
 
 
 

FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ 

PLEDEZ PENTRU TINE(RI) 
Ediția a XXIX-a 

7-14 noiembrie 2017 
 

REGULAMENT 
 
 
ORGANIZATOR 
 
 Festivalul este organizat de Teatrul Tineretului Piatra Neamț. 
 
OBIECTIVE 
 

• Realizarea unui festival de teatru care se adresează tinerei generaţii de artişti. 
• Susţinerea şi promovarea tinerilor artişti din domeniul teatral. 
• Crearea unui cadru propice pentru exprimarea și afirmarea tinerilor artiști. 
• Realizarea unei radiografii a fenomenului teatral contemporan, în ceea ce priveşte tendinţele 

generate de tinerii creatori.  
• Facilitarea accesului publicului la cele mai bune producţii teatrale ale momentului, realizate cu 

şi de către tineri creatori. 
 
 PLEDEZ PENTRU TINE(RI) este un festival necompetițional. 
 
DETALII ÎNSCRIERE 
 

• Spectacolele înscrise în vederea selecției, trebuie să aibă în echipa artistică cel puțin un creator 
(actor, regizor, scenograf, sau coregraf) cu vârsta de maxim 35 de ani (până la data premierei); 

• Pot fi înscrise doar spectacole care au avut premiera după data de 01.01.2016. 
• Se pot înscrie atât teatre de stat, cât și companii particulare sau şcoli de teatru. 
• Înscrierea spectacolelor se poate face până la data de 15 iunie 2017. Materialele primite după 

această dată nu vor fi luate în considerare pentru selecția de spectacole a prezentei ediții a 
festivalului. 

• Înaintea înscrierii, producătorul trebuie să consulte schemele sălilor şi dotările tehnice ale 
Teatrului Tineretului Piatra Neamţ (www.teatrultineretului.ro), asigurându-se că spectacolul 
poate fi montat în condiţiile oferite de teatrul nostru. 

 
 
 



Materiale necesare în vederea înscrierii: 
 

• Înregistrarea spectacolului pe DVD / CD – 2 exemplare sau link vimeo; 
• Formularul de înscriere completat (şi trimis inclusiv pe adresa de e-mail: 

ttgentiana@gmail.com). Formularele pot fi descărcate și de pe site-ul 
www.teatrultineretului.ro. 

• Materialele vor fi trimise pe adresa:  
       Teatrul Tineretului 
       Piața Ștefan cel Mare nr 1, Piatra Neamț, Cod poștal 610109,  județul Neamț  
       Cu mențiunea „Festivalul de Teatru Piatra Neamț” 

 
SELECȚIE 

Selecția spectacolelor va fi realizată de board-ul artistic al Teatrului Tineretului. 
 

 
 

mailto:ttgentiana@gmail.com

