOANE 
VIZUALIZĂRI 

VIDEO 

VIZUALIZĂRI 

FOTOGRAFII 
REACȚII COMENTARII DISTRIBUIRI 

M 01/09/2020 

Cuvânt manager Ioana Bogățan - 

ziua teatrului 
3381   17 138 40 12 

Distribuire din pagina de Fb CJA - 

mesaj aniversar teatru 
64     3     

Schimbare foto copertă pagină Fb 203     17 2 1 
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La teatru cu familia și prietenii - 

spectacol Zulenka - text prezentare 

și foto din spectacol 

2009   84 65 6 9 

Mi 02/09/2020 

La teatru cu familia și prietenii - 

spectacol Zulenka - text prezentare 

și foto din spectacol 

1076   76 55 1 5 

J 03/09/2020 

Foto + text „Caravana cu Păpuși” 

- Lecția de teatru - Lunca 

Mureșului / actorii Cătălina 

Mihăilă și Tudor Cristian Popa 

870   26 39 2 4 

Clip video - Lecția de teatru - 

Lunca Mureșului / actorii Cătălina 

Mihăilă și Tudor Cristian Popa 

746 271   32   4 

Comunicat start Gala HOP 2020 588   36 10   2 

La teatru cu familia și prietenii - 

spectacol Zulenka - text prezentare 

și foto din spectacol 

783   55 58 1 2 

V 04/09/2020 

Gala HOP 2020 - Link Fb 

eveniment online 
81     2     

Festival WonderPuck, Cluj 

Napoca, 2020 - Spectacol 0 

poveste din lumea păpușilor - 

Link Fb eveniment online 

117     5     

S 05/09/2020               

D 06/09/2020               

L 07/09/2020               

M 08/09/2020 Distribuire Foto Gala HOP 2020 39   3 2   1 

Mi 09/09/2020               

J 10/09/2020 

Afiș program La teatru cu familia 

și prietenii -spectacole septembrie 

2020 

920   6 32   6 

V 11/09/2020 

Comunicat participare Festival 

Stradal Wonderpuck, Cluj Napoca 

+ afiș / foto 

508   10 18 1 5 

S 12/09/2020               
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D 13/09/2020 

Text + foto spectacol O poveste 

din lumea păpușilor, Festival 

Wonderpuck Cluj 

1124   114 76 3 4 

L 14/09/2020 

Afiș program La teatru cu familia 

și prietenii - 15/16/17 sept. 
785   9 21   7 

Foto repetiții la spectacolul Cine 

va păzi clopoțeii? 
1227   68 60 2 6 

M 15/09/2020 
Distribuire din Pagina UNITER - 

Clip video - Gala UNITER 2020 
59 9         

Mi 16/09/2020 

Text + foto spectacol Capra cu 

trei iezi - La teatru cu familia și 

prietenii 

850   94 51 3 4 

J 17/09/2020 

Afiș program La teatru cu familia 

și prieteni - 22/23/24 
920   10 15 2 6 

Distribiure GDS.RO. - Articol 

Gala premiilor UNITER 2020, 

Craiova 

88           

Text + foto spectacol O poveste 

din lumea păpușilor - La teatru cu 

familia și prietenii 

1058   53 29   4 

V 18/09/2020 
Afiș program spectacol Cine va 

păzi clopoțeii?- 22 / 23 / 24 sept. 
1269   30 49   9 

S 19/09/2020               

D 20/09/2020               

L 21/09/2020 
Distribuire UNITER.RO - articol 

Gala UNITER 2020 
89     2     

M 22/09/2020 

Text + foto spectacol Cine va păzi 

clopoțeii? - La teatru cu familia și 

prietenii 

975   115 52 1 5 

Mi 23/09/2020 

Afiș program La teatru cu familia 

și prieteni - 29/30/01 
450   3 15   2 

Text + foto spectacol Cine va păzi 

clopoțeii? - La teatru cu familia și 

prietenii 

1480   90 77 5 8 
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J 24/09/2020 

Text + foto spectacol Cine va păzi 

clopoțeii? - La teatru cu familia și 

prietenii 

756   56 47     

V 25/09/2020 
Afiș program La teatru cu familia 

și prieteni - 29 sept. - 08 oct. 2020 
728   8 23     

S 26/09/2020               

D 27/09/2020               

L 28/09/2020               

M 29/09/2020               

Mi 30/09/2020               

TOTAL 23243 280 963 993 69 106 

      

TOTAL REACȚII-COMENTARII-
DISTRIBUIRI 

1168 

 

 

 

 

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK - TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA OCTOMBRIE 2020 

CONȚINUT IMPACT - PERSOANE 
VIZUALIZĂRI 

VIDEO 

VIZUALIZĂRI 

FOTOGRAFII 

APRECIERI 

COMENTARII 

DISTRIBUIRI 

J 01/10/2020 Comunicat participare Festival Timișoara 1164   15 65 

V 02/10/2020 
Text + foto spectacol Capra cu trei iezi - „La 

teatru cu familia și prietenii” 
1102   79 54 

S 03/10/2020           

D 04/10/2020           

L 05/10/2020           

M 06/10/2020           

Mi 07/10/2020 
Afiș program „La teatru cu familia și 

prietenii” - 15 
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Text + foto spectacol Cine va păzi clopoțeii? 

- „La teatru cu familia și prietenii” 
1013   71 53 

J 08/10/2020           

V 09/10/2020           

S 10/10/2020           

D 11/10/2020           

L 12/10/2020 Afiș program „Capra cu trei iezi” - 15 689   24 24 

M 13/10/2020 
Afiș program „La teatru cu familia și 

prietenii” - Cine va păzi clopoțeii -21 / 22 
584   14 22 

Mi 14/10/2020 Anunț anulare spectacole 91       

J 15/10/2020           

V 16/10/2020           

S 17/10/2020           

D 18/10/2020           

L 19/10/2020           

M 20/10/2020           

Mi 21/10/2020           

J 22/10/2020           

V 23/10/2020 Foto repetiții „Regele supărat pe clovn” 850   55 46 

S 24/10/2020           

D 25/10/2020           

L 26/10/2020           

M 27/10/2020           

Mi 28/10/2020           

J 29/10/2020 
Afiș program spectacole LIVE Facebook - 

„Capra cu trei iezi”- 04 / 05 noiembrie 8313   68 267 

V 30/10/2020 
Postare - Filmare scenetă „Povestea din casa 

iezișorilor” 5425 2400   277 

S 31/10/2020           

TOTAL 19231 2400 326 808 
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TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK - TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA NOIEMBRIE 2020 

CONȚINUT IMPACT - PERSOANE 
VIZUALIZĂRI 

VIDEO 

VIZUALIZĂRI 

FOTOGRAFII 

APRECIERI 

COMENTARII 

DISTRIBUIRI 

D 01/11/2020           

L 02/11/2020           

M 03/11/2020 
Afiș program spectacole LIVE Facebook -

„Capra cu trei iezi” - 4 / 5 noiembrie 2963   126 127 

Mi 04/11/2020 

Anunț difuzare spectacol „Capra cu trei iezi” 

- LIVE pe Facebook 1024   35 42 

Transmisiune LIVE pe Facebook - spectacol 

„Capra cu trei iezi”  138 627   4 

J 05/11/2020 

Anunț difuzare spectacol „Capra cu trei iezi” 

- LIVE pe Facebook 786   20 43 

Transmisiune LIVE pe Facebook - spectacol 

„Capra cu trei iezi”  108 896   6 

V 06/11/2020           

S 07/11/2020           

D 08/11/2020           

L 09/11/2020 

Afiș program spectacole LIVE Facebook -„O 

POVESTE DIN LUMEA PĂPUȘILOR” - 11 

/ 12 noiembrie 
2328   8 119 

M 10/11/2020           

Mi 11/11/2020 Anunț anulare spectacole 11 / 12 noiembrie 568     19 

J 12/11/2020           

V 13/11/2020 

Afiș program spectacole LIVE Facebook -„O 

POVESTE DIN LUMEA PĂPUȘILOR” - 18 

/ 19 noiembrie 
967   3 60 
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S 14/11/2020           

D 15/11/2020           

L 16/11/2020           

M 17/11/2020 

Afiș program spectacole LIVE Facebook -„O 

POVESTE DIN LUMEA PĂPUȘILOR” - 18 

/ 19 noiembrie 
1760   5 60 

Mi 18/11/2020 

Anunț difuzare spectacol „O poveste din 

lumea păpușilori” - LIVE pe Facebook 1046   9 44 

Transmisiune LIVE pe Facebook - spectacol 

„O poveste din lumea păpușilor”  89 469   42 

J 19/11/2020 

Anunț difuzare spectacol „O poveste din 

lumea păpușilori” - LIVE pe Facebook 540   1 18 

Transmisiune LIVE pe Facebook - spectacol 

„O poveste din lumea păpușilor”  73 625   31 

V 20/11/2020 Distribuire program FNT 2020 97     2 

S 21/11/2020           

D 22/11/2020           

L 23/11/2020 
Afiș program spectacole LIVE Facebook -

Zulenka” - 25 / 26 noiembrie 955   2 39 

M 24/11/2020 
Afiș + program Ziua Națională 1 Decembrie 

2020 
585   9 22 

Mi 25/11/2020 

Anunț difuzare spectacol „Zulenka” - LIVE 

pe Facebook 844   2 66 

Transmisiune LIVE pe Facebook - spectacol 

„Zulenka”  89 443   27 

J 26/11/2020 

Anunț difuzare spectacol „Zulenka” - LIVE 

pe Facebook 468   1 29 

Transmisiune LIVE pe Facebook - spectacol 

„Zulenka”  89 627   36 

V 27/11/2020           

S 28/11/2020           

D 29/11/2020           
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L 30/11/2020 

Transmisiune LIVE pe Facebook - spectacol 

„Cine va păzi clopoțeii?” - program 

manifestări 1 Decembrie 

80 594   28 

Text + foto spectacol „Cine va păzi 

clopoțeii?” - post- eveniment 

223   2 12 

Testimonial manager teatru - Ioana Bogățan 134 1403   205 

TOTAL 15954 5684 223 1081 

 

 

 

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR POSTĂRI REALIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK - TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

ZIUA DATA 

POSTĂRI - LUNA DECEMBRIE 2020 

CONȚINUT IMPACT - PERSOANE 
VIZUALIZĂRI 

VIDEO 

VIZUALIZĂRI 

FOTOGRAFII 

APRECIERI 

COMENTARII 

DISTRIBUIRI 

M 01/12/2020           

Mi 02/12/2020 

Afiș program spectacol „Cine va păzi 

clopoțeii” , 3 dec. 469   3 15 

Foto promovare cadru festiv „Povești de 

iarnă” 
943   5 71 

J 03/12/2020 

Anunț difuzare spectacol „Cine va păzi 

clopoțeii”, 3 dec. 595   2 35 

Transmisiune LIVE pe Facebook  - 

spectacol „Cine va păzi clopoțeii?”  60 428   47 

V 04/12/2020 
Afiș program spectacol „Povești în parc”, 3 

dec. 
1095   12 58 

S 05/12/2020 Mesaj de Moș Nicolae 133     6 

D 06/12/2020 Mesaj aniversar Sf. Nicolae 455     10 

L 07/12/2020           

M 08/12/2020 
Text promo + Afiș program spectacol 

„Povești în parc”, 3 dec. 1547   3 61 
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Mi 09/12/2020 

Anunț difuzare spectacol „Povești în parc”, 

9 dec. 
807   9 27 

Transmisiune LIVE pe Facebook - 

spectacol „Povești în parc”  33 248   32 

J 10/12/2020 

Anunț difuzare spectacol „Povești în parc”, 

10 dec. 
468   4 19 

Transmisiune LIVE pe Facebook - 

spectacol „Povești în parc”  55 159   26 

V 11/12/2020 
Afiș program spectacol „Capra cu trei iezi” , 

16 / 17 dec. 1036   2 54 

S 12/12/2020           

D 13/12/2020           

L 14/12/2020           

M 15/12/2020 

Afiș promo - program „Darurile lui 

Prichindel” (postare promovată) 6709   142 360 

Lecția de teatru online / coordonator Irina 

Melnic 
254   3 15 

Mi 16/12/2020 

Anunț difuzare spectacol „Capra cu trei iezi” 593   9 26 

Transmisiune LIVE pe Facebook - 

spectacol „Capra cu trei iezi”  104 359   72 

J 17/12/2020 

Anunț difuzare spectacol „Capra cu trei iezi” 180   5 12 

Transmisiune LIVE pe Facebook - 

spectacol „Capra cu trei iezi”  68 235   34 

V 18/12/2020 
Afiș promo - program „Darurile lui 

Prichindel” 
915   12 41 

S 19/12/2020           

D 20/12/2020           

L 21/12/2020 
„Darurile lui Prichindel”- „Moș Crăciun cu 

plete dalbe” - colindă păpuși 1852 696   191 

M 22/12/2020 
„Darurile lui Prichindel”- „Colindăm iarna” 

- colindă actori 3397 1500   391 

Mi 23/12/2020 
„Darurile lui Prichindel” - Afiș promo 

spectacol Ursulețul și anotimpurile 573   12 16 



 134 

„Darurile lui Prichindel” - Ursulețul și 

anotimpurile - spectacol LIVE 352 132   28 

„Darurile lui Prichindel” - „Magia 

Crăciunului”, poveste  1006 502   66 

J 24/12/2020 

„Darurile lui Prichindel” - „Unde ești tu, 

Moș Crăciun?”, de Berti M. Scharff-

Kniemeyer și N. Landa, poveste  
585 233   31 

V 25/12/2020 
„Darurile lui Prichindel” - „Cel mai frumos 

cadou”, poveste  1005 441   49 

S 26/12/2020 
„Darurile lui Prichindel” - „Povestea 

globulețelor”, poveste  947 372   28 

D 27/12/2020 
„Darurile lui Prichindel” - „Spiridușii și 

pantofarul”, de Frații Grimm, poveste  400 125   11 

L 28/12/2020 
„Darurile lui Prichindel” - „Povestea din 

casa iezișorilor”, scenetă 847 264   36 

M 29/12/2020 
„Darurile lui Prichindel” - „Fetița cu 

chibrituri”,  spectacol  1400 437   49 

Mi 30/12/2020 
„Darurile lui Prichindel” - Ursulețul și 

anotimpurile - spectacol  660 191   17 
 

J 31/12/2020 

„Darurile lui Prichindel” - „Poștalionul cu 

doisprezece pasageri”, de Hans Christian 

Andersen, poveste 

617 221   28  

V 01/01/2021 
„Darurile lui Prichindel” - „Primiți cu 

sorcova?” 
869 341   68  

  TOTAL                                       31029 6884 223 2030  
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TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR LUNAR STATISTICĂ FACEBOOK - pagina Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia 

LUNA 
IMPACT 

PERSOANE 

VIZUALIZĂRI 

VIDEO 

VIZUALIZĂRI 

FOTO 

REACȚII / COMENTARII / 

DISTRIBUIRI 

MARTIE  2879  1620 

APRILIE  3975  2070 

MAI  3234  2596 

IUNIE 26268 1000 1149 1489 

IULIE 4157  106 200 

AUGUST 56536 5022 2643 2499 

SEPTEMBRIE 23243 280 963 1168 

OCTOMBRIE 19231 2400 326 808 

NOIEMBRIE 15954 5684 223 1081 

DECEMBRIE 31029 6884 223 2030 

TOTAL 176418 31358 5633 15561 
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TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA 

CENTRALIZATOR LUNAR - CANALUL DE YOUTUBE 2020 - Teatrul Prichindel 

LUNA VIZUALIZĂRI VIDEO 

MARTIE 29569 

APRILIE 1767 

MAI 446 

TOTAL 31782 

 


