DAN PURIC - one man show "Suflet Romanesc"
Locul desfasurarii: Teatrul de pe Lipscani - sala Rapsodia
Organizator: Compania de teatru "Passe-Partout Dan Puric"

La aniversarea a 55 de ani, Dan Puric ,
cunoscut actor si regizor, va prezenta, Miercuri,
12 Februarie 2014, orele 19:00 la Teatrul de pe
Lipscani - sala Rapsodia, spectacolul "Suflet
Romanesc". Maestrul Dan Puric revine in lumina
reflectoarelor cu aceeasi forta si aceeasi
subtilitate binecunoscuta. O izbucnire de revolta,
umor si speranta. O metafora care ridica omul
romanesc din mizeria acestei lumi, pentru a-i
dezvalui o perspectiva mistica asupra istoriei, de
natura sa-l faca sa renasca. O proba de
inegalabil talent si o exceptionala virtuozitate in
exprimarea artistica. Dan Puric spune, prin
pantomima, povestea iesirii din comunism a
poporului roman, a incercarii lui de adecvare la
sistemul occidental, cu pretul unor umilinte si a
unor suferinte majore, in absenta unei adevarate
intelegeri din partea Occidentului.
Finalul spectacolului este datator de nadejde... un popor slabanogit si orb dupa 45 de ani
de comunism, gaseste resursele reinvierii sale si se transforma intr-un campion. Unul care
le poate arata calea si altora. "Dedic acest spectacol poporului roman, frumusetii lui
interioare necorupte, care intr-o zi il va ajuta sa se refaca. Iubind aceasta frumusete va
avea puterea ca odata plecat in lume sa-i tamaduiasca si pe altii." Dan Puric Scenariul si
regia: Dan Puric Coregrafie dans clasic si modern: Svetlana Zotina Coregrafie dans
grecesc: Amalia Strinopoulou Coregrafie dans popular: Costica Balarau Costume: Lili
Cenean Editare coloana sonora: Radu Draganescu Sunet si lumini: Alin Popa Fotografie
si grafica: Constantin Tudose/Creativ Impact Bilete si rezervari la Casade bilete a
Companiei de teatru "Passe-Partout Dan Puric", str. Lipscani nr. 53, Telefon
021-315.89.80 sau 0761.319.819.

Despre Asociatia Compania de teatru
Compania de teatru "Passe-Partout DP" a fost înfiintata de catre actorul si regizorul Dan
Puric în anul 1999. Membrii companiei sunt actori amatori si profesionisti de toate vârstele,
dar cu precadere tineri de pâna în 35 de ani.

Confirmare pana la data: 12 februarie 2014
Participare: Intrare libera
Ivan - Tour Manager
fap_daniel@yahoo.com

ASOCIATIA COMPANIA DE TEATRU

Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Teatrul de pe Lipscani - sala Rapsodia Lipscani 53

