
 

 

EXCELSIOR Teen-Fest 

– ediția a IV-a – 

 

REGULAMENT 

 
 

 

1. ORGANIZATOR: Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul EXCELSIOR. 

 

2. DESCRIERE  

 

EXCELSIOR TEEN-FEST este un festival internaţional de teatru ce are ca public țintă 
adolescenții. Secțiunea principală, dedicată spectacolelor profesioniste, urmărește 
două direcții: 

o (re)citiri regizorale ale textelor din marea dramaturgie, texte aflate și în 
programa școlară a liceenilor / Secțiunea Reborn Classics  

o problematicile vârstei reflectate în textul și spectacolul de teatru / 

Secțiunea Teen Attitude  

 

EXCELSIOR Teen-Fest este și o platformă educațională ce dă posibilitatea 
adolescenților să se exprime, să-și prezinte punctele de vedere (artistice sau de idee), 
să intre în dialog cu alți tineri din generația lor sau cu artiști și oameni de cultură. 
EXCELSIOR Teen-Fest este un eveniment ce se desfășoară atât indoor cât și outdoor. 
Tema ediției a IV-a EXCELSIOR Teen-Fest este Viitorul imaginaT. 

 

3. CARACTERUL FESTIVALULUI  

• Festivalul are un caracter competiţional, juriul fiind format din adolescenți 
 

4. CALENDARUL FESTIVALULUI 

• Lansare OPEN CALL    27 martie 

• Perioada de înscrieri:    27 martie – 30 aprilie  

• Anunțarea selecției:    15 mai 

• Perioada de pregătire a Festivalului:  16 mai – 28 septembrie 

• Perioada de desfășurare:                        29 septembrie – 7 octombrie 

 



 

 

5. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE  
• Spectacolele înscrise în Festival, în cele două secțiuni, Reborn Classics și Teen 

Attitude, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
o să fie produse de instituții de spectacol sau de organisme juridice de drept 

privat; 

o să fie realizate de și cu artiști profesioniști; 
o să se adreseze unui public-ţintă cu vârsta cuprinsă între 14 - 18 ani. 

 

• Materiale necesare pentru înscrierea în etapa de selecție: 

o  DVD cu înregistrarea spectacolului, trimis prin poştă la adresa Teatrul 
Excelsior, Str. Academiei nr 28, sector 1, Bucureşti, cu specificarea: 
„Pentru EXCELSIOR Teen-Fest” (data limită a poştei: 30 aprilie 2018) 

 

sau 

 

link cu înregistrarea spectacolului, trimis pe adresa: 

festival.teenfest@gmail.com 

 

o fișa artistică a spectacolului, trimisă pe adresa 
festival.teenfest@gmail.com 

 

7. SELECȚIE 

Selecția spectacolelor va fi realizată de către directorul Festivalului, teatrologul Oana 
Borș 

 

6. CONDIŢII DE PARTICIPARE ÎN FESTIVAL 

• Pentru spectacolele selectate, organizatorii asigură: cazarea, masa, transportul, 
onorariul de participare (plătit producătorilor pe bază de factură), precum și sală 
de spectacol adecvată şi suport tehnic pentru buna desfășurare a 
reprezentațiilor. 

• Fiecare teatru sau trupă participantă va susţine câte o singură reprezentaţie. 
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