
Duminică, 23.08.2020, ora 21.00 
 
Consiliu de familie de Cristina Clemente 
Traducere din limba spaniolă Luminița Voina Răuț 
 
Distribuția: 
Marius Rogojinschi 
Lenuș Moraru 
Alexandra Vicol 
Petruț Butuman 
Răzvan Amitroaei 
Regie: Antonella Cornici 
Scenografie: Gelu Rîșca 
Coregrafie: Victoria Bucun 
Video design: Andrei Cozlac 
Asistent regie: Ioan Crețescu 
 
„Cu „uneltele” comediei, noi vorbim despre conflictele dintre generații, despre nevoia tinerilor de a rupe barierele, 
despre conflictele de idei, despre părinții care au ajuns în secolul XXI, dar nu se pot adapta la noua tehnologie, părinți 
care vizionează un alt fel de filme și ascultă un alt fel de muzică. 
Nu spunem, prin acest spectacol, că dreptatea s-ar afla doar la unii sau doar la alții. 
Publicul va alege!” - Antonella Cornici, regizoarea spectacolului 
 
Biletele se găsesc la Casa Tineretului din B-dul Mihai Eminescu nr. 48, tel 0231 510970 
Program: 10.00 – 18.00, de luni până vineri, 
sâmbătă, 10.00 - 13,00 și 16.00 - 18.00 
duminică, 10.00 - 13.00 iar de la ora 19:00 la Amfiteatrul Ipotești 
Preț bilet - 15 lei. 
online - https://eventbook.ro/hall/teatrul-mihai-eminescu-botosani 
 
Obligațiile spectatorilor privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu SARS-CoV2: 
– Purtarea măștii (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca 
trebuie să acopere gura și nasul. 
Atenție! Teatrul își rezervă dreptul de a efectua un triaj observațional și de a nu permite accesul persoanelor care 
prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). 
– Dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare. 
– Termoscanarea de către personalul teatrului. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea 
acces la spectacol. 
– Respectarea distanțării de minimum 2m între persoane – de la intrarea la spectacol până la ieșire. 
Anunț important privind spectacolele în aer liber: 
*Fiind un spaţiu în aer liber, în caz de ploaie, va funcţiona următoarea regulă: dacă ploaia începe înaintea orei de 
spectacol, reprezentaţia se reprogramează, biletele rămânând valabile. Spectatorii pot opta și pentru restituirea 
banilor pe bilete, sau pentru schimbarea acestora pentru același, sau un alt spectacol ce va fi programat ulterior. Dacă 
ploaia începe în timpul reprezentaţiei, spectacolul se poate întrerupe și relua, în funcție de condițiile meteorologice. 
Dacă reluarea nu este posibilă, iar spectacolul se suspendă, acesta nu se reprogramează și nici nu se rambursează 
costul biletului.  
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Duminică, 30 august 2020, ora 20.00, vă invităm să fiți alături de noi la spectacolul : 
                                             ÎMBĂTAŢI  DE  DRAGOSTE 
                     după  Pierre de Marivaux 
            Regia artistică: ALEXANDRU  VASILACHI 
                    Scenografia: MIHAI PASTRAMAGIU 
              Muzica: ALEXANDRU  VASILACHE 
                    Asistent regie: SORIN CIOFU 
                    Coregrafia: VICTORIA BUCUN 
DISTRIBUŢIA: 
 
CEZAR AMITROAEI – D-nul Orgon, bătrân gentilom 
PETRUŢ BUTUMAN  - Mario, fiul său 
SILVIA RĂILEANU  - Silvi, fiica sa 
SORIN CIOFU  - Dorian, pretendentul Silviei 
LIDIA  UJA  -  Lizet, camerista Silviei 
RĂZVAN  AMITROAEI - Victoire, valetul lui Dorian 

Eterna dragoste... 
 Un joc al dragostei, doar aparent inofensiv, pune o problemă cât se poate de serioasă și veche de când 
e lumea: într -o căsnicie, e mai importantă zestrea sau omul? 
 Să fie adevărat că haina-l face pe om? 
Se poate interzice dragostea pe motiv de apartenență la paliere sociale diferite? 
 Este loc, în sufletul atât de zbuciumat al omului, și pentru dragoste și pentru rațiune, sau dragostea -i 
oarbă și rațiunea rece precum gheața? Încap - și dragostea și rațiunea - în același suflet? 
 Îmbătați - vă de dragoste! Dar nu uitați de și următoarea etapă, cea a prieteniei și a prețuirii sincere! 
T.A. 
Biletele se găsesc la Casa Tineretului din B-dul Mihai Eminescu nr. 48, tel 0231 510970 
Program: 10.00 – 18.00, de luni până vineri, 
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duminică, 10.00 - 13.00 iar de la ora 19:00 la Amfiteatrul Ipotești 
online - https://eventbook.ro/hall/teatrul-mihai-eminescu-botosani 
Preț bilet - 15 lei. 
 
Obligațiile spectatorilor privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu SARS-CoV2: 
– Purtarea măștii (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca 
trebuie să acopere gura și nasul. 
Atenție! Teatrul își rezervă dreptul de a efectua un triaj observațional și de a nu permite accesul persoanelor care 
prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). 
– Dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare. 
– Termoscanarea de către personalul teatrului. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea 
acces la spectacol. 
– Respectarea distanțării de minimum 2m între persoane – de la intrarea la spectacol până la ieșire. 
Anunț important privind spectacolele în aer liber: 
*Fiind un spaţiu în aer liber, în caz de ploaie, va funcţiona următoarea regulă: dacă ploaia începe înaintea orei de 
spectacol, reprezentaţia se reprogramează, biletele rămânând valabile. Spectatorii pot opta și pentru restituirea 
banilor pe bilete, sau pentru schimbarea acestora pentru același, sau un alt spectacol ce va fi programat ulterior. Dacă 
ploaia începe în timpul reprezentaţiei, spectacolul se poate întrerupe și relua, în funcție de condițiile meteorologice. 
Dacă reluarea nu este posibilă, iar spectacolul se suspendă, acesta nu se reprogramează și nici nu se rambursează 
costul biletului.  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feventbook.ro%2Fhall%2Fteatrul-mihai-eminescu-botosani%3Ffbclid%3DIwAR2JLRXORX2oxaGc2PM-RHMCDNyG11iKmG2fIv1vDuT8YIFgmP4Eu855vI0&h=AT1g7ytR_U4tziOl98613HzobUyDP2K8yk1txP3jBu8T3NNh6bsQ7fCNpBAC7fc4MeRxNNltZ9oi7H8QVYOky8V4X2_ZeeEz_G8pu4HA6NBxknlnnPl0X4c-yaCyEZHRexa2

