Visul unei nopti de iarna
Locul desfasurarii: Teatrul Elisabeta
Organizator: Teatrul Elisabeta

Una din cele mai iubite piese de teatru
romanesti, "Visul unei nopti de iarna" de Tudor
Musatescu revine pe scena bucuresteana dupa
78 de ani. Comedia Visul unei nopti de iarna
impresioneaza prin sensibilitatea relatiilor dintre
personaje, prin adevarul situatiilor scenice si
prin umorul fin, de buna calitate. Intr-o noapte
din miezul iernii, la ceas de sarbatoare, cand
oamenii isi doresc sa li se implineasca cele mai
frumoase vise, o fata minunata si un barbat de
succes, descopera ca au idealuri comune, ce se
pot atinge intr-un peisaj mirific care nu este chiar
atat de indepartat.

Din contra, universul idealurilor lor se afla... chiar langa ei. Visul unei nopti de iarna este
un spectacol modern, cu o distributie tanara, plina de energie, care convinge prin replicile
de haz ce curg in valuri, precum o sampanie buna... in noaptea de An Nou. Sensibil, cald,
comic, spectaculos si emotionant, iata cuvintele cheie ce caracterizeaza acest spectacol.
Distributia: - Ioana Calin/Ana Bianca Tudorica- Eranio Petruska- Adrian Georgescu-Ana
Maria Turcu/ Andreea Lucaci-Diana Mereu/ Elena Voineag-Tudor Morar-Vasile Revnic
Pret bilet: 30/40 lei

Despre ASOCIATIA CULTURALA TEATRUL INDEPENDENT ELISABETA
Teatrul Elisabeta este un loc special în care se îmbin? actul artistic, cu divertismentul ?i
socializarea. Este un loc în care arta nu este o experie?? pasiv?, în care spectatorul este
participant, vrea s? se implice ?i s? împ?rt??easc? cu cei din jur ceea ce tr?ie?te ?i simte.
Este un loc în care se formeaza ?i se consolideaz? o comunitate – comunitatea celor care
vor s? experimenteze arta ?i divertismentul de calitate.
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ASOCIATIA CULTURALA TEATRUL INDEPENDENT ELISABETA

Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Teatrul Elisabeta Bulevardul Elisabeta 45

