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Lindbergh – Povestea unui șoricel zburător 

Proiect de Regie 

Cristina-Andreea Ion 

 

Alegerea mea își are rădăcinile în scopul de a educa și inspira tânăra generație. 
Spectacolul are la bază povestea șoricelului care ne arată că și cei mai mici și neajutorați 
pot reuși să-și îndeplinească visurile cu multă muncă și determinare. De asemenea, 

spectacolul are rolul de a informa, fiind o scurtă introducere în istoria evoluției aparatelor 

de zbor.  

Povestea șoricelului ne conduce pe un drum al încercărilor, eșecurilor și reîncercărilor, de 

la construirea unor aripi și până la construirea unui avion complet. Categoria de public 

țintă se află între 5 și 7 ani și jumătate. Fiind un spectacol vizual, cu puțin text, în cea mai 

mare parte narat de un povestitor cu intervenția micilor monologuri ale șoricelului, se pot 

bucura toate categoriile de vârstă, dar pentru ca spectacolul și mesajul să fie înțelese pe 

deplin, aceasta este categoria pe care o propun. 

Ideea spectacolului pornește de la cartea ilustrată a lui Torben Kuhlmann, în care este 

prezentat un șoricel care dorește să facă o călătorie în America, acolo unde au fugit toți 

prietenii lui. Inspirat de Charles Lindbergh, un pilot al Poștei Aeriene Americane care a 

reușit să traverseze Oceanul Atlantic în 1927 fără oprire cu avionul său cu un singur motor 

“Spirit of St. Louis” și fără radio sau parașută, Torben Kuhlmann ne spune povestea lui 

Lindbergh șoricelul ca și cum acesta ar fi fost sursa de inspirație pentru eroul real, Charles 

Lindbergh. 

Spectacolul se va baza mult pe mișcare, cu text puțin, acțiunile personajului fiind 

acompaniate de ilustrație muzicală. 

Povestea începe în orașul Hamburg, acolo unde trăiește șoricelul Lindbergh. Orașul devine 
pustiu de șoricei după ce o invenție îngrozitoare a oamenilor îi face pe toți să fugă, fiind 

vorba de Capcana Mecanică pentru Șoareci. Șoricelul nostru descoperă un articol în ziar 
despre această invenție înspăimântătoare și își dă seama că toți prietenii săi au fugit în 

America, în locul acela unde te așteaptă la sosire acea statuie uriașă. Rămânând singur, 
se hotărăște să plece și el, numai că misiunea îi este îngreunată doarece în port, unde 
urmează să se îmbarce pe un vapor, este împiedicat de o pisică ce păzește zona. Fugind 

de aceasta, scapă printr-un canal și observa un liliac pe care îl consideră o rudă mai 
îndepărtată cu aripi. Astfel, îi vine ideea să zboare până în America. Începe să-și 
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construiască un aparat de zbor cu care eșuează. Apoi se prăbușește cu altul, îl vânează 
bufnițele și pisicile, dar acesta nu renunță. Cu multă muncă și perseverență, reușește să 
își perfecționeze un aparat de zbor, iar după un zbor greu, în care întâmpină o furtună de 
zăpadă, trecând prin multe peripeții, reușește să aterizeze la New York, unde este primit 

cu aplauze de mulți entuziaști și de o mulțime de șoareci, aceștia făcându-i o primire 

triumfală.  

Se spune că întâmplarea l-a inspirat pe un băiețel, Charles Lindbergh, care, atunci când a 

crescut, a proiectat un avion cu ajutorul căruia a traversat de unul singur Oceanul Atlantic, 

fiind primul om care reușește această performanță.  

Povestea șoricelului zburător ne oferă două idei constructive pentru copii și anume faptul 
că, dintr-o întâmplare negativă, poate ieși ceva foarte bun, idee pe care o observăm atunci 
când șoricelul eșuează și își îmbunătățește munca de fiecare dată și că atunci, când ai un 
vis, nu conteaza cât de mic și neînsemnat ești, dacă ești perseverent și muncești mult, vei 
reuși să duci la bunaîndeplinire tot ceea ce-ți propui. 

Pentru realizarea proiectului, va fi nevoie de cel mult cinci actori păpușari, doi tehnicieni, 

unul pentru lumini și celălalt pentru sunet. Actorii vor fi aleși din echipa Teatrului 
Țăndărică și la nevoie se poate organiza un casting. 

Spectacolul poate participa la festivaluri internaționale pentru că este realizat în mare 
parte pe muzică, fără prea mult text, acesta fiind ușor de tradus. 

 

Scenografie 

Păstrând ideea ilustrațiilor din carte, mobilierul și clădirile vor crea o atmosfera interbelică 
în tonuri vintage. Păpușile sunt complet articulate, mânuite la masă.  

Personajul central, șoricelul Lindbergh, își păstrează chipul unui șoricel inocent, însă 
corpul se metamorfozează în cel al unui om. 

Costumele sunt, de asemenea, apropiate de cele ale epocii respective, în tonuri învechite. 

Scenografia constă în elemente de decor așezate fie pe masa pe care se joacă, fie lângă 
sau în spatele ei, dând senzația de adâncime. Pe fundal vom folosi ecran de proiecție pe 
care vor apărea alte elemente complementare de decor (cer, furtună, zi, noapte etc.) 

Decorul se schimbă în funcție de locul unde se desfășoară acțiunea. Vom avea fie o 
fereastră și niște cărți, care reprezintă camera de studiu a șoricelului, fie un ceas mare de 

gară și niște trenuri în video proiecție, sau niște clădiri ce reprezintă orașul. 
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De asemenea, în scenă vor apărea treptat schițe, hărți și alte materiale pe care personajul 

central le va folosi pentru a-și construi aparatul de zbor. 

Păpușile sunt complet articulate de tipul „rod puppet”, mânuite la masă de maximum trei 

păpușari fiecare în funcție de complexitate. 

Costumele păpușarilor vor fi negre sau în tonurile decorului, astfel încât să nu atragă 
foarte tare atenția, iar spectatorul să fie concentrat pe acțiunea păpușilor. 
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Scenariul 

Ne aflăm într-o mansardă plină cu cărți, unde șoricelul Lindbergh își petrece o mare parte 

a timpului studiind. Decorul este format dintr-o fereastră ovală, multe cărți și o pereche 

foarte mare de ochelari, aparținând unui om, pe care șoricelul îi folosește pentru a citi 

mai ușor. 

Povestitorul: “Povestea noastră începe cu mulți ani în urmă, într-o țară îndepărtată, unde 
trăia un șoricel iscoditor. Acest șoricel era atât de curios încât se ascundea luni întregi ca 
să citească din marile cărți scrise de oameni.” 

Șoricelul încheie ultimele rânduri de citit și se hotărăște să plece să-și caute prietenii. 

Șoricelul: “Hei, prieteni! Unde sunteți? Hei, unde v-ați ascuns cu toții? Hai, ieșiți! Vreau să 
vă povestesc ce lucruri fantastice am învățat astăzi. Hei... Ce ciudat. Sunt săptămâni 
întregi de când nu reușesc să-mi gasesc nici măcar un prieten. Pare că am rămas singur 

aici.” 

Șoricelul găsește un ziar și începe să citească: 

“Noua invenție a oamenilor împotriva șoarecilor: Capcana Mecanică pentru Șoareci. 

Acum am înțeles. Capcanele acelea de coșmar trebuie să fie motivul pentru care toți 

prietenii mei au plecat, dar, oare, unde s-au dus? Oare în America? Da, sigur acolo. Am 

auzit atâtea povești despre locul ăsta îndepărtat. O statuie uriașă îi întâmpină pe toți cei 

care ajung acolo, fie ei oameni sau șoareci. Asta trebuie să fac. Să merg și eu acolo. Voi 

urca pe un vapor așa cum sigur au facut și ei.” 

Șoricelul își face bagajul și pornește spre port pentru a se îmbarca. Avem mai multe acțiuni 
plus drumul. Ajuns în port, este observat de o pisică, iar acesta o ia la fugă încercând să 
se salveze. Reușește să intre într-un canal de scurgere, unde este în siguranță. Pornește 
printr-un labirint de țevi și, după ce obosește, se așază să se odihnească într-un loc ferit. 

Deodată vede un liliac zburând prin fața lui. 

Șoricelul: “Wow, oare ce sunt aceste creaturi? Arată ca mine, dar au ochi mici și urechi 
enorme. Și zboară cu aripile lor negre.” 

După ce le studiază, îi vine o idee. 

“Asta e! Așa voi reuși să ajung în America. Trebuie să învăț să zbor.” 

Ajuns acasă, își face o listă de materiale necesare. 

“Am nevoie de lemne, ziare, sfoară și lipici.” 
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Se apucă să-și facă schițe, apoi să construiască, iar după ce aparatul este gata (două 
perechi asemănătoare cu cele ale unui liliac) se gândește la un loc bun unde să-și poată 
testa noua invenție. 

“Voi merge într-o hală, unde nu există vânt primejdios. Acolo, unde sunt multe trenuri și 
unde se adună roiuri de pasageri.” 

Povestitorul: “Și astfel, șoricelul a mers în gară, s-a cățărat pe un ceas mare și, de acolo, a 
făcut un salt și a zburat. Când totul părea că merge bine, a început să se rostogolească și, 
cu o viteză alarmantă, s-a prăbușit spre pământ.” 

Descumpănit, șoricelul se ridică și privește trenurile care scot aburi. 

“Evrika! Asta e! Abur! Cred că de asta are nevoie invenția mea.” 

Pleacă spre casă să adune materiale. 

Povestitorul: “De această dată, micul nostru șoricel a folosit mai multe componente. 

Rotițe de la ceasuri, mici carcase de metal și șuruburi.” 

Lucrează de zor la noul aparat până când este gata.  

Șoricelul: “Mai am nevoie doar de aripi și de o cârmă.” 

Povestitorul: “Noua mașinărie era impresionantă. Un boiler plin cu apă producea abur. 

Pistoanele puneau în mișcare roata dințată, iar elicea de la capăt se rotea.” 

Încearcă să testeze motorul, iar, după ce începe elicea să se învârtă, zbor toate schițele 
din jur. Șoricelul este mulțumit, își ia noul aparat și merge pe o clădire înaltă aproape de 
port de unde va încerca să zboare. După ce ajunge, își pregătește aparatul și pornesște în 

aer, însă, după puțin timp, începe să se prăbușească. În timpul acesta, este observat și 
fotografiat de mai multă lume. 

Povestitorul: “Din păcate, mașinăria zburătoare era acum prea grea. Șoricelul s-a prăbușit 
pe caldarâm, a tras deoparte mașinăria distrusă și s-a dus în ascunzătoare. Doar că acum 

secretul lui se aflase. A doua zi, fotografii cu rozătorul zburător invadaseră ziarele din oraș. 

Toți ochii căutau acum șoricelul înaripat. Ochi de toate felurile.” 

Apar în scenă niște bufnițe care citesc vestea din ziar. 

Bufniță: “Șoricelul zburător din Hamburg a fost văzut.” 

Înapoi, în mansarda șoricelului. 
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Șoricelul: “Nu trebuie să renunț. Mă voi apuca de un proiect nou. Am nevoie de roți pentru 
o decolare mai ușoară și o aterizare mai sigură, de aripi largi și un motor puternic. Ar 

trebui să fie un avion mai bun cu spațiu pentru mâncare, piese de schimb și combustibil.” 

Pornește în căutarea celor necesare, însă dintr-o dată observă că este urmărit. Vede 
bufnițele cum șuieră de pe acoperișuri. Ajuns în cameră, în timp ce lucrează, observă o 
bufniță chiar la fereastra lui.  

Povestitorul: “Săptămâni întregi și-a șlefuit capodopera zburătoare, reușind să facă rost 
de materiale chiar în ciuda primejdiilor care-l pândeau în fiecare colț întunecos. Astfel, 

într-o zi ploioasă, șoricelul s-a aventurat afară. Inima-i bătea cu putere. Bufnițele erau 
acolo dar moțăiau pe hornuri. Dar șoricelul înainta cu greu prin ceață, trăgând după el 

avionul greoi.” 

Ajunge pe un turn înalt, își leagă avionul cu o sfoară de rotițele zimțate ale ceasului din 
turn și astfel ajunge pe balcon. Se pregătește și urcă în avion. Pornește motorul și, înainte 
să decoleze, vede din spate cum se apropie de el cu mare viteză o bufniță. Trage de manșă 
și se ridică în zbor, în timp ce bufnița își întinde ghearele spre el. Avionul dispare printre 

clădiri și-l vedem din ce în ce mai mic.  

Povestitorul: “Avionul micuț cu șoricelul și mai mic s-au înălțat și s-au aventurat printre 

nori. Turnul cu clopot, care păruse atât de mare, era acum doar un ac cu gămălie. A urcat 

tot mai sus deasupra norilor. Au zburat peste câmpii și orașe, au trecut peste stânci și 
peste păduri până când grandiosul ocean li s-a întins în față.” 

Se repetă același joc cu dimensiunile avionului venind din spate și trecând printre clădiri. 

Acesta apare din ce in ce mai mare, venind spre față. În acest timp, apar două păpuși 
oameni care-și ridică privirile spre cer. 

“Acela este un șoarece zburător?” 

“Chiar este un șoarece zburător!” 

Șoricelul aterizează lângă Statuia Libertății unde este întâmpinat de mulți șoricei și 

oameni. 

Povestitorul: “Vestea despre șoricelul zburător s-a răspândit rapid în toată țara. Ziarele au 

spus povestea acestei spectaculoase aventuri. Oamenii erau fascinați de noul lor erou – 

cineva atât de mic realizase ceva atât de mare. Un spectacol aerian numit “Curajosul 
Șoricel Zburător” a făcut turul țării și s-a ținut mereu cu casa închisă. Legenda spune că 
un băiețel stătea adesea în fața afișelor având un gol în stomac. A mers la spectacole de 

câte ori a putut. Numele lui era Charles Lindbergh. 
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Schema Caiet Regie 

 

- Prezentarea vieții și operei autorului: Torben Kuhlmann s-a născut în 1982 în 
Germania. Foarte creativ încă de copil, Torben a fost recunoscut ca un bun 

desenator încă de la grădiniță. Cu interesul captivat de avioanele de mici 

dimensiuni, mașinării ciudate și trenuri cu aburi, aceste elemente și-au găsit locul 

în desenele sale. A studiat ilustrarea și designul la Universitatea de Știinte Aplicate 

din Hamburg. Instrumentele sale preferate sunt creionul și acuarela, dar lucrează 
de asemenea cu acrilice, în ulei și software. Activează ca ilustrator freelancer în 
Hamburg. Prima sa lucrare, Lindbergh - Povestea unui șoricel zburător, a devenit 

best seller datorită invențiilor mecanice ciudate din inventivitatea autorului. 

Următoarele cărți au fost Moletown și Armstrong – Aventurile unui Șoricel spre 

Lună. 

 

- Apropierea de autor și text (argument) 

 

- Perioada în care se desfășoară acțiunea: Hamburg, anul 1912, toamna 

 

- Analiza textului dramatic: fișa de personaj – cine este șoricelul Lindbergh și cum 

este el? 

 

- Subtext (analiza în profunzime a textului) 

 

- Text – extratext 
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Inspirație, atmosferă și decor 
(fotografii și schițe) 
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