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Str:M. Eminescu, 84,
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Tel: 0721.11.25.34

-Spectacol de Teatru ForumNumele Proiectului; „Implica-te nu fi spectator!”
Numele piesei: ”Nu puteți voi urâ, cât putem noi iubi / Nem tudt...ok annyra gyűlöni, mint
amennyre mi tudunk szeretni”
Sighișoara, Jud. Mureș
23 mai 2013, ora: 11.oo si ora 13.oo
Sala de festivități a Colegiului Național „Mircea Eliade”(ora 13oo) si Liceul „Joseph
Haltrich”(ora 11)

Bună ziua!
Ne face plăcere să vă comunicăm că la inițiativa Asociației Green Entertainment-Sighișoara,
grupul de teatru-forum al Asociației de Tineret Ecou din Sfântu Gheorghe, va susține la
Sighișoara reprezentația intitulată: ”Nu puteți voi urâ, cât putem noi iubi / Nem tudt...ok
annyra gyűlöni, mint amennyre mi tudunk szeretni”. Reprezentația va avea loc la Sala de
Festivități a Colegiului Național „Mircea Eliade” la data de 23 mai a.c. începând cu orele 13.
Iar la Liceul Joseph Haltrich la orele 11.
Vă facem cunoscut faptul că Asociația Green Entertainment are ca scop educația non-formală
și derulează programe și proiecte menite să încurajeze luarea de atitudine pozitivă în rândul
tinerilor și adulților și creșterea nivelului de toleranță a acestora. Totodată, încurajează
voluntariatul și implicarea civică a tinerilor în cadrul comunității.
Asociația Green Entertainment, a luat ființă la începutul anului 2012.
În luna iunie a aceluiași an, Asociația Green Entertainment a inițiat și derulat proiectul
„Tabăra Medievală a Ordinului Cavalerilor Cerb-Sighisoara”, proiect sprijinit de Municipiul
Sighișoara și Consiliul Județean Mureș.
De acesta dată, prin președintele Asociației, domnul Nelu Roman, actor, regizor și trainer în
metoda Teatrului-Forum, metodă provenită din „Teatrul Opresatilor" de Augusto Boal și prin
inițiativa domnului Mădălin Guruianu, vice-președinte al Asociației de Tineret Ecou, elevi ai
Colegiului Mihai Viteazu și ai Liceului de Artă din Sfântu Gheorghe vor susține la Sighișoara
reprezentația sus-amintită.

Menționăm faptul că metoda de Teatru Forum este mai degrabă un instrument de intervenție
socială menită să încurajeze luarea de atitudine împotriva discriminării și a violenței de orice
tip. Acesta oferă ocazia unică de a face si a desface o situatie reală, de a-i schimba finalul, de
a interveni încă de la începutul piesei pană la momentul de maximă incordare, de a observa ce
se întâmplă de fiecare dată când ceva se schimbă. Teatru Forum este o formă de teatru care
prezintă problemele de zi cu zi si care oferă posiblitatea celor din ...public să vina si să
inlocuiască personajele pe scenă pentru schimbarea situației.
Teatru Forum este o metodă recunoscută in peste 100 de țări ca fiind un model de acțiune si
intervenție asupra diferitelor probleme sociale (discriminare, conflicte, lipsa de participare,
marginalizare, corupție, probleme globale, etc) si dezvoltare a diferitelor abilități de viață (din
sfera comunicării, increderii in sine, relaționării, dezvoltare, gândire critica, rezolvării de
conflicte, lucrul in echipă, de analiză, etc)."
Spectacolele de la Sighișoara vor fi derulate cu sprijinul Fundației Gaudeamus din
Sighișoara, prin bună-voința domnului dir. adj.Toth Tivadar, a Muzeului Municipiului prin
bună-voința domnului Tescula Nicolae si Soc. Concordia Srl.
Pentru orice detalii în plus, vă stăm la dispoziție.
Vă mulțumim.
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