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Referitor la Concursul de dramaturgie pentru adolescenţi New Drama, organizat de Teatrul 
Excersior Bucureşti 

Direcţia Generală de Învăţământ Preuniversitar din cadrul MEC ne informează prin adresa nr. 
30SI/18.03.2021, înregistrată la ISJ Ilfov cu nr.3082119.03.2021 că Teatrul Excelsior Bucureşti 
organizează, în perioada februarie - octombrie 2021, a VIl-a ediţie a Concursului de dramaturgie 
pentru adolescenţi New Drama. 

Concursul vizează toţi tinerii pasionaţi de teatru şi îi încurajează să îşi exerseze şi să-ţi 
dezvolte tehnicile de scriere dramatică. Adolescenţii sunt invitaţi să trimită o piesă într-un act, 
formularul de înscriere completat şi o scrisoare de motivaţie, la adresa de e-mail 
secretariat.[ iterar®teatrul-excelsior. ro. 

În urma jurizării de către o comisie formată din profesionişti , şase dintre piese vor ajunge în 
faza finală a proiectului , iar piesa câştigătoare va fi pusă în scenă şi va intra în repertoriul Teatrului 
Excelsior. 

Faza finală a concursului New Drama constă în: 
- Workshop de scriere dramatică pentru cei şase dramaturgi finalişti, susţinut la Teatrul 

Excelsior de regizori şi dramaturgi cunoscuţi; 
- Spectacole lectură cu cele şase texte finaliste, la Teatrul Excelsior. 
- Jurizare - un juriu format din regizori şi dramaturgi va alege piesa câştigătoare. 
- Spectacol - piesa câştigătoare va fi montată la Teatrul Excelsior în regim de spectacol 

profesionist si va intra în repertoriul teatrului , începând cu stagiunea 2021-2022. 
ETAPELE DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI: 
- 15 mai 2021 - termen limită pentru înscrierea textelor; 
- 15 iunie 2021 - anunţarea titlurilor finaliste; 
· septembrie 2021 - atelier de scriere dramatică ; 
- stagiunea 2021 - 2022 - spectacole lectură la Teatrul Excelsior; 
· stagiunea 2021 - 2022 - premiera spectacolului montat pe baza piesei câştigătoare. 
Deşi ultimele etape ale ediţiei anterioare au fost amânate din cauza pandemiei , organizatorii 

au primit, în luna martie 2020, 61 de piese ale unor tineri dramaturgi din 38 de localităţi din întreaga 
ţară. Piesele calificate în etapa finală a concursului sunt: Daria Ancuţa - "Desenează-mi un monstru!"; 
Vlad-Cristian Gherghel - "Ceasul"; Patrick Josephs - "Şi afară era frumos"; Diana Marghiolu - "Ordine 
şi linişte la cină - Poză pentru vrăbiuţe"; Denisa·Florentina Neaţu - "Ne învârtim în sens invers acelor 
de ceasornic"; Antonio·Daniel Petrică - "Vita Vitae". Atelierul de scriere creativă şi spectacolele 
lectură din ediţia a VI-a vor avea loc în septembrie 2021 , în paralel cu ediţia a VIl-a. 

Informaţii suplimentare găsiţi pe www.teatrul-excelsior .ro . Persoană de contact: Elena Patap, 
secretariat.literar®teatrul-excelsior.ro, tel. 0724 531 317. 


