Anunţ proiect CIVITAS
“Metode de educatie nonformală-teatru de improvizaţie.
Festivalul ImproTEEN” – 13 noiembrie – 11 decembrie 2017

Proiectul CIVITAS “Metode de educatie nonformală-teatru de
improvizaţie.

Festivalul

ImproTEEN”

este

organizat

de

către

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ȋn parteneriat cu Primăria
Municipiului Bucureşti, prin centrul PROEDUS-PMB.
Proiectul se desfăşoară ȋn perioada 13 noiembrie – 11 decembrie 2017.
Elevii, profesorii şi părinţii sunt invitaţi ȋn lumea artei misterioase a improvizaţiei, în care scena
dispare şi în care propunerile şi „uşile deschise” ale partenerilor de scenă şi ale spectACTORILOR devin
adevărate oportunităţi prin care elevii, profesorii şi părinţii vor crea realităţi „aici şi acum”.

Proiectul se adreseză elevilor, profesorilor şi părinţilor din cele 8 licee partenere - Colegiul
Economic „Virgil Madgearu”, Şcoala Centrală , Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”, Liceul Teoretic
„Dante Aligheri”, Liceul Teoretic „Al. Ioan Cuza”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul
Naţional „Gheorghe Şincai”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.
Activităţile principale ale proiectului sunt:
1. Conferinţa de deschidere a proiectului – UNATC, sala Atelier, 13.00-15.00 – propune celor 160
de elevi care vor participa la cursuriule de formare şi coordonatorilor lor locali, o sesiune interactivă
de discuții despre cum aplică improvizația în carieră şi în viaţa de zi cu zi, diverşi profesionişti din
domenii educaţionale şi creative. Conferinţa se va încheia cu un scurt spectacol de teatru de
improvizaţie, susţinut de către cei 8 formatori din cadrul proiectului, coordonaţi de Conf.univ.dr.
Mihaela Sîrbu, creatorul Şcolii de improvizație în România.
Sunt invitaţi să participe la cuvântul de deschidere: Irina Domnina Radu – Inspector pentru proiecte
educaţionale ISMB, coordonator proiect; Conf. univ. dr. Nicolae Mandea, Rector UNATC – “Arta
improvizaţiei în teatru”; Conf.univ.dr. Mihaela Sîrbu– creatoarea Şcoalii de improvizație în România;
Falemi Nana - Campion naţional la fotbal – “ Improvizaţia ȋn sport”; Valentin Văcăruş – Managing
Director, Agenţia de evenimente Godmother – “Antreprenorul şi improvizaţia ȋn business”; Sabina

Vlăsceanu – Copyrighter Agenţia de evenimente Godmother – “Improvizaţia ȋn publicitate”; Maria
Stefania Manea – Inspector şcolar pentru comunicare instituţională şi activităţi extraşcolare ISMB –
“Arta improvizaţiei ȋn comunicare”.
2.Cei 160 de elevi ( câte 20 de elevi din fiecare liceu) vor participa în perioada 20-27 noiembrie 2017
la cursuri gratuite de formare în arta teatrului de improvizaţie, susţinute de 8 actori cu experienţă ȋn
impro.
3.Prima ediţie a Festivalului ImproTEEN, dedicat
tinerilor liceeni va avea loc pe 27 noiembrie, ora 16.30
la Teatrul de pe Lipscani – elevii care au participat la
cursurile de formare vor susţine 8 mini spectacole de
impro, ȋn faţa spectACTORILOR, invitaţi de ei –
părinţi, profesori şi colegi.
4. Cursuri de teatru de improvizaţie pentru 141 de
profesori din unităţi de ȋnvăţământ bucureştene – 8-10
decembrie 2017, Buşteni.

