
 
 

MINICLOUD 2022 

Pentru copii și adolescenți 

 

 
Ateliere și spectacole 

*O treime din locurile disponibile sunt oferite copiilor refugiați din Ucraina, aflați în 

București. Demersul este inițiat de Fundația Calea Griviței și susținut de UNITER prin 

campania „Artiști români pentru artiști ucrainieni” 

 

 
Spectacole MiniCloud 

Marți, 14 iunie, ora 12 – ÎMPĂRATUL MUȘTELOR - spectacol de teatru, interactiv, 

unde publicul poate decide derularea poveștii. Dedicat spectatorilor între 10 – 18 ani. 

Susținut de părinții de orice vârstă. 

Vineri, 17 iunie, ora 12 – PE BUNE - spectacol de dans, interactiv, construit pe 

mișcare, gesturi și expresivitate corporală unde spectatorii pot fi protagoniști alături de 

dansatori. Dedicat spectatorilor între 5 – 14 ani. Susținut de părinții de orice vârstă. 

Duminică, 19 iunie, ora 12 – CEA MAI FRUMOASĂ FLOARE DIN LUME – spectacol 

de teatru, interactiv, unde participanții pot interpreta roluri alături de actori. Dedicat 

spectatorilor între 5 – 14 ani. Susținut de părinții de orice vârstă. 

 

 
Atelier de actorie ACTOR PENTRU O ZI 

De la 10.00 - 12.00, în curte la U.N.A.R.T.E. (Calea Griviței 28) 

Coordonatori: Vlad Moșneanu, Ruxandra Ursache și alții. 

Vârstă participanți: 5-10 ani 

Locuri disponibile: 20 

Zilnic între 13 - 19 iunie. 

Participanții sunt inițiați în jocuri de dezvoltare personală, memorie și atenție. 



 
 

Atelier de actorie ACTOR PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ ( cu spectacol la final) 

De la 12.00 - 14.00, în curte la J’Ai Bistrot ( Calea Griviței 55) 

Coordonatori: Chris Simion – Mercurian, Ruxandra Ursache și alții. 

Vârstă participanți: 11-14 ani 

Locuri disponibile: 20 

Zilnic între 13 și 19 iunie. 

Participanții sunt inițiați în realizarea spectacolului „Cea mai frumoasă floare din lume”. 

 

 
Atelier de actorie DANSATOR PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ 

De la 10.00 - 12.00, în curte la U.N.A.R.T.E. ( Calea Griviței 28) 

Coordonatori: Smaranda Găbudeanu și Filip Stoica 

Vârstă participanți: 6 -10 ani 

Locuri disponibile: 20 

Zilnic între 13 - 19 iunie. 

Participanții sunt implicați în realizarea spectacolului „Pe bune” și în dobândirea unor 

mijloace scenice construite pe mișcare și dans. 

 

 
Atelier de papusi din materiale reciclabile 

 

De la 10.00 - 11.00, în curte la U.N.A.R.T.E (Calea Griviței 28) 

Coordonatori: Ciprian Nedelcu și alții 

Vârstă participanți: 5 -10 ani 

Locuri disponibile: 20 

Zilnic între 13 - 19 iunie. 



 
 

În cadrul acestui atelier vom construi din materiale reciclabile o păpușă. Vom învăța să 
folosim obiecte pe care le întâlnim în viața de zi cu zi și care sunt făcute din materiale 
dăunătoare mediului înconjurător, dar care pe noi ne vor ajuta în construirea ei. Păpușa  va 
avea ca element principal un pahar de plastic și câteva detalii care vă ajută să îi dați 
forma dorită de voi. Modul în care vă veți juca cu detaliile... va crea dintr-un personaj 
banal, un personaj inedit. 

 
 

Atelier de papusi din țesături 
 

De la 11.00 - 12.00, în curte la U.N.A.R.T.E. (Calea Griviței 28) 

Coordonatori: Ciprian Nedelcu și alții 

Vârstă participanți: 9 -14 ani 

Locuri disponibile: 20 

Zilnic între 13 - 19 iunie. 

 

Acest atelier este pentru cei interesați de a da viață unei păpuși. 
În prima parte vom construi păpușa dintr-o șosetă de care vom atașa diverse 
detalii (nas, gură, păr) astfel încât să ne iasă personajul dorit de fiecare. 
În cea de a doua partea vom studia și descoperi cum se mânuiește păpușa 
construită, în funcție de ce vrem să exprime. 

 
Ateliere de desen 

 
De la 10.00 - 12.00, în curte la Black Habit (Calea Griviței 77) 

Coordonatori: Inia Popescu și alții 

Vârstă participanți: 5 -10 ani 

Locuri disponibile: 20 

Zilnic între 13 - 19 iunie. 

Atelierele au ca scop inițierea în desenul costumului de teatru și cunoașterea 

unor informații esențiale despre istoria costumului. 



 
 

Ateliere de scenografie 
 
De la 12.00 -14.00, în curte la Black Habit (Calea Griviței 77) 

Coordonatori: Inia Popescu și alții 

Vârstă participanți: 11 -14 ani 

Locuri disponibile: 20 

Zilnic între 13 - 19 iunie. 

Atelierele au ca scop inițierea în scenografia de teatru și cunoașterea unor informații esențiale 
despre aceasta prin realizarea concretă a scenografiei spectacolului „Cea mai frumoasă 
floare din lume” prezentat în ultima zi a festivalului. 

 
 

Înscrierile pentru atelierele MiniCloud se fac doar pe mail: minicloudfest@gmail.com. 
Vă rugăm să specificați numele, vârsta copilului și atelierul selectat și vă rugăm să 
ne lăsați un număr de contact. 

 
Înscrierea este valabilă doar în momentul în care revenim cu un mail de confirmare. 
Selecția se face în limita locurilor disponibile. Vă mulțumim că alegeți să fiți MiniCloud! 

 
Biletele la spectacolele MiniCloud se pot achiziționa de pe www.mystage.ro și www.bilete.ro 
Cost bilet: 50 lei (copil+adult). 

mailto:minicloudfest@gmail.com
http://www.mystage.ro/
http://www.bilete.ro/
http://www.bilete.ro/

