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Prima ediție a Festivalului de Teatru FTMB
De Curierul Național

8 martie 2019

Primăvara asta, tinerii actori bucureșteni sunt în lumina reflectoarelor.
Fundația pentru Tineret a Municipiului București în parteneriat cu
Asociația culturală Montage și Club Quantic vor ridica cortina primei
ediții a Festivalului de Teatru FTMB, ce se va desfășura în perioada 13-14
martie la Quantic Pub.
https://curierulnational.ro/festivalului-de-teatru-ftmb/
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Adresat liceenilor și studenților din București, Festivalul de Teatru FTMB este un
proiect cultural prin care se dorește apropierea tinerilor de manifestările artistice din
zona artelor spectacolului, dezvoltarea și educarea prin artă și oferirea unei
alternative culturale de a-și petrece timpul liber.
Totodată, festivalul oferă posibilitatea participanților de a-și urma pasiunea și de a se
remarca în fața juriului alcătuit din specialiști în sfera teatrului. Anul acesta cele 11
trupe care vor urca pe scena Quantic vor încerca să impresioneze publicul și pe cei
care vor sta la masa juriului: DOROTHEEA PETRE, câștigătoarea premiului „Un
Certain Regard” în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, regizorul BOGDAN
GAGU, fondatorul Teatrului InDArt și creatorul Festivalului „Teatru sub lună”, și
scenograful și artistul vizual SOFIA OVEJAN, câștigătoare a distincției „Toile d’or”
din cadrul Salon des Artistes Indépendants, Grand Palais, Paris.
Peste 110 de tineri actori amatori și profesioniști vor urca pe scenă, fiind inspirați de
textele dramaturgice scrise de autori români sau străini clasici și contemporani,
printre care Alexandru Kirițescu, Ion Băiesu, I.L. Caragiale, Tudor Mușatescu, Lia
Bugnar dar și Neil Simon Kelly Fremon Craig sau Elise Wilk.
Programul complet al Festivalului de Teatru FTMB, ediția I:
Miercuri, 13 martie:
14:00 – 14:20 Deschidere Festival
14:20 – 15:20 Trupa InsideOut – „Dance”
15:30 – 16:10 Trupa Arca – „7apte dintr-o lovitură”
16:20 – 17:00 Trupa ORPHEUS – „Gaițele”
17:00 – 17:30 Pauză
17:30 – 18:50 Teatrul Studențesc Podul – „Devastați și suprimați”
19:00 – 20:00 Grupa de elită FF Academy – „E suflet în poezie”
20:10 – 21:40 Pepit – „Un cuplu ciudat”
Joi, 14 martie:
13:00 – 13:50 Trupa Shakespeare – „Probleme la 17 ani”
14:00 – 14:50 Trupa Arthesium – „În căutarea sensului pierdut”
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15:00 – 16:30 Cuibul Artiștilor – „Experimentul”
16:30 – 16:50 Pauză
17:00 – 17:50 Cercul de Teatru Luceafărul – „S M O G ”
18:00 – 19:30 Începatori FF Academy – „Prea suntem mulți în aceeași barcă”
19:40 – 20:30 Pepit – „Declarațiune”
20:20 – 21:30 Festivitatea de premiere
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