Teatru de umbre şi ateliere de creaţie pentru copii la Bruxelles
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În perioada 16-19 decembrie 2015, Institutul cultural român Bruxelles oferă copiilor români de
la
Şcoala Europeană nr.
4 din Bruxelles
şi din
cadrul
Scolii Parohiale „Sfântul Nicolae“
un spectacol de teatru de umbre şi trei ateliere de confecţionare de obiecte tradiţionale. Cu
prilejul spectacolelor de la Şcoala Parohială, vor fi strânse donaţii pentru victimele incendiului
de la clubul Colectiv din Bucureşti. Opt dintre acestea sunt internate în spitalele belgiene.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, actorii-păpuşari Mariana Soare şi Andreea-Oana Nanciu de la
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“
îi vor învăţa pe copii să creeze personaje din hârtie şi carton şi vor pune în scenă poveştile
create. Cristina-Delciza Mareş, maistru-confecţioner de măşti, îi va iniţia pe copii în arta
realizării măştilor tradiţionale româneşti şi în tainele colindelor tradiţionale.

„Teatrul de umbre şi atelierele interactive îi introduc pe copii în atmosfera sărbătorilor de iarnă.
Copiii vor confecţiona personaje de poveste, măşti, sorcove şi decoraţiuni pentru bradul
tradiţional. Astfel, creăm un prilej de regăsire a identităţii culturale, a folclorului, a
meşteşugurilor, a datinilor şi obiceiurilor.” – declară Andreea-Oana Nanciu.

Spectacolele sunt realizate cu sprijinul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“, Şcolii
Europene nr. 4 din Bruxelles, Şcolii Parohiale „Sfântul Nicolae“ din Bruxelles, TAROM
Bruxelles şi Atlassib.
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Donaţiile pentru victimele incendiului din clubul Colectiv pot fi făcute şi prin transfer
bancar (ING BANK Belgium, Swift BBRUBEBB Cont: BE84 3631 5561 9059) către
asociaţia
RO
MBEL
, cu menţiunea „susţinere victime COLECTIV”.

Date şi locaţii:
- 16 decembrie, orele 8.30-9:30 şi orele 9:45-11:00 – Școala Europeană nr. 4 din Bruxelles
- 17 decembrie, orele 8.30-9:30 şi orele 9:45-11:00 – Școala Europeană nr. 4 din Bruxelles
- 19 decembrie, orele 11.00 – 13:00 – Şcoala Parohială „Sfântul Nicolae“ din Bruxelles

-sfârşit-

Notă pentru ziarişti: informaţii suplimentare şi cereri de interviuri la ICR Bruxelles: bruxelles@
icr.ro

Site internet: www.icr.ro/bruxelles _/

Facebook: ICR Bruxelles

Twitter: @ICRBruxelles
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