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Concurs de scenarii 

 
Asociația pentru Dezvoltare Continuă AD Plus Iași lansează concursul de scenarii – Privește 
dincolo de aparențe în cadrul proiectului cu același titlu, proiect finanţat prin granturile SEE 

2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Căutăm un scenarist talentat (poate fi încă student) care poate face un scenariu care 
să miște inimile spectatorilor. 

 

Ce trebuie să faci? 

- să scrii o schiță a unui scenariu pentru o piesă de teatru care are ca temă generală discriminarea copiilor 

şi tinerilor romi 

- scenariul rezultat trebuie să îl trimiţi la adresa de e-mail adplus.iasi@gmail.com  

până la data de 5.06.2014 

Trebuie să ţii cont de: 

- scenariul trebuie construit astfel încât piesa de teatru să poată fi jucată de către copii fără pregătire în domeniul 

dramaturgiei (actorii vor fi atât copii romi cât şi copii neromi); 

- scenariul trebuie să fie scris astfel încât să genereze o schimbare de atitudine la nivelul publicului; 

- piesa de teatru va fi jucată în locuri precum săli de clasă, săli de evenimente din cadrul școlilor și nu numai; 

- scenariul trebuie să respecte regulile generale de concepere, scriere şi editare aplicabile în cazul oricărui 

scenariu. În acest sens nu vor fi admise în concurs povestiri, scurte scene, povestiri care să conţină numai 

elemente de dialog fără a avea elemente descriptive a acţiunii respective etc.. 

- scenariul să fie scris în limba română în format .doc (Microsoft Word) 

- piesa de teatru ar trebui să aibă o durată de maxim 45 de minute 

Ce se întâmplă cu câştigătorul? 
- va fi angajat pentru o perioada de 3 luni în cadrul proiectului pentru a pregăti piesa de teatru împreună cu 

membrii echipei 

- are oportunitatea ca scenariul scris să fie pus în scenă şi prezentat publicului larg 

Ar mai trebui să ştii următoarele 
 

Pe baza scenariului câştigător va fi pusă în scenă o piesă de teatru jucată de aproximativ 15-20 de copii romi şi 

neromi. Vor fi jucate cel puțin 15 reprezentații teatrale în școli și grădinițe din județele Vaslui și Iași. Totodată 

piesa va fi filmată iar filmul va fi transmis către toate instituţiile care îl vor solicita (şcoli, gradiniţe, bibiloteci, etc.) 

Contact: 
- e-mail: adplus.iasi@gmail.com 

- fax: 0332- 434 023 

  - telefon 0740 662320 (persoană de contact Marcu Marinela) 
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