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Condiţii de participare
o Festivalul se adresează elevilor din învăţământul
preuniversitar (primar, gimnazial, liceal), palate şi
cluburi ale copiilor, centre culturale, etc. care doresc să
îşi exprime prin arta dramatică interesul pentru
învăţarea limbii franceze şi pentru cultura şi civilizaţia
franceză şi francofonă.
o Nu se percep taxe de participare.

Modalităţi de participare la Festival
o Festivalul are două secţiuni:
 Secțiunea I ”Théâtre filmé – Le théâtre de mon coeur” cu trei sub-secțiuni 1.
Primar; 2. Gimnaziu; 3. Liceu;
 Secțiunea II ” Théâtre sur scène” – Le théâtre de mon coeur” cu trei subsecțiuni 1. Primar; 2. Gimnaziu; 3. Liceu;
o Pentru ambele secţiuni vor fi alese texte originale în limba franceză. Autorii vor aparţine
spaţiului cultural francofon. Textele vor fi adaptate la vârsta elevilor şi nivelul lor
lingvistic;
o Textele pot fi dramatice (dramă, comedie, tragedie) sau dramatizări ale unor texte epice sau
lirice;
o Punerea în scenă poate fi clasică, modernă sau alternativă;
o Pentru ambele secțiuni, fiecare trupa de teatru va reuni maxim 10 elevi;
o Durata unei reprezentaţii va fi limitată la minim 20 min;
Înscrierea participanților pentru ambele secțiuni se va face până în data de 26 mai 2017 astfel:
o Înscrierea participanților se va face on-line, prin transmiterea fișelor de înscriere pe
pagina web a Festivalului, în termenul limită; Formular de înscriere Clik aici
Pentru Secțiunea I ”Théâtre filmé – Le théâtre de mon coeur” participanții vor transmite filmul în
condițiile tehnice specificate:
 Înregistrările vor fi trimise pe CD/DVD prin poștă/curier, împreună cu un plic format A4
timbrat și autoadresat.
 Termen limită de transmitere a înregistrărilor – 31 mai 2017
 Înregistrările vor fi executate într-un program accesibil organizatorilor!
 Adresa la care se vor trimite înregstrările este: Liceul cu Program Sportiv Slatina, str.
Toamnei, nr.10, Slatina, jud. Olt, cod 230003 pentru Cristina MIHUT

Pentru detalii :
Coordonator
Prof. Cristina MIHUȚ – cristinamihut@yahoo.com; 0744330169
https://letheatredemoncoeurslatina.wordpress.com/despre-proiect/
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