BABAR, MICUL ELEFANT
Povestealui Babar, micului elefant inspirata de cartea cu acelasi nume a scriitoarei
Cécile de Brunhoff, insotita de compozitia muzicala scrisa de Françis Poulenc, descrie
imagini aparte, prin sensibilitatea textului si prin natura povestii potrivite pentru prescolari si
scolarii mici.
Cand m-am intalnit cu ideea proiectului, prezentata de pianista Adriana Toacsen am
vizualizat un potential mare sub forma unui spectacol bland, cu imagini delicate si personaje
ilustrate in stil naiv, apropiat de copiii aflati in primul septenal de viata.
Conceptul povestilor muzicale consta in conlucrarea muzicii, literaturii si teatrului. De
aceea, am conceput o idee de spectacol care sa satisfaca nevoile copiilor aflati a aceasta
varsta:
•
•
•
•
•

Poveste
Imagine
Sugestie / imaginatie
Muzica
Dinamica

Voi detalia mai jos in linii mari conceptul regizoral, defalcat pe fiecare nevoie in parte.
Povestea
Povestea lui Babar, asa cum apare ea in carte este una a unui drum initiatic a micului elefant
care, fortat de imprejurari grave ( moartea mamei sale) porneste intr-o calatorie in care se
descopera pe sine, descopera bucuriile vietii si revine in locul nasterii si copilariei cu un bagaj
bogat de experiente si cunostinte.
Fiind o poveste usoara dar plina de incarcatura, copiii se pot identifica usor cu personajul
principal, invatand odata cu el ca desi viata uneori este grea, cheia fericirii este de a nu
renunta la curiozitate si bucuria momentelor mici.
Povestea lui Babar este una tare indragita de copiii din Franta. O serie de povesti inspirate de
cartea lui Brunhoff au fost realizate sub forma de desen animat, care a rulat international (
inclusiv in Romania) in anii 1990. Din pacate, copiii din Romania zilelor noastre nu cunosc
povestea micului elefant. De aceea, am considerat aceasta nedreptate artistica si literara ca
fiind un teren fertil spre „imprietenirea” copiilor cu aceasta poveste neexploatata la noi in tara.
Imagine
Copiii, la varste fragede au nevoie de imagini simple, „nepoluate” cu multe detalii sau
impresii adiacente. Capacitatea lor de a abstractiza lucruri este una redusa, ei avand nevoie de
a se raporta la „aici” si „acum”. Deseori, copiii se transpun atat de tare in povestea ce se
deruleaza in fata lor, confundand sau uitand realitatea cu povestea, conventia teatrala pentru ei
fiind un concept abstract, de neinteles.

De aceea, pentru punerea in scena a povestii lui Babar, micul elefant am ales sa
utilizez imagini clare, dar delicate prin utilizarea teatrului de umbre la scara mare. Mare parte
a povestii se va desfasura in spatele ecranului de umbre, personajele fiind siluete
reprezentative. Siluetele vor avea aproximativ 50 cm iar ecranul o inaltime de 2,5 m.
Sugestie / imaginatie
Personajele secundare, neavand trasaturi detaliate, ci doar sugerate prin siluete permit
copiilor sa isi concentreze atentia pe actiune. Detaliile despre cum arata personajele precum
doamna venerabila, mama elefant, profesorul sau anumite animale sau cadre din poveste sunt
la libera imaginatie a copiilor. Sugerand doar anumite imagini copiii isi pot crea propria
versiune de poveste in mintea lor, stimulandu-si astfel imaginatia creatoare.
Muzica
Desigur, un stimul important in dezvoltarea imaginatiei, pe langa sugestie, este si
acompaniamentul muzical, care ajuta la crearea unei atmosfere in ton cu dinamica povestii.
Actiunea din spatele ecranului de umbre va fi descrisa anterior sau simultan ( dupa caz) de
narator si apoi insotita de partitia muzicala aferenta.
Muzica joaca un rol esential in formula de spectacol propusa. Pe langa apropierea
publicului de un anumit tip de muzica, este binecunoscut faptul ca muzica interpretata live,
are o rezonanta emotionala cu un impact mult mai mare decat are o muzica inregistrata.
Muzicianul transmite diferit emotia la fiecare spectacol, traind odata cu actorii intreaga
poveste. El este impresionat la fiecare reprezentatie, facand ca felul in care transmite propriile
impresii prin muzica, sa fie unele reale, oneste si cu incarcatura.
Dinamica
Capacitatea copiilor de a se concentra la varste mici este una redusa. Monotonia intrun spectacol poate avea ca efect principal plictisul, ceea ce aduce cu sine si frustrarea celor
mici, care isi pierd interesul repede daca nu le este stimulat.
Pentru a preveni acest lucru sa se intample, am ales o schimbare periodica de dinamica in
spectacol, reprezentata de prezenta papusilor. Povestea se desfasoara astfel in doua planuri:
unul cu caracter narativ, depictiv ( reprezentat de umbre) si unul cu caracter interactiv
(reprezentat de papusi). Din cand in cand, de personajele de dupa paravan prind viata si apar
in fata publicului sub forma papusilor, la scara medie, care interactioneaza direct cu copiii (
vezi scena cu scoica, scena fotografului etc).
Papusile folosite vor fi de tip bunraku, manuite de 3 actori papusari.
O schimbare de diamica nu numai ca este benefica pentru stimularea atentiei si interesului
publicului, dar este si necesara pentru ca aduce un plus de ludic, de imagine, culoare si textura
spectacolului.

Atasez mai jos imagini de referinta pentru siluete precum si tipuri de papusi posibile pentru
acest spectacol si schite preliminarii ale unora dintre personaje Dar si o lista a tuturor
siluetelor si papusilor.

Elemente de animatie incluse in proiect
-

-

Siluete pentru umbre
Siluetele vor reprezenta animale din padure, pasari, padurea in sine, orasul si
elementele sale ( blocuri, masini, cladiri) personaje umane si animale intalnite in
poveste.
Papusi de tip bunraku

Siluete

Oameni
•
•
•
•

Vanatorul
Doi domni cu joben
Doamna venerabila
Profesorul

Alte elemente
•
•
•
•

Saculet de bani
Masute cu prajituri pe ele ( 2)
Luna si stele
Corona lui Babar

Padurea
•
•
•
•

2 copaci ( stanga dreapta)
Iarba – jos
Tufis
Ciupercuta

Animale
•
•
•
•
•
•
•
•

Mama elefant
3 elefanti mici patrupezi
2 elefanti mari
Babar biped – imbracat
Celeste bipeda – imbracata
Girafa
Sarpe
Pasari ( 2)

•
•
•
•

Strut
Dromader cu umeras de haine in gura (eventual cu rochia de mireasa)
Maimute ( 2)
Elefantul rege

Orasul
•
•
•
•
•

Bloc mare
Casuta
Masini ( 2)
Masina cu Babar
Masina cu Babar si cei doi elefantei

Papusi
•
•
•
•
•
•

Elefanti mici patrupezi (2)
Elefant biped – imbracat Babar
Elefant biped – imbracat Arthur
Elefantica bipeda – imbracata – Celeste ( + voal si buchet atasabile pt mireasa)
Pasari (2)
Trompa de elefant

BABAR

CELESTE

ARTHUR

ANIMALE

COCOSTARC

BABAR

Informatii generale proiect
Artele spectacolului ( teatru de animatie)
Denumirea proiectului : POVESTI MUZICALE
Denumirea produsului : BABAR - micutul elefant - spectacol
Solicitant: Raluca - Gabriela Radulescu
1. Sumarul proiectului
Povești Muzicale” este un proiect cultural care integrează conlucrarea mai multor arte:
muzica, literatura și teatrul; acesta va fi animat sub forma unui spectacol de teatru de animatie
si umbre. Spectacolul presupune interpretarea artistică la pian a unei compoziții muzicale
inedite, scrisă de Françis Poulenc între anii 1940-1946, având ca inspirație un text pentru
copii de-al scriitoarei Cécile de Brunhoff: Povestea lui Babar, micul elefant, poveste foarte
cunoscută și apreciată în Franța. Interventiile muzicale vor avea o interactiune directa cu
textul si actiunea spectacolului.
2. Justificarea proiectului
Prin acest proiect, se urmărește cunoașterea de către un public cât mai divers a unor
compoziții de-o valoare incontestabilă, compoziții ce aparțin curentului modernist. Dintre
piesele muzicale care compun concertul/reprezentația, Povestea lui Babar în mod particular,
nu a fost nici înregistrată, nici jucată în România. . Fiind o muzică programatică, va permite o
și mai mare accesibilitate, datele extramuzicale – în cazul Poveștii lui Babar – fiind nu doar
povestea ci și actul teatral care nu doar că va captiva și atenția copiilor, dar va „traduce” ceea
ce se cântă la pian. Alt avantaj al muzicii cu program este că, datorită imaginilor literare, va
înlesni înțelegerea muzicii moderniste, astfel se poate demonta ideea că modernismul
presupune un public mai restrâns și cunoscător, fiindcă formulele propuse în acest spectacol
sunt atractive pentru publicul larg. În această epocă a interdisciplinarității, proiectul numit mai
sus își propune să conecteze teatrul și literatura cu muzica, pentru a accentua efectul artistic și
pentru a înlesni înțelegerea unor compoziții atât de puțin cunoscute publicului românesc, ce
aparțin modernismului. Iar publicul țintă cuprinde un spectru cât mai larg: de la cunoscători la
necunoscători, de la copii, la vârstnici.
3. Scurtă descriere a contextului în care se va realiza proiectul
Proiectul de față presupune o abordare interdisciplinară care va pune aduce laolaltă atât
publicul iubitor de muzică clasică, cât și pe cel de iubitor de teatru și chiar de povești! Atât
publicul amator cât și cel avizat au ocazia să asculte compoziții care fie nu au mai fost cântate
la noi, cum este Povestea lui Babar de Fr. Poulenc, fie au fost cântate mult prea rar – precum
piesa lui Ravel pentru pian, la patru mâini. De altfel, „Poveștile muzicale” sunt concepute
pentru a fi apreciate și de către cei cu o vârstă foarte fragedă, dar și de către adulți, favorizând,

astfel, pentru toate categoriile de vârstă, un tip de artă pe nedrept mai puțin intalnit de
publicul larg pe scenele de teatru sau de concert.
Proiectul încearcă o apropiere foarte prietenoasă de muzica modernă, adresându-se la un
nivel accesibil, deopotrivă celor care fac pe această cale primii pași în aprecierea muzicii
clasice moderne, cât și celor care au deja experiență în a asculta și a se bucura de artele
secolului XX.
Caracterul inovator nu este dat doar de raritatea performării acestor lucrări, ci și de
formula propusă: dialogul dintre pianist, actor și public. Publicul se va bucura astfel nu numai
de experiența muzicală deosebită dar și de un ansamblu teatral variat, sub umbrela unui
spectacol de teatru de umbre și papuși.
Muzica este un limbaj universal, care transmite atât de simplu mesaje și emoții. Proiectul
mizează foarte tare pe această ustensilă artistică folosită acum ca parte activă în spectacol, și
nu numai ca mijloc secundar în crearea unei atmosfere. Muzica va fi acum în dialog direct cu
naratorul poveștii cât și cu personajele, creându-se astfel un dialog teatralo-muzical aparte.
Spectacolul se va desfașura la o scară mare, atât in spatele ecranului de umbre cât și în
față, atunci când păpușile „ies” de după ecran. Contăm pe acest element surpriză, anume
apropierea personajelor de public si interacțiunea directă cu acesta, care va aduce un plus de
caldură atmosferei create deja. În plus, publicul poate pleca cu o amintire palpabilă de la
teatru, având posibilitatea de a primi la final o fotografie cu personajul principal al piesei,
elefantul Babar.
4. Valoare adaugata proiectului
Este important și pentru cei mici să aibă o educație muzicală cât mai diversa. Poveștile
vor facilita această întâlnire a lor cu arta modernă, pe care atât de rar o pot degusta. Proiectul
își propune să sporească interesul pentru muzica modernă, prin aceasta uniune între muzică,
teatru și literatură dar și pentru teatrul de animație în sine, având posibilitatea de a se bucura
de o experiență cu un caracter sincretic deosebit.
Chiar și o xxx parte a publicului meloman nu reușește să stabilească o relație cu muzica
secolului XX. Un astfel de eveniment este un moment care poate obține o astfel de conciliere,
datorită textului care apropie și facilitează accesul spectatorului la simbolistica muzicii.
De asemenea, se tinde și spre o popularizare a lucrărilor în sine, în cazul lui L'Histoire de
Babar le petit elephant – o compoziție care nu a fost inclusă până acum în stagiunile muzicale
din România și nici în concertele excepționale ale scenei de concert, cu toate că această
lucrare a lui Francis Poulenc este una dintre capodoperele compozitorului francez.

5. Scop si obiective
Scop
Scopul proiectului este de a apropia publicul de teatrul de animație prin metode
inovative, sub forma unui spectacol muzical ce se desfașoară ca un dialog cu trei interlocutori
: pianistul, actorii și publicul.
Obiectivul general
Promovarea teatrului de animație și a muzicii moderne transpusă prin formula
poveștii muzicale în rândurile publicului avizat și amator, cuprinzându-i atât pe copii, cât și pe
adulti.
Obiective specifice:
- depășirea granițelor artificiale între muzică, teatru și literatură, pentru a oferi o
imagine integrată a muzicii moderne, pentru ca această să fie accesibilă publicului care nu are
contact direct cu aceasta;
- popularizarea acestui tip de spectacol – poveste muzicală ce nu a mai fost montat în
România până în acest moment.
- popularizarea lucrării compozitorului Françis Poulenc, care nu a fost niciodată
înregistrată și nici cunsocută publicului roman sub formă de spectacol realizat de către un
pianist și un narator;

6. Grupuri tinta si beneficiari
Spectacolul de adresează în primul rând copiilor cu varste cuprinse între 3-7 ani dar nu are
caracter exclusivist. Dintre cei care ar putea deveni un public țintă enumerăm și:
- melomanii care frecventează sălile de concerte, dar sunt tributari unui anume tip de
program, bazat , în special, pe lucrări ce aparțin curentului clasic și romantic;
- spectatorii care ajung la un spectacol atrași de caracterul lui excepțional, argument
întrunit de L'Histoire de Babar le petit elephant prin formula inedită de pe scenă –
pian și narator și prin faptul că este o lucrare care nu a mai fost prezentă pe scenele
românești de concert , fiind o premieră;
- tinerii care apreciază o abordare atipică , inedită, pentru un spectacol de acest gen;
- părinții/ bunicii în căutarea unor spectacole cu o componentă educativă pentru copiii/
nepoții lor, care pot veni cu nostalgia generată de povestea respectivă, datorată
amintirilor din propria lor copilărie.
7. Produsele proiectului cultural
Spectacol de teatru

8. Rezultatele si impactul proiectului
Credem cu tărie în ideea că impactul ce va veni din îmbinarea muzicii moderne cu artele
spectacolului va fi unul de proporții și că publicul va fi atras de un noi tip de spectacol din
palmaresul teatrului. Spectacolul Babar – micul elefant va aduce aproape de teatrul de
animație public din cel mai diversificat si poate deveni pionier în România pentru un nou tip
de spectacol, iubit atât de publicul constituit din copii cât și din adulți iubitori de muzică
clasică.
9. Continuitatea si sustenabilitatea proiectului
Continuitatea acestui proiect constă în primul rând în introducerea spectacolului Babar-micul
elefant în stagiunea permanentă a teatrului dar și în posibilitatea de a crea noi spectacole
ulterioare pe aceeași rețetă.
Avem toată încrederea că proiectul se va susține și va atrage public numeros, fiind potrivit
atât pentru programe pentru copii ce vin la teatru cu grădinița sau școala cât mai ales pentru
familii și alt tip de public iubitor de teatru și muzică. Accesul la un nou tip de public este
foarte important si credem că acest proiect va deschide noi căi de a atrage public variat la
teatru.
10. ANALIZA SWOT
STREGHTS
WEAKNESSES
Imbinarea mai multor Nevoia de a avea un
arte in vederea
acordor de piane
apropierii publicului colaborator cu teatrul
de teatrul de animatie

OPPORTUNITIES
Expunerea unor noi
tipuri de spectacole
potrivite atat in
stagiune cat si pentru
festivaluri nationale
si internationale

THREATS
Problema
achizitionarii,
intretinerii si
transportarii unui
pian poate fi / poate
intampina o
problema logistica in
ceea ce priveste
posibile deplasari ale
spectacolului care
trebuie facute in sali
care sa aiba in dotare
un pian. Pe de alta
parte, aceasta
problema se poate
transforma intr-un
avantaj prin
achizitionarea unui
astfel de instrument
prin oportunitatile
care nu vor intarzia
sa apara. Acestea se
pot traduce si prin
diversificarea
permanenta a tipului

de spectacole propus
de teatru datorita unei
astfel de achizitii.
Apropierea unui
public diversificat
datorita tipului de
spectacol propus

Popularizarea muzicii
moderne in randul
publicului avizat si
amator precum si
educarea in spirit
artistic
Caracter inovator dat
de raritatea
performarii unor
lucrari rar aduse in
atentia publicului cat
si a formulei propuse
: pianist, actor, public
Amintirea palpabila a
momentului, redat
printr-o fotografie
facuta live, in
spectacol si primita
cadou la final de
reprezentatie.

Posibilitatea montarii
spectacolului pe
scene de teatru dar si
in sali de concerte in
festivaluri de muzica
sau evenimente
specifice
Posibilitatea de a
alege teme variate ce
pot fi transpuse in
muzica.

11. BUGET ESTIMATIV
• Regie - 3000 euro
• Concept, muzica si interpretare – 3000 euro
• Scenografie - in lucru
Achiziti
Pianina
Pret achizitionare de la firma Senia:
•
•

Pianina Essex – 5600/7440 Euro cu TVA
Pian Essex cu coada mica 14180 Euro cu TVA

Pret inchiriere de la firma Senia:
•

Pian Boston 600 Euro fara Tva, pret pe reprezentatie cu transport si acordaj inclus

Polaroid – in lucru
Aparat foto – in lucru
Imprimanta foto – in lucru

ECHIPA – scurta prezentare si CV:
•
•
•

Raluca Radulescu – DEPONENT, regie, dramatizare text
Adriana Toacsen – concept, pianist, traducator text
Andreea Sandulescu – scenografie si constructie papusi

Raluca Radulescu este una dintre castigatoarele primei editii SALT 2016 cu proiectul
Kinecting Strings sub umbrela caruia a luat nastere workshopului experimental de marionete
Micul Prinț – o întâmplare, pe care l-a realizat alaturi de Mona Toncu. Este absolventă a
masterului de Pedagogii Alternative și Artă teatrala în educație din Cadrul Universitatii
Bucuresti și absolventă a Universității Media, secția Regie de Film și TV. De asemenea
urmeaza o specializare în Pedagogia Alternativă Waldorf și lucrează în gifted education unde
își aduce aportul ca trainer de dezvoltare personală prin tehnici teatrale. Are o experiență de
peste 10 ani în lucrul cu copii și tineri, în gradinițe, școli și alte spații destinate diferitelor
activități pentru cei mici, in București și Brașov.
Adriana Toacsen-Ponta s-a nascut in Bucuresti intr-o familie fara legaturi evidente cu
muzica clasica. Urmeaza cursurile Liceului de Muzica “George Enescu” inca de la gradinita,
din proprie initiativa, interesul fata de pian fiind starnit de cursurile de balet incepute la 4 ani.
Pe perioada liceului a lucrat cu prof. Ada Ulubeanu si Ludmila Popisteanu, personalitati
muzicale care au indrumat-o spre o dezvoltare naturala si armonioasa care s-a finalizat cu
premii la numeroase concursuri si concerte.
Din anul 1997 a urmat cursurile Universitatii Nationale de Muzica sub indrumarea prof.
Dan Grigore si Delia Pavlovici. Si anii studentiei au fost incununati cu premii la concursuri si
concerte, nu doar la pian, ci si la muzica de camera. Incepand din anul 2003 a infiintat
impreuna cu Raluca Stratulat Duo ATRIS, un duo clasic, pian-vioara. Timp de 10 ani,
activitatea profesionala a fost axata pe o bogata activitate concertistica atat in tara cat si in
strainatate, bazata in principal pe lucrari de muzica de camera si proiecte care au imbinat toate
stilurile muzicale, inclusiv muzica contemporana si studii doctorale si post-doctorale.
Incepand din anul 2014, revine in sala de concert si in varianta de duo concertant si
proiecte interdisciplinare – in 2015 initiaza proiectul Muzica Orasului, un proiect care aduce
pe scenele de concert Muzica, Arhitectura si Mentoratul, un proiect care reuneste 3 generatii
de pianisti. Din 2003 este profesor asociat al Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti,
pentru ca din 2013 sa devina asistent Universitar.

Andreea Sandulescu este set si stage designer in Romania cu multiple colaborari cu
teatre, artisti si case de productie din tara.
Intre 2005-2008 a urmat cursurile Facultatii de Arta din Bucuresti, la Facultatea de Arte
Decorative si Design – sectia Scenografie, urmand apoi intre 2008-2010 masterul de Arte
decorative si Design – sectia Scenografie a aceleiasi Universitati. De asemenea, a urmat in
2014 cursul de design vestimentar Adrian Oianu si este membru stagiar al Uniunii Artistilor
Plastici din Romania. Are numeroase colaborari ca stage and costume designer cu regizori
renumiti atat din tara cat si intenationali, dintre care amintim :
-

“Intamplari intr-o noapte furtunoasa” / Regia Cristian Mihailescu
“ZIC ZAC” / Regie si coregrafie Andreea Gavriliu
“Hoti” / regia Radu Afrim
“Craiasa Zapezii” / Regia Rosamunde Hutt
“Cartierul povestilor ” / Regia Michal Svironi
“Pernuta somnoroasa” / Regia Carmen Palcu Adam si Voicu Hetel
“Hotel PM” / Regia si coregrafia Andreea Gavriliu

CURICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume si prenume : RADULESCU RALUCA-GABRIELA
Adresa: Str. Gradistea nr 15, Bucuresti
Telefon : 0727 76 74 73
Adresa de e-mail : ral.radulescu@gmail.com
Educaţie şi formare
Perioada : 2014-2016
Institutia : UNIVERSITATEA BUCUREST, MASTER IN PEDAGOGII ALTERNATIVE
SI ARTA TEATRALA APLICATA IN EDUCATIE
Calificare / diploma obtinuta : DISERTATIE ( „Tehnici teatrale din Pedagogia Waldorf –
aplicații în sistemul tradițional” )
Perioada : 2008-2012
Institutia : UNIVERSITATEA MEDIA, SPECIALIZARE: REGIE DE FILM SI
TELEVIZIUNE
Calificarea/diploma obţinută : LICENTA („Ermetismul – Elemente mistice si oculte in
film”- examen promovat la Universitatea Babes Bolyai, Cluj)
Perioada : 2004-2007
Institutia : COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFANTUL IOSIF”
Calificarea/diploma obţinută : BACALAUREAT
Alte diplome si calificari
Perioada : iunie 2015 – in curs
Institutia: ASOCIATIA EDUCATOARELOR WALDORF SUD-EST
Curs: Formare educator specializat in alternativa pedagica Waldorf

Perioada: octombrie –aprilie 2015
Institutia: UNIVERSITATEA BUCURESTI
Curs: Modul de psihopedagogie, nivelul I
Calificarea/diploma obţinută: Profesor pentru invatamantul gimnazial
Experienţa profesională
Perioada: septembrie 2016 – iulie 2018
Funcţia sau postul ocupat: Educator
Numele angajatorului : Asociatie Educatie pentru libertate – Gradinita Waldorf Christophori
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educatie
Perioada: noiembrie 2017
Funcţia sau postul ocupat: Regizor si coordonator workshop Kinecting Strings
Numele angajatorului : Teatrul Tandarica, Bucuresti
Numele proiectului / spectacolului: Micul print – o intamplare, workshop performativ cu
marionete fizicie si digitale
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Arte
Perioada: septembrie 2016 – prezent
Functia sau postul ocupat: profesor de dezvoltare personala prin tehnici teatrale
Numele angajatorului : Gradinita Dora, afterschool Rita Veverita, scoala de balet Jaqueline
Bratu, scoala de muzica Ella Musica – Corbeanca, Compania de teatru Ingenuo
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educatie, Arte, spectacole si activitari recreative
Perioada: august 2015 – prezent
Functia sau postul ocupat: CO – fondator
Numele angajatorului : compania de teatru MORA Edutainment
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educatie non- formala, Arte, spectacole și
activități recreative, Organizare evenimente
Perioada: septembrie 2013 – august 2016
Functia sau postul ocupat: Animator socio-educativ
Numele angajatorului : Gradinita Adiwelt
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educatie
Perioada: septembrie 2009 – iunie 2013
Functia sau postul ocupat: Actor, Animator
Numele angajatorului : Teatrul Libelula – arts and entertainment
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Arte, spectacole și activităȚi recreative
Perioada: martie- mai 2012
Functia sau postul ocupat: profesor de dezvoltare personala prin tehnici teatrale
Numele angajatorului: Vivienne Models, Brasov (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Instruire, educatie si formare, arte
Perioada: 2008-2011
Functia sau postul ocupat: profesor de limba germana

Numele angajatorului: Gradinitele Simsala Grimm, English Kinder, Pitiriki
Tipul activitatii sau sectorul de activitate : Educatie
Voluntariate si activitati adiacente
Perioada: Iunie – Iulie 2018
Functia sau postul ocupat: Organizator si profesor de dezvoltare personala prin teatru
Numele asociatiei sau ONG-ului: Asociatia Gifted Kristofer
Numele proiectului : Tabara verde pentru copii liberi si puternici / Tabara A.D.I si prietenii
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educatie – tabere si traininguri de dezvoltare
personala pentru copii ( copii din centre de plasament si copii proveniti din familii )
Perioada: iunie 2015
Functia sau postul ocupat: Voluntar
Numele angajatorului : Asociatia A.C.T.O.R. , Bucuresti
Numele proiectului : Drums for Peace
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Arte,origami, educatie non formala, cu
participanti din tari membre UE ( Romania, Tara Galilor, Estonia)
Perioada: 2013-2014
Functia sau postul ocupat: Voluntar, Educator
Numele angajatorului : Asociatia Da’ DeCe, Bucuresti
Numele proiectului : Case-n povesti la Carturesti, Balul de la casa Lowendal, Cu antren, de
la roata pan’ la tren! - la muzeul CFR
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educatie non formala
Perioada: martie 2011
Functia sau postul ocupat: Voluntar
Numele angajatorului : Asociatia A.C.T.O.R. , Bucuresti
Numele proiectului : Drums for Peace
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Arte,origami, educatie non formala, cu
participanti din tari membre UE ( Romania, Letonia, Estonia, Finlanda)
Perioada: decembrie 2010
Functia sau postul ocupat: Voluntar - Regizor
Numele angajatorului : Parohia Greco-Catolica „Sf. Ana” , Bucuresti
Numele proiectului : Spectacol de Craciun
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Arte, Educatie
Perioada: decembrie 2009
Functia sau postul ocupat: Voluntar - Regizor
Numele angajatorului : Parohia Greco-Catolica „Sf. Ana” , Bucuresti
Numele proiectului : Spectacol de Craciun
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Arte, Educatie
Perioada: iulie-august 2005
Functia sau postul ocupat: Voluntar
Numele angajatorului : Parohia Greco-Catolica, Ilva Mica, Bistrita-Nasaud si Asociatia
Ateliere protejate
Numele proiectului : Tabara recreativa pentru copii cu sindrom Down

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Arte, Educatie non formala
Perioada: 2005-2006
Functia sau postul ocupat: Actor
Numele institutiei: Teatrul Studentesc Podul
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Arte, Educatie
Abilitati si competente personale
Limba maternă: Romana
Limbi straine : Engleza; Germana
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Ascultare
Citire
Participare la Discurs oral
conversaţie
Utilizator
Utilizator
C Utilizator B
C
C Utilizator C Utilizator
intermediar
experimenta
1 avansat
2
2
1 avansat
1 avansat
plus
t
B Utilizator B Utilizator A Utilizator A Utilizator B Utilizator
1 independent 1 independent 2 elementar 2 elementar 1 independent
Conform Certificatului European de Competenta Lingvistica – noiembrie
2012
Atestat de limba Engleza - Centrul de limbi moderne ALPHA, Universitatea Babes –
Bolyay, Cluj – Napoca. 2012
Competenţe şi abilităţi sociale
•

Spirit de echipa dobandit in activitati ce presupun colaborarea mai multor oameni
pentru a duce la bun sfarsit un proiect

•

Capacitate de adaptare la medii multiculurale, dobandita in primul rand printr-o
experienta de 2 ani in care am locuit in alta tara cu familia, precum si din proiecte
internationale de voluntariat
Grad mare de sociabilitate
Diplomatie
Spirit de observatie al detaliilor
Creativitate nativa, exersata si aplicata in activitatile zilnice in munca cu copiii
Inteligentele audio-vizuala, verbal-lingvistica si muzical-ritmica dezvoltate si aplicate
in activitati zilnice

•
•
•
•
•

Competenţe şi aptitudini organizatorice
•

Abilitatea de a conduce -experienta acumulata in primul rand din activitatile legate de
montarea unor piese de teatru sau realizare scurt metrajelor, activitati ce presupun
coordonarea unei intregi echipe de oameni (de la actori pana la recuziteri sau
electricieni) si manageriarea intregului buget al proiectului, organizarea zilelor de
repetitii / filmari,probe de costume etc

Organizare de evenimente – experienta dobandita in urma colaborarii cu Teatrul de
papusi Libelula, Compania MORA Edutainment si alti parteneri.

•

Competenţe şi aptitudini tehnice
• Manuire de papusi - experienta dobandita in urma colaborarii cu Teatrul de papusi
Libelula
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
•

Cunostinte de baza ale pachetului Office

•

Cunostinte la nivel de incepator a aplicatiilor PhotoShop si Adobe Premier Pro

•

Cunostinte bune in softul de redactare a scenariilor Final Draft

Competente si aptitudini artistice
•

Bune capacitati de exprimare artistica, atat in scris cat si in interpretare teatrala,
insuflata de familie si dobandita in urma experientelor acumulate in domeniul artistic
(colaborarea cu teatrul de papusi, teatrul PODUL, studiile urmate etc)

•

ureche muzicala

•

modelare de figurine din pasta modelabila (tip ceramica) si lut

•
•

modelare de figurine din baloane modelabile
face painting etc

Alte competenţe şi aptitudini
•

Abilitati marite de comunicare

•

Dispozitie la efort intelectual si fizic prelungit

•

Capacitate de a lucra in colectiv

•

Spirit pedagogic innascut, antrenat si aplicat

•

Spirit organizatoric

•

Capacitate marita de observare a detaliilor

•

Spirit artistic (insuflat de familie)

•

Spirit estetic dezvoltat

•

Adaptabilitate rapida

Scurt metraje si exercitii filmice realizate
•
•
•
•
•
•

Eva – regie, scenariu si actor
Piano player – regie si scenariu
Bus stop – regie si scenariu
Blestemul lui Dorian – regie si adaptare scenariu ( inspirat din romanul „Potretul lui
Dorian Gray” , de Oscar Wilde)
Mememto Mori – film de licenta
Acrobat – Regie : Radu Comanescu, UNATC – actor

Piese de teatru, proiecte, activitati
Titlu / Regie / Rol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Justitie ( I.L. Caragiale) / Catalin Naum / Leanca Vaduva
Colaj / Catalin Naum / Fata
Croitorasul cel istet /Emilia Svetlana Nechita /Croitorasul, Vanzatoarea de gemuri,
marele urias, uriasul Bebe
Aventuri in podul bunicului /Emilia Svetlana Nechita /fetita
O scufita rosie / Emilia Svetlana Nechita / povestitoare, Scufita, Bunica, Vanatorul
Hansel si Gretel / Emilia Svetlana Nechita / Gretel, Hansel, Vrajitoarea, Povestitoare
Muzicantii din Bremen / Emilia Svetlana Nechita / calator, pisica, magar, hot
Povestea soldatelului de plumb / Emilia Svetlana Nechita / povestitoare, mama,
spiridus, soldat
Prichindel / Monalisa Toncu / povestitor, cartea fermecata, Prichindel, Hot, Mama
Olimpiada Craciunului / Monalisa Toncu si Raluca Radulescu / Clownul de zapada
Bulgaras – ajutorul lui Mos Craciun? / Marcela Onica / Bulgarasul de zapada
Lansarea cartii pentru copii „Cele trei vrajitoare toante” ( Simona Epure ), adaptare
regizorala si scenica : Monalisa Toncu si Raluca Radulescu / Vrajitoarea Fistichie,
Vrajitoarea Durdulie
„Micul print – o intamplare” -Kinecting strings – experiment performativ si workshop
de marionete si personaje 3D – Regie si coordonare workshop : Raluca Radulescu si
Monalisa Toncu - proiect castigator la concursul de proiecte SALT, organizat de
Teatrul Tandarica, Bucuresti

Participari la festivaluri
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Festivalul istoric Ghimbav 2015
FAAD Mahmudia, 2015 (Festivalul Arte si Artisti in Dialog)
Festivalul istoric Ghimbav 2016
Festivalul dell’arte – Cismigiu 2016, Creart Bucuresti
AnimaFest, Cluj 2016
Festivalul Magie, feerie, povesti – Ploiesti, 2016
Festivalul „Teatru, strada si copil” – Teatrul Tandarica, 2016
Festivalul istoric Ghimbav 2017
Festivalul „Impuls” – Teatrul Tandarica, 2017
Festivalul „Teatru, strada si copil” – Teatrul Tandarica, 2018

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Adriana Toacsen-Ponta

Adresă(e)

7 Iulia Haşdeu str., sector 1, Bucureşti, România

Telefon(oane)

Mobil :0723215116

E-mail(uri)

adriana_toacsen@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

română

Data naşterii

08.03.1979

Sex

feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti

Experienţa profesională

Perioada

octombrie 2002 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar pian
cursuri, pregătire studenţi
Activităţi şi
responsabilităţi principale

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 33
Ştirbei-Vodă str., sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

învăţământ

Perioada

octombrie 2003 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat pianist concertist / în diverse variante: patru maini,
duo clasic vioară – pian etc
concerte muzică clasică
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului

Adriana Toacsen – Ponta / Duo Atris

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

concerte

Educație şi formare

învăţământ doctoral, masteral şi universitar

Perioada

1 aprilie 2012 – martie 2013

Calificarea / diploma
obţinută

cercetare; studii post-doctorale

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

De la pianistul compozitor la pianistul modern.
Concerte pentru pian și orchestră între reper și
evoluție în secolul al XX-lea

Numele şi tipul instituţiei Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 33
Ştirbei-Vodă str., sector 1, Bucureşti
de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada

noiembrie 2003 – septembrie 2011

Calificarea / diploma
obţinută

doctor în muzicologie

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Concertele pentru pian și orchestră în prima
jumătate a secolului XX

Numele şi tipul instituţiei Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 33
Ştirbei-Vodă str., sector 1, Bucureşti
de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada

octombrie 2002 până în iunie 2003

Calificarea / diploma
obţinută

diplomă master

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

specifice

Numele şi tipul instituţiei Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 33
Ştirbei-Vodă str., sector 1, Bucureşti
de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada

octombrie 1997 până în iunie 2002

Calificarea / diploma
obţinută

diplomă licenţă

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

specifice

Numele şi tipul instituţiei Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 33
Ştirbei-Vodă str., sector 1, Bucureşti
de învăţământ /
furnizorului de formare

cursuri de măiestrie artistică
(perioada/titlu/maestru)
2008/Cursurile de vară de muzică contemporană,
Cisnădie/profesor Ladislau Csendes
2007/Cursurile de vară de muzică contemporană,
Cisnădie/profesor Ladislau Csendes
2006/Cursurile de vară de muzică contemporană,
Cisnădie/profesor Ladislau Csendes
2004/Liceul de Muzică G. Enescu,
Bucureşti/profesor Monte Belknap, SUA
2004/Cursurile de vară de muzică contemporană,
Breaza/profesor Ladislau Csendes
2001/Cursuri de interpretare muzicală, Fellbach,
Germania/Prof. Klaus Hellwig
2001/Cursuri de intepretare muzicală, UNMB,
Bucureşti/Prof. Mark Racz
1999/ Cursuri de intepretare muzicală, UNMB,
Bucureşti/Prof. D. Enăchescu
1997/Cursuri de intepretare muzicală, UNMB,
Bucureşti/Prof. Gerhard Hamann
1996/Cursuri de intepretare muzicală, UNMB,
Bucureşti/Prof. Lory Wallfisch

Competenţe şi abilităţi
sociale

- spiritul de echipă obţinut datorită activităţii
susţinute în formaţii camerale;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale,
obţinută prin participarea la masterclass-uri;
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca
urmare a experienţei de lucru în echipă;

Competenţe şi aptitudini spirit organizatoric rezultat din gestiunea
independentă a activităţii profesionale;
organizatorice
competențe obținute prin co-organizarea
Concursului anual de Muzică Preclasică al UNMB,
al Concursului anual de Muzică Românească și al
Simpozionului bianual al Departamentului pentru
Dirijat și Instrumente Complementare
Alte competenţe şi
aptitudini

- aptitudini de acompaniator deprinse prin
activitatea depusă în cadrul Concursului
Internaţional George Enescu, datorită colaborării
cu clasa de operă, an IV, dirijor Dumitru Goia,
regizor Daniel Prallea-Blaga și prin participarea la
examenele disciplinei pian a Facultății de
interpretare muzicală, unde am interpretat partea de
orchestră a concertelor pentru pian prezentate la
examen de către studenți.
- lucrul cu copii deprins prin participarea la
pregătirea spectacolelor muzicale ale Şcolii
Americane.

Informaţii suplimentare

Participări şi premii la concursuri

Recitaluri

- Festivalul Internaţional George Enescu – Piaţa
Festivalului
- Săptămâna Internațională a Muzicii Noi
- Festivalul Internațional Innersound
- Teatrul Act, Bucureşti – în cadrul Festivalului
Tinerii şi muzica
- Festivalul de Muzică Shumsky, Cercul Militar
Naţional, Bucureşti

- Filarmonica George Enescu, Bucureşti, Sala
mică a Ateneului
- Muzeul Naţional George Enescu, Bucureşti
- Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, sala George Enescu
- Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, sala Fr. Chopin
- Palatul Mogoșoaia
- Palatul Şuţu, Bucureşti – Stagiunea muzicală
Iosif Sava a Fundaţiei ACCUMM
- Centrul Cultural Ungar, Bucureşti
- Palatul Cercului Militar Naţional, Bucureşti
- Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei
şi Internelor, Bucureşti
- Casa Oamenilor de Ştiinţă, Bucureşti
- Centrul Cultural Tramvaiul 26
- Filarmonica Dinu Lipatti, Satu Mare
- Universitatea de Muzică Gheorghe Dima, Cluj
- Centrul European de Cultură Sinaia – Casa
Memorială George Enescu
- Muzeul Național Peleș
- Muzeul Memorial Paul Constantinescu, Ploieşti

