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Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuși și Marionete «Puck» – ediţia 2015 

SECŢIUNEA  

ÎNTÂLNIRILE LUI „PUCK” 

 

Locaţie: Sediul Uniunii Scriitorilor Cluj-Napoca: str. Universităţii nr. 1, etajul 1 

 

 

Marţi 13 octombrie 2015 

 

Ora 11:00 – Păpuși senzoriale – atelier de creaţie pentru copii (vârsta: 3-5 ani, 9 participanți) 

Alături de părinţi, cei mici vor învăţa să confecționeze păpuși din diverse obiecte și 

materiale. Jucăriile create vor putea fi luate acasă de părinți și copii. 

Gazdă: actriţa Andreea Bolovan 

Ora 14:00 – Păpuși la bâlci – dezbatere despre teatrul de păpuși tradiţional  

Prezintă: regizoarea Varga Ibolya și dramaturgul Ovidiu Pecican  

La ce priveau bunicii când erau mici și mergeau la târg cu părinţii lor?  

Ora 16:00 – Cenaclu literar – în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga“ Cluj.  

Cenaclul literar „Traian Brad”, coordonat de scriitorul Victor Constantin 

Măruţoiu, întrunește copii creatori de toate vârstele în primul său atelier din această 

toamnă, în dialog cu unul din scriitorii clujeni. 

Ora 17:00 – Cum se împrietenesc scriitorii și copiii prin intermediul basmelor  

Lansare de carte pentru copii, Editura Limes. Prezentare poetul și editorul Mircea 

Petean.  

Prezentare Editura Avalon: Elena Cesar von Sachse: Inorogul din Vis și Grădina 

Bunicului 

 

 

Miercuri 14 octombrie 2015 

 

Ora 12:00 – Lansări de carte pentru copii; Editura Ecou Transilvan 

          Ce personaje îi mai așteaptă pe copii prin paginile cărţilor? 

Ora 16:00 – Conferinţă: Cum se scrie o piesă pentru copii? 

          Prezintă dramaturgul Ovidiu Pecican și actorul Ionuţ Constantinescu  
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Uneori piesa o dictează chiar păpușa la urechea scriitorului, alte ori cel care scrie 

pornește în căutarea păpușilor, dar de cele mai multe ori și scriitorul și păpușile 

sunt chemaţi de copii în visele lor. 

Ora 17:00 – Animăluţe de poveste – atelier interactiv de creaţie pentru copii. 

(vârsta: 5-7 ani, 14 participanți) 

Copiii vor învăţa să facă animale de jucărie din bile și din alte materiale ușor de 

folosit. Pe urmă, cei mici le vor da viață, inspirându-se din povestea preferată.  

Gazdă: actriţa Andreea Bolovan 

 

Joi 15 octombrie 2015 

 

Ora 11:00 – Vreau să fiu un personaj de poveste sau Despre cum pot intra copiii cu adevărat în 

poveste - în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga“ Cluj.  

Vreau să fiu un personaj de poveste este unul din proiectele cultural-educative ale 

Secţiei pentru copii a Bibliotecii Judeţene. Proiectul iniţiat de Aura Câmpan are ca 

scop familiarizarea copiilor din învăţământul preșcolar și primar cu lumea 

personajelor de poveste din literatura română și universală, punând accent pe 

însușirile personajelor și subliniind învăţăturile ce pot fi desprinse.  

Se va citi o poveste, se va dramatiza și va avea loc un concurs de ghicitori. 

Ora 13:00 – Conferinţă: Actorul și păpușa 

          Prezintă actorul și regizorul Gabriel Apostol  

          Între actor și păpușa lui prietenia este totală și ea durează întreaga viaţă. 

Ora 15:00 – Marionetele jucăușe – atelier interactiv de creaţie (vârstă: 7-9 ani, 15 participanți) 

Copiii vor putea mânui marionetele (păpușile cu fir), iar apoi își vor construi ei 

înșiși, din diverse materiale, propria marionetă. 

Gazdă: actriţa Andreea Bolovan 

 

 


