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A. ANALIZA SOCIOCULTURALĂ A MEDIULUI ÎN CARE ÎȘI 

DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA INSTITUȚIA ȘI PROPUNERI PRIVIND 

EVOLUȚIA ACESTEIA ÎN SISTEMUL INSTITUȚIONAL EXISTENT 

 

Oraşul Craiova este un centru istoric, cultural, economic şi administrativ al 

României, cu o viaţă artistică intensă. Aici şi-au desfăşurat activitatea, începând cu 

secolul al XIX-lea asociaţii culturale de mare impact asupra locuitorilor acestei 

comunităţi. În domeniul Teatrului, atât al celui dramatic cât şi al celui muzical, există 

mărturii care dovedesc că în această urbe spectacolul de orice factură era la el acasă. 

Se poate vorbi de o veritabilă deschidere a publicului acestor locuri pentru cultură şi 

artă. Actuala Operă Română îşi trage obârşia din spectacolele muzicale pe care Teatrul 

Naţional din Craiova le prezenta, în anumite perioade, cu o frecvenţă demnă de un 

teatru liric, şi care au fost gustate de iubitorii de frumos încă din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea. Fără îndoială că, de atunci, şi în deceniile ce au urmat, muzica  s-

a aflat în centrul preferinţelor culturale ale publicului oltean. De aceea, naşterea Operei 

Române, ca instituţie distinctă în peisajul cultural craiovean, a avut loc în 1972, la 

început ca o Secţie de Operetă, pe lângă Filarmonica „Oltenia“, iar din 1979, ca unitate 

de sine stătătoare, sub denumirea – Teatrul Liric Craiova 

Simbol de înaltă ţinută a spiritualităţii în spaţiul oltenesc, Opera Română 

Craiova se înscrie, tradiţional, în rândul instituţiilor de cultură a căror misiune publică 

constă în promovarea valorilor muzicale autentice, atât în ceea ce priveşte diversitatea 

genurilor, cât şi din punctul de vedere al evidenţierii preocupării constante vizând 

menţinerea unor standarde calitative reprezentative pentru nivelul performanţelor 

interpretative ale artiştilor invitaţi  în cadrul stagiunilor de spectacole organizate. 

Ofertele culturale ce vizează acelaşi public potenţial al Operei Române Craiova 

sunt reprezentate fără îndoială de concertele simfonice, vocale sau vocal-simfonice 

susţinute pe scena Filarmonicii „Oltenia“, de spectacolele Teatrului Naţional „Marin 

Sorescu“, dar şi de spectacolele susţinute de către Teatrul pentru copii şi tineret 

„Colibri“, toate acestea desfăşurându-şi activitatea în oraşul Craiova. 

 

 

a.1. colaborarea cu instituții / organizații care se adresează aceleiași 

comunități: 

 

Centru universitar și cultural de importanță majoră, municipiul Craiova oferă 

diverse oportunități de colaborare cu instituții de învățământ și cultură. Colaborarea cu 

aceste instituții se desfășoară în avantajul celor implicați și al publicului, în timp ce 

elevilor și studenților li se oferă oportunități de formare profesională, publicul 
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experimentează opera în spații neconvenționale sau aplaudă tineri artiști de opera și 

balet. 

 

➢ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI CONSILIUL LOCAL 

CRAIOVA 

În calitate de Ordonator principal de credite, Primăria municipiului Craiova a 

fost principalul partener sub egida căruia s-au desfășurat toate activitățile Operei 

Române Craiova, în anul 2017, perioadă ce face obiectul prezentului Raport de 

activitate. 

Opera Română Craiova a participat la principalele evenimente organizate de 

municipalitate: Zilele Craiovei, Promenada Artistică, Art in the Park, Gala Sărbătorilor 

de iarnă. 

Un pas important în anul 2017 a fost coordonarea de către Opera Română 

Craiova a activităților desfășurate la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu, 

ca urmare a Hotărârii nr. 208 din 25.05.2017 privind aprobarea asocierii între 

municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Opera Română 

Craiova, în vederea administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae 

Romanescu”.  

 

➢ UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Cea mai importantă instituție de învățământ superior din Craiova și din Oltenia 

constituie un partener important pentru Opera Română Craiova, fiind un sprijin în 

promovarea spectacolelor în rândul studenților și cadrelor didactice. 

 

 

➢ FILARMONICA ,,OLTENIA” CRAIOVA 

Colaborarea între Opera Română Craiova și Filarmonica „Oltenia” este una 

tradițională și a continuat și în anul 2017. 

Spectacole ale Operei Române Craiova susținute pe scena Filarmonicii Oltenia: 

Classic&Jazz, 7 octombrie 2017; 

Tristan și Isolda, 14 octombrie 2017. 

De asemenea Filarmonica „Oltenia” a susținut în cadrul Festivalului 

Internațional „Elena Teodorini”, un Concert simfonic, 20 octombrie 2017. 

 

 

➢ TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” CRAIOVA 

Spectacole ale Operei Române Craiova susținute pe scena Teatrului Național 

Marin Sorescu: 

Voievodul țiganilor, 8, 9 aprilie și 5 octombrie 2017; 

Aida, 30 aprilie 2017; 

Pescuitorii de perle,  10 și 11 iunie 2017; 

Carmen - Rock Version, 11 octombrie 2017; 
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Crăciun la Operă, 21 decembrie 2017 

și 

Spectacolul Scripcarul pe acoperiș, prezentat de Teatrul „Regina Maria”, în 

cadrul Festivalului Internațional „Elena Teodorini”, 28 octombrie 2017. 

 

➢ MUZEUL DE ARTĂ DIN CRAIOVA 

Opera Română Craiova a susținut pe parcursul anului 2017 mai multe 

evenimente artistice la Muzeul de Artă din Craiova: 

Concerte de muzică de cameră, 27 ianuarie, 29 martie, 28 iunie, 13 septembrie 

Stabat Mater, 9 mai 

Recital de pian Alice Power, 15 octombrie 

Canto Masterclass (3-10 noiembrie) și Gala participanților (10 noiembrie) 

 

➢ LICEUL DE ARTE ,,MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA 

Corul Liceului de Arte a făcut parte din spectacolele: 

Carmen Rock Version, 11 octombrie 2017; 

Carmina Burana, 8 și 9 iulie 2017. 

Opera Română Craiova a susținut în sala de concerte a Liceului de Arte un 

Concert al Orchestrei de suflători (22 noiembrie) 

 

➢ ASOCIAȚIA I.S.DRĂGULESCU 

Clasa de balet Attitude a Operei Române Craiova în parteneriat cu Asociația I.S. 

Drăgulescu a făcut parte din următoarele spectacole: 

Carmina Burana, 8 și 9 iulie 2017; 

Pescuitorii de perle,  1 octombrie 2017. 

 

➢ CLUBUL SPORTIV ,,STAR DANCE” CRAIOVA 

Carmina Burana – 8 și 9 iulie 2017 

 

➢ ASOCIAȚIA CENTRUL DE CULTURĂ AL ROMILOR 

Opera Română Craiova  a susținut un Concert în cadrul evenimentului de 

comemorare organizat de Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj 

 

➢ CERCUL MILITAR CRAIOVA 

De la închiderea sălii de spectacole, majoritatea reprezentațiilor Operei au fost 

susținute pe scena Cercului Militar Craiova. 

 

Un pas important în anul 2017 a fost, așa cum am precizat anterior, coordonarea 

de către Opera Română Craiova a activităților desfășurate la Teatrul de Vară din Parcul 

Nicolae Romanescu. În perioada 25 mai – 14 octombrie 2017, pe scena Teatrului de 

vară au avut loc 51 de manifestări, dintre care 4 au fost spectacole susținute de Opera 

Română Craiova, celelalte 47 de manifestări au fost organizate de alte instituții sau 
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organizații, sub coordonarea Operei Române Craiova, toate fiind detaliate în secțiunile 

următoare. Astfel, în anul 2017, Opera Română Craiova a avut o colaborare fără 

precedent cu instituții / organizații care se adresează aceleiași comunități. 

Instituțiile și organizațiile care au organizat și susținut manifestări la Teatrul de Vară 

în 2017 sunt:  

➢ Consiliul Județean Dolj 

➢ Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” 

➢ Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

➢ Filarmonica „Oltenia” 

➢ Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 

➢ Casa de Cultură a Studenților 

➢ Direcția Județeană pentru Tineret și Sport 

➢ Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

➢ Palatul Copiilor 

➢ Agenția pentru Protecția Mediului Dolj 

➢ Fundația Europeană „Mihai Eminescu” 

➢ Academia Internațională „Mihai Eminescu” 

➢ Asociația Culturală Amon 

➢ Grow Craiova 

➢ Organizația Cinema pe roti – Drive in 

➢ Asociația Femei cu Perspectivă din România 

➢ Asociația „Exploratori pentru viitor” – filiala Oltenia 

➢ Asociația Alianța Internațională Antidrog 

➢ Asociația Club ARTI 

➢ Școala de Muzică Șincai 

➢ Dynamic Dance Studio 

➢ Școala de Canto „Glasuri Cristaline” 

➢ Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” 

➢ Școala Gimnazială „Mircea Eliade” 

➢ Grădinița „Căsuța cu povești” 

➢ Grădinița nr. 21 „Tudor Vladimirescu” 

➢ Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 

➢ Ansamblul Folcloric „Ion Șerban” Ișalnița 

➢ Ansamblul Folcloric Profesionist Doina Gorjului 

➢ Centrul Cultural Nichita Stănescu Mehedinți 

➢ Ansamblul Folcloric Doina Oltului 

➢ Ansamblul Folcloric Hora Desnățuiului 

 

 

 

a.2. În anul 2017 Opera Română Craiova a susţinut un număr de 5 spectacole 

în afara orașului Craiova, după cum urmează: 
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17 mai 2017, ORA 12:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ 

SPECTACOL SUSȚINUT LA COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU – 

SLATINA 

Conducere muzicală: Bogdan Botezatu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 

 

17 mai 2017, ORA 18:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ 

SPECTACOL SUSȚINUT LA COLEGIUL NAȚIONAL ION MINULESCU – 

SLATINA 

Conducere muzicală: Bogdan Botezatu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 

 

22 iunie 2017, ORA 19:00 – SILVIA – I. Kálmán 

CASA DE CULTURĂ „IOAN CIORDAȘ” - BEIUȘ 

Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și András Kürthy 

Regie artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Edith Mag, Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan (Cluj-Napoca) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Arhiducele Ferdinand Salvador – Adrian Grădinaru, Ducele Leopold Maria – 

Cosmin Vasilescu, Ducesa Cecilia, soția ducelui – Edith Mag, Prințul Edwin, fiul 

lor – Bogdan Zahariea (Timișoara), Silvia, șansonetistă – Narcisa Brumar 

(Timișoara), Contele Bonifacio Kauciano – Laurențiu Nicu, Contesa Stázi – Noemi 

Modra, Domnul Feri – Dan Cornescu, Miska – Gabriel Marciu, Generalul 

Rohnsdorf – Ioan Cherata, Tonelli – Nicolae Popa, Endrei – Nicolae Cucu, Contesa 

Clementina – Dorina Gîrlea, Contesa Cristina – Anca Iosub, Baronesa Leontina – 

Violeta Ţicu, Contesa Carolina – Oana Bărcan, Ospătarul bătrân – Ştefan Ciucă, 

Ospătarul tânăr – Ionuţ Dumitru, Notarul Kiss – Teodor Ispas, Lazarevici, un 
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comerciant bogat – Costinel Stancu, Baronul Viktor Hübner – Mircea Tudora, 

Contele Aristide Bettelheim – Nicolae Popa, Omul sandvici – Răzvan Ionuț 

Segărceanu, Dirijorul – Bogdan Olaru, Fetele din cabaret: Aranka – Alina Onofrei, 

Jou-Jou – Amina Almahadin, Clo-Clo – Andreea Enache, Daisy – Alexandra 

Iordache 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

 

24 iunie 2017, ORA 19:00 – SILVIA – I. Kálmán 

TEATRUL „REGINA MARIA” - ORADEA 

Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și András Kürthy 

Regie artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Edith Mag, Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan (Cluj-Napoca) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Arhiducele Ferdinand Salvador – Adrian Grădinaru, Ducele Leopold Maria – 

Cosmin Vasilescu, Ducesa Cecilia, soția ducelui – Edith Mag, Prințul Edwin, fiul 

lor – Bogdan Zahariea (Timișoara), Silvia, șansonetistă – Narcisa Brumar 

(Timișoara), Contele Bonifacio Kauciano – Laurențiu Nicu, Contesa Stázi – Noemi 

Modra, Domnul Feri – Dan Cornescu, Miska – Gabriel Marciu, Generalul 

Rohnsdorf – Ioan Cherata, Tonelli – Nicolae Popa, Endrei – Nicolae Cucu, Contesa 

Clementina – Dorina Gîrlea, Contesa Cristina – Anca Iosub, Baronesa Leontina – 

Violeta Ţicu, Contesa Carolina – Oana Bărcan, Ospătarul bătrân – Ştefan Ciucă, 

Ospătarul tânăr – Ionuţ Dumitru, Notarul Kiss – Teodor Ispas, Lazarevici, un 

comerciant bogat – Costinel Stancu, Baronul Viktor Hübner – Mircea Tudora, 

Contele Aristide Bettelheim – Nicolae Popa, Omul sandvici – Răzvan Ionuț 

Segărceanu, Dirijorul – Bogdan Olaru, Fetele din cabaret: Aranka – Alina Onofrei, 

Jou-Jou – Amina Almahadin, Clo-Clo – Andreea Enache, Daisy – Alexandra 

Iordache 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 
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25 iunie 2017, ORA 19:00 – TOSCA – G. PUCCINI 

TEATRUL „REGINA MARIA” - ORADEA 

Libretul: G. Giacosa și L. Illica, după piesa omonimă de Victorien Sardou 

Regia artistică: Tamas Ferkay 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Floria Tosca – Florina Hinsu-Mariș (Oradea), Mario Cavaradossi – Bogdan 

Zahariea (Timișoara), Baronul Scarpia – Ștefan Ignat (București), Cesare Angelotti 

– Dragoș Drăniceanu, Sagrestano – Ioan Cherata, Sciaronne – David Vlad (Oradea), 

Spoletta – Florin Ormenișan, Păstorul – Noemi Modra 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

După cum se poate observa, pe parcursul anului 2017 Opera Română Craiova 

a început o nouă colaborare în județul Bihor pe care dorim să o continuăm. De 

asemenea, în anul 2017, Opera Română Craiova a susţinut  două concerte în Slatina, 

răspunzând astfel misiunii sale de instituţie unică prin specific pentru zona Olteniei. 

Ne dorim pentru anii viitori ca în toate municipiile reședință de județ din Oltenia 

(Slatina, Târgu-Jiu, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin) să poată fi identificate 

spații potrivite pentru spectacolele Operei Române Craiova. 

 

 

De asemenea, în anul 2017 instituția a susținut un număr de 15 spectacole în 

afara României (Franţa, Germania și Italia), continuând tradiția turneelor în Franța și 

Germania, dar fiind invitată să participe și la cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului 

Internațional Umbria Music Fest din Italia. Cele 15 spectacole/concerte sunt:  

 

29.12.2016 – 03.01.2017 / FRANȚA (ASSOCIATION FILARMONICA) 

 

01 ianuarie 2017, ora 17.00 – GALA DE ANUL NOU 

Centre culturel Léo-Lagrange – Bagnols sur Cèze – Franța 

 

02 ianuarie 2017, ora 20.00 – GALA DE ANUL NOU 
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Maison de Culture – Nevers – Franța 

 

 

09.03 – 19.03.2017 / GERMANIA (COMPANIA ARTSTAGE) 

 

09 martie 2017, ora 20.00 – DON CARLO – G. VERDI 

Haus der Kultur – Großer Saal – Waldkraiburg – Germania 

 

10 martie 2017, ora 19.00 – DON CARLO – G. VERDI 

Bürgerhaus – Unterschleißheim – Germania 

 

11 martie 2017, ora 20.00 – DON CARLO – G. VERDI 

Das Wormser Theater – Worms – Germania 

 

12 martie 2017, ora 19.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 

Filharmonie Filderstadt – Filderstadt – Germania 

 

14 martie 2017, ora 20.00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI 

Haus der Stadt – Theater Düren – Germania  

 

15 martie 2017, ora 20.00 – DON CARLO – G. VERDI 

Neues Theater Emden   –  Emden – Germania 

 

16 martie 2017, ora 20.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 

Theater Hameln – Hameln – Germania 

 

17 martie 2017, ora 20.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 

Stadttheater Emmerich – Emmerich – Germania 

 

18 martie 2017, ora 19.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 

Stadthalle – Forum Alte Werft – Papenburg – Germania 

 

19 martie 2017, ora 15.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 

Stadttheater Lippstadt – Lippstadt – Germania 

 

 

30.08 – 03.09. 2017 / ITALIA (Umbria Music Fest International) 

 

01.09.2017, ora 21.30  - CONCERT 

Chiostro Santa Maria della Pace - Massa Martana - Italia 

Festivalul Internațional Umbria Music Fest, ediția a XVIII-a 
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02.09.2017, ora 18.00  - CONCERT 

Casa Menotti – Spoleto – Italia  

Festivalul Internațional Umbria Music Fest, ediția a XVIII-a 

 

03.09.2017, ora 21.00  - STABAT PER THADEA 

Abbazia di San Lorenzo – Collazzone – Italia 

Festivalul Internațional Umbria Music Fest, ediția a XVIII-a 

 

 

a.3. acțiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituției: 

 

În ceea ce priveşte cunoaşterea activităţii Operei Române Craiova în rândul 

comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea, aceasta s-a realizat prin postări pe site-ul 

operei, www.operacraiova.ro, modern şi uşor accesibil, actualizat cu informaţii utile, 

programul ofertei de programe educative şi culturale, actualizat la zi, proiecte viitoare, 

prin dezvoltarea paginii proprii de Facebook (http://www.facebook.com/operacraiova) 

şi crearea de evenimente pe reţeaua de socializare, precum şi alimentarea contului de 

Twitter. De asemenea, importante au fost contractele și parteneriatele cu trusturi media 

locale şi naţionale şi a continuat conexiunea strânsă cu comunitatea de bloggeri din 

zona Olteniei.  

Pagina web www.operacraiova.ro are un design modern şi conține informații 

despre Opera Română Craiova în limba română și în două limbi străine (italiană și 

engleză). Acest site este legat prin link de site-uri ale unor instituții importante din 

Craiova (Primăria Municipiului Craiova și majoritatea trusturilor media locale cu care 

există parteneriate de promovare). 

Toate aceste demersuri au avut şi au ca scop o promovare cât mai corectă în 

rândul comunităţii a tuturor proiectelor, evenimentelor şi spectacolelor susţinute în 

cadrul Operei Române. 

De asemenea, spectacolele susţinute de instituţia noastră în spații publice au 

avut ca scop cunoaşterea activităţii Operei Române Craiova în rândul comunităţii, 

vizând în primul rând publicul nefidelizat spectacolelor de operă, operetă, balet şi 

musical, un punct important fiind spectacolele susținute în cartiere cu ocazia Zilelor 

Municipiului Craiova și amplul program desfășurat la Teatrul de Vară din Parcul 

Nicolae Romanescu. 

 

a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării / activității de PR 

/ de strategii media: 

 

Problema promovării, şi în special a comercializării spectacolului muzical este 

sensibilă şi delicată, după cum, în particular, folosirea marketingului, ca instrument 

specializat în dinamizarea vânzărilor de produse şi/sau servicii culturale, presupune o 

înaltă specializare. Omul de cultură, artistul acceptă cu greu (trebuie să o recunoaştem) 

http://www.operacraiova.ro/
http://www.facebook.com/operacraiova
http://www.operacraiova.ro/
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ideea că „produsul“ său este tratat ca „marfă“.  

Politica de preţ a biletului de intrare la spectacol a trebuit să ţină cont de cerere, 

de calitatea artistică a reprezentaţiei, de particularităţile concurenţei (adică a 

spectacolelor prezentate de celelalte instituţii de spectacol din Craiova). În acest sens, 

succesul depinde şi de profesionalismul persoanelor care „vând“ produsul cultural, 

precum şi de cele mai adecvate mijloace mass-media. Legea concurenţei, a cererii şi 

ofertei este dominantă, ceea ce impune ca teatrul să recepteze, cu mai mare 

promptitudine, preferinţele publicului. 

Fiind o instituţie cu activitate complexă, acţiunile întreprinse pentru 

îmbunătăţirea promovării imaginii şi activităţii acesteia sunt: 

➢ promovarea excelenţei a experimentului şi a inovaţiei. Altfel spus, 

promovarea mai ales a capodoperelor lirice de cea mai înaltă factură muzicală. 

Promovarea celor mai bune cadre artistice ale instituţiei şi reputaţi muzicieni din ţară 

şi străinătate. Aceştia reprezintă puncte de maxim interes şi atractivitate pentru publicul 

meloman. Pe linia experimentului şi a inovaţiei, se poate vorbi de diversificarea unor 

manifestări artistice neconvenţionale şi colaborarea cu artişti din ţară şi străinătate; 

➢ promovarea concurenţei în domeniul ofertei culturale. Un demers esenţial 

a constat în afirmarea identităţii culturale şi dezvoltarea instituţiei ca entitate de 

influenţare spirituală a spectatorului.  

Pentru promovarea proiectelor instituției, sunt realizate afișe generale și pliante 

informative care cuprind programul lunar de spectacole. Afișele sunt postate la sediul 

instituției (indoor / outdoor), în locuri cu trafic intens din oraș (outdoor) și la sediile 

unor instituții (Primăria Municipiului Craiova, Universitatea din Craiova, Filarmonica 

Oltenia, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, 

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Teatrul pentru Copii şi Tineret 

„Colibri”, Liceul de Artă ,,Marin Sorescu”, Cercul Militar Craiova și altele). 

Conţinutul postărilor pe pagina de Facebook a instituției, 

https://www.facebook.com/operacraiova a fost dezvoltat şi diversificat, fiind 

incorporată o campanie de promovare a tuturor departamentelor care fac posibil un 

spectacol (artistic, tehnic, producție, administrativ etc.). În anul 2017 numărul fanilor 

paginii a crescut cu 990 ( de la 8610 la 1 ianuarie 2017 la 9.600 la 31 decembrie 2017) 

care se traduce printr-un număr mai mare de oameni care urmăresc activitatea Operei.  

Pliantele sunt distribuite la agenția de bilete, în foaier cu ocazia spectacolelor, 

la hoteluri, în locuri cu trafic pietonal din oraș (cu acordul Primăriei Muncipiului 

Craiova) etc. 

Fiecare reprezentație a fost promovată pe site-ul oficial al instituției, 

www.operacraiova.ro (pe homepage și în secțiunea ,,stagiune”), pe pagina de Facebook 

a instituției, https://www.facebook.com/operacraiova și pe Twitter. 

Informații despre spectacolele Operei Române Craiova sunt comunicate cu 

regularitate presei (în format Word și JPG). Pentru informații privind reprezentațiile 

săptămânale, completări, modificări, lamuriri etc. au loc săptămânal convorbiri 

telefonice cu reprezentanții mass-media. 

https://www.facebook.com/operacraiova
http://www.operacraiova.ro/
https://www.facebook.com/operacraiova
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Programul Operei este promovat pe display-urile digitale ale firmei Digital 

AVI, cu care există un contract solid, în spații cu traffic intens din Craiova. 

De menționat că datorită inițiativei Primăriei Municipiului Craiova, comunicată prin 

adresa nr. 31014 din 6 martie 2017, de a ni se facilita defășurarea unor campanii de 

publicitate prin panouri aflate pe domeniul public, în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 

2017, Opera Română Craiova a amplasat 3 bannere pe panouri backlit/derulabil cu 

dimeniunile de 4 m / 3 m, în spații de largă vizibilitate. Dispozitivele de afișaj au fost 

puse la dispoziție de compania New Age Advertising, prin intermediul cărora, de la 

începutul lunii decembrie, Opera Română Craiova a putut afișa un banner promoțional 

și pe un alt dispozitiv de afișaj de dimensiunile 1,2 m/1,8 m, aflat în proximitatea 

Operei. 

Începând din martie 2017, a fost încheiat un acord de parteneriat cu Mercur 

Center pentru promovarea Operei Române Craiova. Mai multe acțiuni de promovare 

au avut loc în acest spațiu în decursul anului 2017, cel mai notabil fiind Flash-mob-ul 

de dans care a marcat deschiderea Zilelor Europene ale Operei (5 mai). 

O intensificare a promovării a avut loc în perioada septembrie-noiembrie 2017 

cu prilejul Festivalului Internațional „Elena Teodorini”, ediția a XV-a, ediție jubiliară 

la împlinirea a 160 de ani de la nașterea Elenei Teodorini. Astfel au avut loc campanii 

de promovare în presa națională, regională și locală. Tot în această perioadă, Opera 

Română Craiova a încheiat un contract pentru promovarea pe display-uri în autobuze 

din Craiova. 

Spectacolele din perioada raportată au beneficiat de avancronici publicate în 

majoritatea jurnalelor locale din Craiova, iar la marile evenimente au fost publicate 

avancronici și prin intermediul trusturilor de presă naționale. 

Unul dintre cele mai importante mijloace de promovare este site-ul oficial al 

instituției, www.operacraiova.ro, structurat pe 8 secțiuni mari, fiecare dintre acestea 

având multiple subsecțiuni. Prima pagină conține, în principal, slide-uri succesive de 

promovare a spectacolelor lunii în curs. Secțiunea ,,stagiune” cuprinde identitatea 

vizuală a fiecărui spectacol, precum și toate informațiile conținute pe afișul general: 

titlurile lunii, data și ora, distribuțiile și, după caz, invitații speciali. Pentru a facilita 

decizia publicului de a achiziționa bilete la spectacole, subsecțiunea ,,Agenția de 

bilete” cuprinde o prezentare detaliată a prețurilor, cu indicarea locurilor în diagrama 

de sală. 

 

Studiu de caz: Zilele Europene ale Operei 

O importantă strategie de promovare este participarea Operei Române Craiova 

la amplul program Zilele Europene ale Operei, cel mai important eveniment de 

promovare a artei lirice la nivel european. Opera Română Craiova a sărbătorit și în 

2017 (pentru a doua oară) Zilele Europene ale Operei, alăturându-se celor peste 70 de 

instituţii şi companii de profil din 18 ţări de pe continent. 

http://www.operacraiova.ro/
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În fiecare an în sfârşitul de săptămână apropiat zilei de 9 Mai (Ziua Europei), 

operele din Europa şi nu numai îşi deschid porţile către un public nou şi către cel 

existent pentru a celebra această formă de artă şi talentul celor care o produc. 

Zilele Europene ale Operei (European Opera Days) sunt o iniţiativă comună a 

organismelor Opera Europa şi RESEO, în colaborare cu United States of Opera-

Benelux, Opera XXI-Spania, Réunion des Opéras de France, NOCC- Marea Britanie, 

OperaNorge-Norvegia şi AMT-Rusia.  

Manifestările sunt menite celebrării operei, având scopul de a contribui la 

aducerea ei în prim-planul practicilor culturale şi de a spori aprecierea ei în societatea 

actuală. 

Sărbătorite în anul 2017 în perioada 5-14 mai, Zilele Europene ale Operei au fost 

celebrate în România doar la Opera Română Craiova, aceasta fiind singura instituție 

de profil din țară care și-a anunțat participarea la eveniment.  

Ediția din anul 2017, intitulată „Opera Panorama” (http://www.operadays.eu/), a fost 

o sărbătoare a diversității operei, o invitație de a descoperi ce are unic fiecare companie 

de operă și cum este reflectată pe scenă această unicitate. 

Opera Română Craiova (www.operacraiova.ro) a programat trei spectacole 

speciale în cadrul acestui eveniment: „Boema” de Giacomo Puccini (7 mai 2017, ora 

19.00, Cercul Militar Craiova), „Stabat Mater” de G.B. Pergolesi (9 mai, ora 17.00, 

Muzeul de Artă) și Concert de muzică de cameră (13 mai, ora 18.00, Cercul Militar 

Craiova). Toate cele trei spectacole s-au dorit a fi un vibrant omagiu adus artiștilor. 

Considerând că o celebrare a muzicii este o sărbătoare a artiștilor, dar și a 

iubitorilor ei, Opera Română Craiova și-a dorit o apropiere de oameni, de comunitate. 

Astfel, deschiderea față de comunitate a fost gândită în dublu sens: atât apariția Operei 

într-un spațiu public, cât și deschiderea porților Operei pentru orice doritor. Astfel, pe 

5 mai 2017, a avut loc un flash mob în Centrul Comercial Mercur, iar în data de 10 mai 

2017, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, s-a desfășurat o repetiție de balet cu 

public.  

De asemenea, Opera din Craiova i-a invitat pe bloggeri 

(https://craiova.blogalinitiative.ro/) să participe la sărbătoare răspunzând la întrebarea: 

De ce mergem la operă?  

În plus, pe pagina de Facebook a instituției 

(https://www.facebook.com/operacraiova/), a fost distribuit programul Opera Platform 

(http://www.theoperaplatform.eu/), care a transmis în direct sau înregistrat spectacole 

de operă de pe importante scene lirice, în cadrul programului special dedicat 

evenimentului European Opera Days Opera Panorama Festival. 

În cadrul acestui eveniment, promovarea s-a efectuat pe mai multe planuri. În 

primul rând o promovare la nivelul comunității, prin cele două evenimente de 

apropiere față de comunitate menționate.  

În general, la nivel european, conform inițiatorilor, cercetările efectuate prin 

sondaje de opinie arată că peste 60% dintre participanţi au mers pentru prima dată la 

opera din oraşul lor în cadrul acestei perioade festive. Şi este o dovadă a interesului 

http://www.operadays.eu/
http://www.operacraiova.ro/
https://craiova.blogalinitiative.ro/
https://www.facebook.com/operacraiova/
http://www.theoperaplatform.eu/
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general faţă de operă faptul că, de la prima ediţie la nivel european, peste 1.000.000 de 

oameni au luat parte la diversele iniţiative oferite în cadrul Zilelor Europene ale Operei 

pe continent. 

În plus, tot din punct de vedere al comunității, invitația adresată bloggerilor, a 

fost și ea importantă. Campania a avut, conform Zelist, un viewership estimat la 2.700 

impressions (afișări), 1.400 potențiali vizitatori unici și 2.000 potențiali vizitatori 

duplicați. Au scris în total 6 bloggeri, cu 7 postări. Pe lângă blogurile participante, care 

în afara campaniei, au prezentat și alte materiale legate de eveniment, și au rămas 

ulterior fideli operei, campania a beneficiat și de sprijinul președintelui Asociației 

Bloggerilor Olteni. O secțiune specială dedicată acestei campanii este inclusă în 

dosarul de presă atașat. 

Promovarea s-a realizat și la nivel național, publicații de specialitate prezentând 

programul evenimentului, menționând că Opera Română Craiova a fost singura 

instituție de profil din România participantă la ediția din anul 2017. 

Un punct foarte important îl prezintă și promovarea la nivel internațional. Pe 

lângă comunicatele de presă transmise de organizatorii europeni către cele mai 

importante trusturi media, Opera Română Craiova a fost selectată să fie inclusă în două 

materiale video promoționale: Opera Venues from around Europe 

(https://www.youtube.com/watch?v=5Zeh3BzkIvE), în care sunt prezentate cele mai 

frumoase săli de spectacol de operă de pe continent, și Carmen, în care spectacolul 

„Carmen  - Rock Version” a fost prezentat alături de cele mai reprezentative puneri în 

scenă ale operei lui Bizet din Europa. 

În acest sens, ne propunem participarea și la viitoarele ediții și crearea și 

consolidarea unor bune relații cu zecile de companii de profil europene având în vedere 

posibilitatea realizării unor parteneriate strategice la nivel european, precum și 

depășirea granițelor promovării locale. 

 

a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate - dosar de presă aferent 

perioadei de raportare1: 

 

Toate strategiile media enumerate anterior au avut şi menirea de a creşte gradul 

actual de reflectare al instituţiei în presa de specialitate. Efectul acestor strategii, 

precum și efectul îmbunătățirii programului artistic oferit sunt vizibile. Astfel, dacă în 

anul 2016 a fost pentru prima dată când o cronică – critică de specialitate despre Opera 

Română Craiova a  apărut în Opera Magazine, cel mai important comentator al scenei 

lirice mondiale, în anul 2017, două spectacole au fost prezentate la nivel mondial, în 

cea mai importantă publicație de profil din lume 

Desigur că o astfel abordare a agendei culturale a atras şi un altfel de interes 

                                                 
1
 Mapa de presă va însoți prezentul Raport de activitate și va conține articole de presă, tipărite selectiv, atât din presa 

internațională cât și din cea națională și locală; criticile de specialitate vor fi inserate integral atât în ceea ce privește 

numărul lor cât și conținutul lor; 

https://www.youtube.com/watch?v=5Zeh3BzkIvE
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din partea instituţiilor din presa scrisă, ceea ce nu a rezolvat însă problema existentă la 

nivelul comunităţii craiovene ce constă în dificultatea de a depăşi o abordare strict „de 

consemnare” pe care presa de specialitate o manifestă datorită unui nivel scăzut de 

specializare al jurnaliştilor de profil activi. Considerăm că o astfel de problemă nu va 

putea fi soluţionată decât prin implicarea tuturor factorilor interesaţi din cetatea 

culturală, ori din această perspectivă, suntem extrem de motivaţi pentru a iniţia ori 

susţine demersuri ce ar putea contribui la o presă culturală locală mai specializată şi de 

mai bună calitate. În acest sens, am căutat alternative, întărind relația cu comunitatea 

de bloggeri, astfel încât o parte dintre aceștia după participarea la spectacol au scris 

ample articole, însoțite de fotografii, care prezintă impresiile – feed-back-ul lor din 

calitate de spectator, fiind și aceasta o modalitate de promovare pe care ne dorim să o 

dezvoltăm în viitor. 

În dosarul de presă anexat prezentului raport pot fi consultate selectiv o parte 

importantă a articolelor de presă apărute în anul 2017, care fac referire la activitatea 

Operei Române Craiova, articole ce pot fi consultate şi online la următoarele adrese:  

 

Critică de specialitate în reviste internaționale: 

 

OPERA magazine (Marea Britanie),  

cel mai important comentator al scenei lirice mondiale (“the world’s leading 

opera magazine”) 

 

Numărul din Martie 2017 / Don Carlo 

Alexandru Pătrașcu 

România/Craiova 

http://www.opera.co.uk/ 

 

 

Numărul din Iunie 2017 / Turandot 

Alexandru Pătrașcu 

România/Craiova 

http://www.opera.co.uk/ 

 

Critică de specialitate în reviste naționale: 

 

Alexandru Pătrașcu: 

Turandot de gheață și foc la Craiova 

https://despreopera.com/2017/02/06/turandot/ 

 

Turandot of Ice and Fire in Craiova 

https://despreopera.com/english-versions/reviews/turandot-of-ice-and-fire-in-craiova/ 

 

http://www.opera.co.uk/
http://www.opera.co.uk/
https://despreopera.com/2017/02/06/turandot/
https://despreopera.com/english-versions/reviews/turandot-of-ice-and-fire-in-craiova/
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Turandot de gheață și foc la Craiova 

http://adevarul.ro/cultura/arte/turandot-gheata-foc-craiova-

1_589890d15ab6550cb831b5fd/index.html 

 

„Don Carlo” de la Craiova și „Lucia di Lammermoor” de la Galați în revista 

„Opera” (UK) 

https://despreopera.com/2017/02/10/don-carlo-de-la-craiova-si-lucia-di-lammermoor-

de-la-galati-in-revista-opera-ok/ 

 

Turandot de la Craiova și Christian Badea în Opera Magazine 

https://despreopera.com/2017/05/08/turandot-de-la-craiova-si-christian-badea-in-

opera-magazine/ 

 

Irina Cristina Vasilescu: 

AUDIO. Premieră la Craiova cu Pescuitorii de perle de Bizet 

http://www.romania-muzical.ro/articol/premiera-la-craiova-cu-pescuitorii-de-perle-

de-bizet/1517651/16/2 

 

AUDIO. Ian Storey şi Jane Irwin au fost Tristan şi Isolda în cadrul Festivalului 

Elena Teodorini de la Opera din Craiova 

http://www.romania-muzical.ro/articol/audio-ian-storey-si-jane-irwin-au-fost-tristan-

si-isolda-in-cadrul-festivalului-elena-teodorini-de-la-opera-din-craiova/1654661/16/2 

 

Sorin-Avram Vîrtop: 

Premieră de excepţie: Les Pécheurs de perles/Pescuitorii de perle de Georges 

Bizet a încheiat stagiunea Operei Române 

http://www.magazincritic.ro/2017/06/28/premiera-de-exceptie-les-pecheurs-de-

perles-pescuitorii-de-perle-de-georges-bizet-a-incheiat-stagiunea-operei-romane-din-

craiova/ 

 

Mihai Cosma: 

Un festival de răsunet 

http://www.ucmr.org.ro/Texte/AM-2017-12.pdf 

 

Articole din presa de specialitate: 

 

Trei enigme pentru Iréne Theorin 

https://despreopera.com/2017/02/08/trei-enigme-pentru-irene-theorin/ 

 

Three Riddles for Iréne Theorin 

https://despreopera.com/english-versions/interviews/three-riddles-for-irene-theorin/ 

 

https://despreopera.com/2017/02/10/don-carlo-de-la-craiova-si-lucia-di-lammermoor-de-la-galati-in-revista-opera-ok/
https://despreopera.com/2017/02/10/don-carlo-de-la-craiova-si-lucia-di-lammermoor-de-la-galati-in-revista-opera-ok/
https://despreopera.com/2017/05/08/turandot-de-la-craiova-si-christian-badea-in-opera-magazine/
https://despreopera.com/2017/05/08/turandot-de-la-craiova-si-christian-badea-in-opera-magazine/
http://www.romania-muzical.ro/articol/premiera-la-craiova-cu-pescuitorii-de-perle-de-bizet/1517651/16/2
http://www.romania-muzical.ro/articol/premiera-la-craiova-cu-pescuitorii-de-perle-de-bizet/1517651/16/2
http://www.romania-muzical.ro/articol/audio-ian-storey-si-jane-irwin-au-fost-tristan-si-isolda-in-cadrul-festivalului-elena-teodorini-de-la-opera-din-craiova/1654661/16/2
http://www.romania-muzical.ro/articol/audio-ian-storey-si-jane-irwin-au-fost-tristan-si-isolda-in-cadrul-festivalului-elena-teodorini-de-la-opera-din-craiova/1654661/16/2
http://www.magazincritic.ro/2017/06/28/premiera-de-exceptie-les-pecheurs-de-perles-pescuitorii-de-perle-de-georges-bizet-a-incheiat-stagiunea-operei-romane-din-craiova/
http://www.magazincritic.ro/2017/06/28/premiera-de-exceptie-les-pecheurs-de-perles-pescuitorii-de-perle-de-georges-bizet-a-incheiat-stagiunea-operei-romane-din-craiova/
http://www.magazincritic.ro/2017/06/28/premiera-de-exceptie-les-pecheurs-de-perles-pescuitorii-de-perle-de-georges-bizet-a-incheiat-stagiunea-operei-romane-din-craiova/
http://www.ucmr.org.ro/Texte/AM-2017-12.pdf
https://despreopera.com/2017/02/08/trei-enigme-pentru-irene-theorin/
https://despreopera.com/english-versions/interviews/three-riddles-for-irene-theorin/
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„Aida”, pentru melomanii craioveni 

https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=91 

 

Zilele Europene ale Operei - Opera Română Craiova :: 5-14 mai 2017 

https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=97 

 

'Boema', pe afisul Operei din Craiova 

http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1474431 

 

'Soldățelul de plumb' la Opera Craiova 

http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1487481 

 

'Otello' de Giuseppe Verdi - spectacolul propus de Opera din Craiova 

http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1490191 

 

„Pescuitorii de perle” – premiera verii în Craiova 

https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=107 

 

Opera Română Craiova :: "Carmina Burana”, din nou în aer liber 

https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=115 

 

Festivalul Internațional „Elena Teodorini” :: Șase săptămâni de evenimente 

muzicale la Craiova 

https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=135 

 

Tenorul Ian Storey despre rolul Tristan din opera lui Wagner 

http://www.romania-muzical.ro/articol/tenorul-ian-storey-despre-rolul-tristan-din-

opera-lui-wagner/1653601/15/2 

 

'Silvia' în cadrul Festivalului de operă Elena Teodorini de la Craiova 

http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1660471 

 

'Don Giovanni' de Wolfgang Amadeus Mozart la Opera din Craiova 

http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1653551 

 

Nelly Miricioiu vine la Craiova :: Crăciun la Operă - 21 decembrie 2017 

https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=176 

 

Presa internaţională: 

 

Objectif Gard 

BAGNOLS Le concert du nouvel an, gratuit et incontournable 

https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=91
https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=97
http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1474431
http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1487481
http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1490191
https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=107
https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=115
https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=135
http://www.romania-muzical.ro/articol/tenorul-ian-storey-despre-rolul-tristan-din-opera-lui-wagner/1653601/15/2
http://www.romania-muzical.ro/articol/tenorul-ian-storey-despre-rolul-tristan-din-opera-lui-wagner/1653601/15/2
http://www.romania-muzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1660471
https://www.mklasica.ro/articol-muzica.php?id=176
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http://www.objectifgard.com/2016/12/30/bagnols-concert-nouvel-an-gratuit-

incontournable/ 

 

Le Journal du Centre 

Un concert pour fêter la nouvelle année au Lions club Nevers-Doyen 

http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/12/23/un-concert-pour-feter-la-

nouvelle-annee-au-lions-club-nevers-doyen_12219848.html 

 

KoikisPass 

HARMONIE VIENNOISES CONCERT DU NOUVEL AN 

http://www.koikispass.com/agendas/harmonie-viennoises-concert-nouvel-an/ 

 

Direct Agglo 

Concert du nouvel an « Fééries lyriques » 

http://www.gardrhodanien.com/directagglo_decembre.PDF 

 

Direct Agglo 

Concert du nouvel an « Fééries lyriques » 

http://www.gardrhodanien.com/bfc_directagglo_n13_09012017_bd.PDF 

 

Tourisme Gardrhodanien 

CONCERT DU NOUVEL AN 

http://tourisme.gardrhodanien.media/events/concert-du-nouvel-an/ 

 

Culture Bagnols 

Concert du nouvel an « Fééries lyriques » 

http://tourisme.gardrhodanien.media/wp-content/uploads/2016/10/LIVRET-culture-

Bagnols-SEPT2016_JANV2017.pdf 

 

Midi Libre 

"Féeries lyriques" à Bagnols : "Une intimité avec les musiciens et le public" 

http://www.midilibre.fr/2016/12/29/une-intimite-avec-les-musiciens-et-le-

public,1446708.php 

 

Bagnols Sur Ceze 

Concerts : Concert du nouvel an « Fééries lyriques » 

http://www.bagnolssurceze.fr/agenda.php?mois=2017-01 

 

Tourisme Gardrhodanien 

NOUVELLE SAISON CULTURELLE DE BAGNOLS-SUR-CÈZE 

http://tourisme.gardrhodanien.media/histoires-de-clochers-3-3-2/ 

http://www.objectifgard.com/2016/12/30/bagnols-concert-nouvel-an-gratuit-incontournable/
http://www.objectifgard.com/2016/12/30/bagnols-concert-nouvel-an-gratuit-incontournable/
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/12/23/un-concert-pour-feter-la-nouvelle-annee-au-lions-club-nevers-doyen_12219848.html
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2016/12/23/un-concert-pour-feter-la-nouvelle-annee-au-lions-club-nevers-doyen_12219848.html
http://www.koikispass.com/agendas/harmonie-viennoises-concert-nouvel-an/
http://www.gardrhodanien.com/directagglo_decembre.PDF
http://www.gardrhodanien.com/bfc_directagglo_n13_09012017_bd.PDF
http://tourisme.gardrhodanien.media/events/concert-du-nouvel-an/
http://tourisme.gardrhodanien.media/wp-content/uploads/2016/10/LIVRET-culture-Bagnols-SEPT2016_JANV2017.pdf
http://tourisme.gardrhodanien.media/wp-content/uploads/2016/10/LIVRET-culture-Bagnols-SEPT2016_JANV2017.pdf
http://www.midilibre.fr/2016/12/29/une-intimite-avec-les-musiciens-et-le-public,1446708.php
http://www.midilibre.fr/2016/12/29/une-intimite-avec-les-musiciens-et-le-public,1446708.php
http://www.bagnolssurceze.fr/agenda.php?mois=2017-01
http://tourisme.gardrhodanien.media/histoires-de-clochers-3-3-2/
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Objectif Gard 

BAGNOLS-SUR-CÈZE Sorties et bons plans, du 30 décembre 2016 au 1er 

janvier 2017 

http://www.objectifgard.com/2016/12/30/bagnols-ceze-sorties-bons-plans-30-

decembre-2016-1er-janvier-2017/ 

 

OVB Online 

„Brava!“ für Madeleine 

https://www.ovb-online.de/muehldorf/kultur/brava-madeleine-7631314.html 

 

Wormser Zeitung 

Worms: Festhaus bei Verdis Don Carlo mit der Opera Romana ausverkauft 

http://www.wormser-zeitung.de/lokales/kultur/worms-festhaus-bei-verdis-don-carlo-

mit-der-opera-romana-ausverkauft_17745100.htm 

 

Dewezet: 

Halt so a Wiener Pallawatsch 

https://www.dewezet.de/kultur/kultur-lokal_artikel,-halt-so-a-wiener-pallawatsch-

_arid,2357397.html 

 

 

 

Presa naţională: 

 

Opereta 'Silvia' şi opera 'Tosca', prezentate de Opera Română din Craiova la 

Beiuş şi la Oradea 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/24/bihor-opereta-silvia-si-opera-tosca-

prezentate-de-opera-romana-din-craiova-la-beius-si-la-oradea-16-04-38 

 

Opereta 'Silvia', de Kálmán, prezentată la Oradea de Opera Română Craiova 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/06/25/bihor-opereta-silvia-de-k-lm-n-

prezentata-la-oradea-de-opera-romana-craiova-13-28-31 

 

Sărbătoarea muzicii va avea loc timp de şase săptămâni la Craiova 

http://adevarul.ro/locale/craiova/sarbatoarea-muzicii-loc-timp-sase-saptamani-

craiova-1_59bfec665ab6550cb84b899e/index.html 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://clubulmedia.ro/stiri/parteneri/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-

craiova/ 

 

http://www.objectifgard.com/2016/12/30/bagnols-ceze-sorties-bons-plans-30-decembre-2016-1er-janvier-2017/
http://www.objectifgard.com/2016/12/30/bagnols-ceze-sorties-bons-plans-30-decembre-2016-1er-janvier-2017/
https://www.ovb-online.de/muehldorf/kultur/brava-madeleine-7631314.html
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/kultur/worms-festhaus-bei-verdis-don-carlo-mit-der-opera-romana-ausverkauft_17745100.htm
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/kultur/worms-festhaus-bei-verdis-don-carlo-mit-der-opera-romana-ausverkauft_17745100.htm
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/24/bihor-opereta-silvia-si-opera-tosca-prezentate-de-opera-romana-din-craiova-la-beius-si-la-oradea-16-04-38
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/24/bihor-opereta-silvia-si-opera-tosca-prezentate-de-opera-romana-din-craiova-la-beius-si-la-oradea-16-04-38
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/06/25/bihor-opereta-silvia-de-k-lm-n-prezentata-la-oradea-de-opera-romana-craiova-13-28-31
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/06/25/bihor-opereta-silvia-de-k-lm-n-prezentata-la-oradea-de-opera-romana-craiova-13-28-31
http://adevarul.ro/locale/craiova/sarbatoarea-muzicii-loc-timp-sase-saptamani-craiova-1_59bfec665ab6550cb84b899e/index.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/sarbatoarea-muzicii-loc-timp-sase-saptamani-craiova-1_59bfec665ab6550cb84b899e/index.html
http://clubulmedia.ro/stiri/parteneri/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/
http://clubulmedia.ro/stiri/parteneri/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/


24 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://www.bursa.ro/companii-afaceri/proiect-editorial-sustinut-de-apa-nova-sase-

saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova-331751&articol=331751.html 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://evz.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova.html 

 

Craiova e în sărbătoare. Şase săptămâni de muzică la Opera din Craiova 

http://www.exclusivnews.ro/muzica/craiova-e-in-sarbatoare-sase-saptamani-de-

muzica-la-opera-din-craiova.html 

 

Un celebru tenor britanic, pentru prima dată în România 

http://www.gandul.info/magazin/un-celebru-tenor-britanic-pentru-prima-data-in-

romania-16733054 

 

Oltenia culturală. O adevărată sărbătoare a muzicii, la Craiova 

https://infopinia.ro/oltenia-culturala-o-adevarata-sarbatoare-muzicii-la-craiova/ 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://kmkz.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-muzicii-la-craiova 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://www.national.ro/news/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova-

598983.html/ 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://www.recentnews.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/ 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://revistablogurilor.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/ 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

https://www.romaniatv.net/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-

craiova_376039.html 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

https://www.stiripesurse.ro/ase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-

craiova_1222168.html 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://www.suete.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/ 

 

http://www.bursa.ro/companii-afaceri/proiect-editorial-sustinut-de-apa-nova-sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova-331751&articol=331751.html
http://www.bursa.ro/companii-afaceri/proiect-editorial-sustinut-de-apa-nova-sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova-331751&articol=331751.html
http://evz.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova.html
http://www.exclusivnews.ro/muzica/craiova-e-in-sarbatoare-sase-saptamani-de-muzica-la-opera-din-craiova.html
http://www.exclusivnews.ro/muzica/craiova-e-in-sarbatoare-sase-saptamani-de-muzica-la-opera-din-craiova.html
http://www.gandul.info/magazin/un-celebru-tenor-britanic-pentru-prima-data-in-romania-16733054
http://www.gandul.info/magazin/un-celebru-tenor-britanic-pentru-prima-data-in-romania-16733054
https://infopinia.ro/oltenia-culturala-o-adevarata-sarbatoare-muzicii-la-craiova/
http://kmkz.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-muzicii-la-craiova
http://www.national.ro/news/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova-598983.html/
http://www.national.ro/news/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova-598983.html/
http://www.recentnews.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/
http://revistablogurilor.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/
https://www.romaniatv.net/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova_376039.html
https://www.romaniatv.net/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova_376039.html
https://www.stiripesurse.ro/ase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova_1222168.html
https://www.stiripesurse.ro/ase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova_1222168.html
http://www.suete.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/
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Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://superprofit.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-muzicii-la-craiova/ 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

https://www.toptabu.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-muzicii-la-craiova/ 

 

Șase săptămâni de sărbătoare a muzicii, la Craiova 

http://verticalnews.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/ 

 

Celebrul tenor Ian Storey vine la Craiova 

http://superprofit.ro/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova/ 

 

Celebrul tenor Ian Storey vine la Craiova! Iubitorii de muzică au şansa de-a 

admira un spectacol grandios! 

http://a1.ro/timp-liber/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova-iubitorii-de-muzica-

au-sansa-dea-admira-un-spectacol-grandios-id694488.html 

 

Celebrul tenor britanic Ian Storey va cânta în premieră la Craiova! 

http://www.exclusivnews.ro/muzica/celebrul-tenor-britanic-ian-storey-va-canta-in-

premiera-la-craiova.html 

 

Un celebru tenor britanic va cânta pentru prima dată în România. Ian Storey va 

interpreta la Craiova rolul care i-a adus faima internaţională 

http://adevarul.ro/locale/craiova/un-celebru-tenor-britanic-canta-data-romania-ian-

storey-interpreta-craiova-rolul-i-a-adus-faima-internationala-

1_59d39a5c5ab6550cb8c69063/index.htm 

 

Celebrul tenor Ian Storey vine la Craiova 

http://evz.ro/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova.html?v=2 

 

Celebrul tenor Ian Storey vine la Craiova 

http://www.bursa.ro/advertorial-celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova-

332970&s=companii_afaceri&articol=332970.html 

 

Două spectacole de neratat la Craiova 

http://www.romaniatv.net/opera-craiova_174677.html#n 

 

O mare companie de operă şi balet din Europa, două spectacole de excepţie în 

România 

http://www.gandul.info/magazin/o-mare-companie-de-opera-si-balet-din-europa-

doua-spectacole-de-exceptie-in-romania-16771731 

 

http://superprofit.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-muzicii-la-craiova/
https://www.toptabu.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-muzicii-la-craiova/
http://verticalnews.ro/sase-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/
http://superprofit.ro/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova/
http://a1.ro/timp-liber/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova-iubitorii-de-muzica-au-sansa-dea-admira-un-spectacol-grandios-id694488.html
http://a1.ro/timp-liber/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova-iubitorii-de-muzica-au-sansa-dea-admira-un-spectacol-grandios-id694488.html
http://www.exclusivnews.ro/muzica/celebrul-tenor-britanic-ian-storey-va-canta-in-premiera-la-craiova.html
http://www.exclusivnews.ro/muzica/celebrul-tenor-britanic-ian-storey-va-canta-in-premiera-la-craiova.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/un-celebru-tenor-britanic-canta-data-romania-ian-storey-interpreta-craiova-rolul-i-a-adus-faima-internationala-1_59d39a5c5ab6550cb8c69063/index.htm
http://adevarul.ro/locale/craiova/un-celebru-tenor-britanic-canta-data-romania-ian-storey-interpreta-craiova-rolul-i-a-adus-faima-internationala-1_59d39a5c5ab6550cb8c69063/index.htm
http://adevarul.ro/locale/craiova/un-celebru-tenor-britanic-canta-data-romania-ian-storey-interpreta-craiova-rolul-i-a-adus-faima-internationala-1_59d39a5c5ab6550cb8c69063/index.htm
http://evz.ro/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova.html?v=2
http://www.bursa.ro/advertorial-celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova-332970&s=companii_afaceri&articol=332970.html
http://www.bursa.ro/advertorial-celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova-332970&s=companii_afaceri&articol=332970.html
http://www.romaniatv.net/opera-craiova_174677.html#n
http://www.gandul.info/magazin/o-mare-companie-de-opera-si-balet-din-europa-doua-spectacole-de-exceptie-in-romania-16771731
http://www.gandul.info/magazin/o-mare-companie-de-opera-si-balet-din-europa-doua-spectacole-de-exceptie-in-romania-16771731
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Două spectacole de neratat la Craiova 

https://www.stiripesurse.ro/doua-spectacole-de-neratat-la-craiova_1227365.html 

 

Două spectacole de neratat la Craiova 

http://revistablogurilor.ro/?s=doua+spectacole+la+craiova 

 

Două spectacole de neratat la Craiova 

https://www.toptabu.ro/doua-spectacole-de-neratat-la-craiova/ 

 

„Omnibus Opera”, pentru prima dată în România 

http://kmkz.ro/omnibus-opera-pentru-prima-data-romania 

 

„Omnibus Opera”, pentru prima dată în România 

http://www.national.ro/news/omnibus-opera-pentru-prima-data-in-romania-

603864.html/ 

 

Skaramacay Art Factory, în România 

https://www.stiripesurse.ro/skaramacay-art-factory-in-romania_1229938.html 

 

Skaramacay Art Factory, în România 

https://www.toptabu.ro/skaramacay-art-factory-romania/ 

 

Skaramacay Art Factory, în România 

http://revistablogurilor.ro/skaramacay-art-factory-in-romania/ 

Nelly Miricioiu vine la Craiova 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/nelly-miricioiu-vine-la-craiova-

447073.html 

 

Soprana Nelly Miricioiu invitata special a Operei Române Craiova pentru 

spectacolul de Crăciun 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/12/18/soprana-nelly-miricioiu-invitata-

speciala-a-operei-romane-craiova-pentru-spectacolul-de-craciun--24468 

 

Soprana Nelly Miricioiu, invitata speciala a spectacolului de Craciun la Opera 

din Craiova 

https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-22184390-soprana-nelly-miricioiu-invitata-

speciala-spectacolului-craciun-opera-din-craiova.htm?cfsyn 

 

„Crăciun la Operă” cu celebra soprană Nelly Miricioiu şi invitaţii ei 

http://adevarul.ro/locale/craiova/craciun-opera-celebra-soprana-nelly-miricioiu-

invitatii-ei-1_5a3836a25ab6550cb856fb6b/index.html 

https://www.stiripesurse.ro/doua-spectacole-de-neratat-la-craiova_1227365.html
http://revistablogurilor.ro/?s=doua+spectacole+la+craiova
https://www.toptabu.ro/doua-spectacole-de-neratat-la-craiova/
http://kmkz.ro/omnibus-opera-pentru-prima-data-romania
http://www.national.ro/news/omnibus-opera-pentru-prima-data-in-romania-603864.html/
http://www.national.ro/news/omnibus-opera-pentru-prima-data-in-romania-603864.html/
https://www.stiripesurse.ro/skaramacay-art-factory-in-romania_1229938.html
https://www.toptabu.ro/skaramacay-art-factory-romania/
http://revistablogurilor.ro/skaramacay-art-factory-in-romania/
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/nelly-miricioiu-vine-la-craiova-447073.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/nelly-miricioiu-vine-la-craiova-447073.html
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/12/18/soprana-nelly-miricioiu-invitata-speciala-a-operei-romane-craiova-pentru-spectacolul-de-craciun--24468
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/12/18/soprana-nelly-miricioiu-invitata-speciala-a-operei-romane-craiova-pentru-spectacolul-de-craciun--24468
https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-22184390-soprana-nelly-miricioiu-invitata-speciala-spectacolului-craciun-opera-din-craiova.htm?cfsyn
https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-22184390-soprana-nelly-miricioiu-invitata-speciala-spectacolului-craciun-opera-din-craiova.htm?cfsyn
http://adevarul.ro/locale/craiova/craciun-opera-celebra-soprana-nelly-miricioiu-invitatii-ei-1_5a3836a25ab6550cb856fb6b/index.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/craciun-opera-celebra-soprana-nelly-miricioiu-invitatii-ei-1_5a3836a25ab6550cb856fb6b/index.html
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O celebră soprană, invitată specială a Operei Române Craiova, de Crăciun 

http://www.sursazilei.ro/o-celebra-soprana-invitata-speciala-operei-romane-craiova-

de-craciun/ 

Presa locală (alte orașe): 

 

Doua spectacole de excepţie ii asteapta pe melomanii oradeni in luna iunie 

https://oradeaindirect.ro/doua-spectacole-de-exceptie-ii-asteapta-pe-melomanii-

oradeni-in-luna-iunie/ 

 

Spectacolul de operă "Tosca" şi cel de operetă "Szilvia, Prinţesa Ceardaşului", 

pe scena din Oradea 

http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-3/spectacolul-de-opera-tosca-si-cel-de-

opereta-szilvia-printesa-ceardasului-pe-scena-din-oradea-134368.html 

 

În această lună, două spectacole de excepţie - Opera „Tosca” la Oradea 

https://www.crisana.ro/stiri/eveniment-1/in-aceasta-luna-doua-spectacole-de-

exceptie-opera-tosca-la-oradea-157950.html 

 

Opereta 'Silvia', de Kálmán, prezentata la Oradea de Opera Romana Craiova 

https://cultural.bzi.ro/opereta-silvia-de-kalman-prezentata-la-oradea-de-opera-

romana-craiova-58032 

 

”Silvia, prințesa ceardașului” și ”Tosca”, două spectacole de gală la Oradea 

http://www.bihon.ro/silvia-printesa-ceardasului-si-tosca-doua-spectacole-de-gala-la-

oradea/1849707 

 

Bihor: Opereta ‘Silvia’ și opera ‘Tosca’, prezentate de Opera Română din 

Craiova la Beiuș și la Oradea 

http://www.prpress.ro/bihor-opereta-silvia-si-opera-tosca-prezentate-de-opera-

romana-din-craiova-la-beius-si-la-oradea/ 

 

„Silvia, prinţesa ceardaşului” i-a cucerit pe melomanii orădeni 

http://oradeaindirect.ro/silvia-printesa-ceardasului-i-a-cucerit-pe-melomanii-oradeni/ 

 

Tosca la Oradea, spectacol al Operei Române Craiova, la Teatrul Regina Maria 

http://www.uzpbihor.ro/tosca-la-oradea-teatrul-regina-maria-a-gazduit-opera-

romana-craiova/ 

 

“Dama de pică” de Ceaikovski revine pe scenele româneşti 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/dama-de-pica-de-ceaikovski-revine-pe-scenele-

romanesti/ 

http://www.sursazilei.ro/o-celebra-soprana-invitata-speciala-operei-romane-craiova-de-craciun/
http://www.sursazilei.ro/o-celebra-soprana-invitata-speciala-operei-romane-craiova-de-craciun/
https://oradeaindirect.ro/doua-spectacole-de-exceptie-ii-asteapta-pe-melomanii-oradeni-in-luna-iunie/
https://oradeaindirect.ro/doua-spectacole-de-exceptie-ii-asteapta-pe-melomanii-oradeni-in-luna-iunie/
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-3/spectacolul-de-opera-tosca-si-cel-de-opereta-szilvia-printesa-ceardasului-pe-scena-din-oradea-134368.html
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-3/spectacolul-de-opera-tosca-si-cel-de-opereta-szilvia-printesa-ceardasului-pe-scena-din-oradea-134368.html
https://www.crisana.ro/stiri/eveniment-1/in-aceasta-luna-doua-spectacole-de-exceptie-opera-tosca-la-oradea-157950.html
https://www.crisana.ro/stiri/eveniment-1/in-aceasta-luna-doua-spectacole-de-exceptie-opera-tosca-la-oradea-157950.html
https://cultural.bzi.ro/opereta-silvia-de-kalman-prezentata-la-oradea-de-opera-romana-craiova-58032
https://cultural.bzi.ro/opereta-silvia-de-kalman-prezentata-la-oradea-de-opera-romana-craiova-58032
http://www.bihon.ro/silvia-printesa-ceardasului-si-tosca-doua-spectacole-de-gala-la-oradea/1849707
http://www.bihon.ro/silvia-printesa-ceardasului-si-tosca-doua-spectacole-de-gala-la-oradea/1849707
http://www.prpress.ro/bihor-opereta-silvia-si-opera-tosca-prezentate-de-opera-romana-din-craiova-la-beius-si-la-oradea/
http://www.prpress.ro/bihor-opereta-silvia-si-opera-tosca-prezentate-de-opera-romana-din-craiova-la-beius-si-la-oradea/
http://oradeaindirect.ro/silvia-printesa-ceardasului-i-a-cucerit-pe-melomanii-oradeni/
http://www.uzpbihor.ro/tosca-la-oradea-teatrul-regina-maria-a-gazduit-opera-romana-craiova/
http://www.uzpbihor.ro/tosca-la-oradea-teatrul-regina-maria-a-gazduit-opera-romana-craiova/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/dama-de-pica-de-ceaikovski-revine-pe-scenele-romanesti/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/dama-de-pica-de-ceaikovski-revine-pe-scenele-romanesti/
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Presa locală: 

 

Instituţiile de spectacol craiovene se pregătesc să îşi reia activitatea 

http://www.cvlpress.ro/04.01.2017/institutiile-de-spectacol-craiovene-se-pregatesc-

sa-isi-reia-activitatea/ 

 

Concert de muzică de cameră al artiştilor Operei craiovene, la Muzeul de Artă 

http://www.cvlpress.ro/26.01.2017/concert-de-muzica-de-camera-al-artistilor-operei-

craiovene-la-muzeul-de-arta/ 

 

Opera Română Craiova prezintă “Elixirul dragostei” 

http://www.lupamea.ro/cultura/opera-romana-craiova-prezinta-elixirul-dragostei/ 

 

„Turandot” – spectacol eveniment 

http://www.omniscop.ro/turandot-spectacol-eveniment/ 

 

Opera Romana Craiova reia spectacolul Turandot 

http://www.gds.ro/Local/2017-01-31/opera-romana-craiova-reia-spectacolul-

turandot/ 

 

„Turandot”  – spectacol eveniment la Opera Română Craiova 

http://www.cvlpress.ro/30.01.2017/turandot-spectacol-eveniment-la-opera-romana-

craiova/ 

 

Soprana Iréne Theorin, la Opera Română Craiova! 

http://www.lupamea.ro/cultura/soprana-irne-theorin-la-opera-romana-craiova/ 

 

Turandot, la Craiova – TVR Craiova 

https://www.youtube.com/watch?v=_PFFJ18lB0E 

 

Faimoasa soprană Iréne Theorin e Turandot şi la Craiova! 

http://www.cvlpress.ro/01.02.2017/faimoasa-soprana-irene-theorin-e-turandot-si-la-

craiova/ 

 

„Turandot” - spectacol eveniment al Operei Române Craiova 

http://www.radiocraiova.ro/turandot-spectacol-eveniment-al-operei-romane-craiova/ 

 

La Operă se joacă „Don Carlo” de Giuseppe Verdi 

http://www.lupamea.ro/cultura/la-opera-se-joaca-don-carlo-de-giuseppe-verdi/ 

Turneul din Germania, un succes pentru Opera Craiova 

http://www.cvlpress.ro/04.01.2017/institutiile-de-spectacol-craiovene-se-pregatesc-sa-isi-reia-activitatea/
http://www.cvlpress.ro/04.01.2017/institutiile-de-spectacol-craiovene-se-pregatesc-sa-isi-reia-activitatea/
http://www.cvlpress.ro/26.01.2017/concert-de-muzica-de-camera-al-artistilor-operei-craiovene-la-muzeul-de-arta/
http://www.cvlpress.ro/26.01.2017/concert-de-muzica-de-camera-al-artistilor-operei-craiovene-la-muzeul-de-arta/
http://www.lupamea.ro/cultura/opera-romana-craiova-prezinta-elixirul-dragostei/
http://www.omniscop.ro/turandot-spectacol-eveniment/
http://www.gds.ro/Local/2017-01-31/opera-romana-craiova-reia-spectacolul-turandot/
http://www.gds.ro/Local/2017-01-31/opera-romana-craiova-reia-spectacolul-turandot/
http://www.cvlpress.ro/30.01.2017/turandot-spectacol-eveniment-la-opera-romana-craiova/
http://www.cvlpress.ro/30.01.2017/turandot-spectacol-eveniment-la-opera-romana-craiova/
http://www.lupamea.ro/cultura/soprana-irne-theorin-la-opera-romana-craiova/
https://www.youtube.com/watch?v=_PFFJ18lB0E
http://www.cvlpress.ro/01.02.2017/faimoasa-soprana-irene-theorin-e-turandot-si-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/01.02.2017/faimoasa-soprana-irene-theorin-e-turandot-si-la-craiova/
http://www.radiocraiova.ro/turandot-spectacol-eveniment-al-operei-romane-craiova/
http://www.lupamea.ro/cultura/la-opera-se-joaca-don-carlo-de-giuseppe-verdi/
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http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-03-20/turneul-din-germania,-un-succes-pentru-

opera-craiova/ 

 

Turneul din Germania, un succes pentru Opera Craiova 

http://www.oltenasul.ro/turneul-din-germania-un-succes-pentru-opera-craiova/ 

 

Turneu cu zece reprezentaţii în Germania al artiştilor Operei Române Craiova 

http://www.cvlpress.ro/21.03.2017/turneu-cu-zece-reprezentatii-in-germania-al-

artistilor-operei-romane-craiova/ 

 

Premiera „Voievodul ţiganilor”, de Ziua Internaţională a Romilor 

http://www.cvlpress.ro/03.04.2017/premiera-voievodul-tiganilor-de-ziua-

internationala-a-romilor/ 

 

Premiera „Voievodul țiganilor”, de Ziua Internațională a Romilor 

http://lupamea.ro/cultura/premiera-voievodul-tiganilor-de-ziua-internationala-a-

romilor/ 

 

„Voievodul ţiganilor”, premieră la Opera din Craiova 

http://www.lupamea.ro/actualitate/voievodul-tiganilor-premiera-la-opera-din-craiova/ 

 

Premiera „Voievodul Țiganilor” – TeleU Craiova 

https://www.youtube.com/watch?v=6pNg6fWnufc 

 

Opereta „Voievodul ţiganilor”: O montare clasică, cu suflul altei epoci, pentru 

„evadarea” publicului din cotidian 

http://www.cvlpress.ro/05.04.2017/opereta-voievodul-tiganilor-o-montare-clasica-cu-

suflul-altei-epoci-pentru-evadarea-publicului-din-cotidian/ 

 

Opera „Aida”, pe scena Teatrului Naţional din Craiova, cu soprana Florina 

Hinsu Mariş în rol principal 

http://www.cvlpress.ro/26.04.2017/opera-aida-pe-scena-teatrului-national-din-

craiova-cu-soprana-florina-hinsu-maris-in-rol-principal/ 

 

Opera Română din Craiova prezintă „Aida”, de Giuseppe Verdi pe 30 aprilie 

2017 

http://micapi.ro/articole/evenimente/opera-romana-din-craiova-prezinta-aida-de-

giuseppe-verdi-pe-30-aprilie-2017.html 

 

Craiova, pe harta europeană a operei 

http://www.lupamea.ro/cultura/craiova-pe-harta-europeana-a-operei/ 

 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-03-20/turneul-din-germania,-un-succes-pentru-opera-craiova/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-03-20/turneul-din-germania,-un-succes-pentru-opera-craiova/
http://www.oltenasul.ro/turneul-din-germania-un-succes-pentru-opera-craiova/
http://www.cvlpress.ro/21.03.2017/turneu-cu-zece-reprezentatii-in-germania-al-artistilor-operei-romane-craiova/
http://www.cvlpress.ro/21.03.2017/turneu-cu-zece-reprezentatii-in-germania-al-artistilor-operei-romane-craiova/
http://www.cvlpress.ro/03.04.2017/premiera-voievodul-tiganilor-de-ziua-internationala-a-romilor/
http://www.cvlpress.ro/03.04.2017/premiera-voievodul-tiganilor-de-ziua-internationala-a-romilor/
http://lupamea.ro/cultura/premiera-voievodul-tiganilor-de-ziua-internationala-a-romilor/
http://lupamea.ro/cultura/premiera-voievodul-tiganilor-de-ziua-internationala-a-romilor/
http://www.lupamea.ro/actualitate/voievodul-tiganilor-premiera-la-opera-din-craiova/
https://www.youtube.com/watch?v=6pNg6fWnufc
http://www.cvlpress.ro/05.04.2017/opereta-voievodul-tiganilor-o-montare-clasica-cu-suflul-altei-epoci-pentru-evadarea-publicului-din-cotidian/
http://www.cvlpress.ro/05.04.2017/opereta-voievodul-tiganilor-o-montare-clasica-cu-suflul-altei-epoci-pentru-evadarea-publicului-din-cotidian/
http://www.cvlpress.ro/26.04.2017/opera-aida-pe-scena-teatrului-national-din-craiova-cu-soprana-florina-hinsu-maris-in-rol-principal/
http://www.cvlpress.ro/26.04.2017/opera-aida-pe-scena-teatrului-national-din-craiova-cu-soprana-florina-hinsu-maris-in-rol-principal/
http://micapi.ro/articole/evenimente/opera-romana-din-craiova-prezinta-aida-de-giuseppe-verdi-pe-30-aprilie-2017.html
http://micapi.ro/articole/evenimente/opera-romana-din-craiova-prezinta-aida-de-giuseppe-verdi-pe-30-aprilie-2017.html
http://www.lupamea.ro/cultura/craiova-pe-harta-europeana-a-operei/
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Craiova, pe harta europeană a operei 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-05-04/craiova,-pe-harta-europeana-operei/ 

 

Craiova, pe harta europeană a operei 

https://www.indiscret.ro/2017/05/07/craiova-pe-harta-europeana-a-operei/ 

 

Promenadă artistică în Parcul Nicolae „Romanescu” 

http://www.cvlpress.ro/24.05.2017/promenada-artistica-in-parcul-nicolae-romanescu/ 

 

„Pescuitorii de perle” – premiera care încheie stagiunea la Opera Română 

Craiova 

http://www.cvlpress.ro/07.06.2017/pescuitorii-de-perle-premiera-care-incheie-

stagiunea-la-opera-romana-craiova 

 

Artă în parc – TVR Craiova 

https://www.youtube.com/watch?v=3zvbW_buNVA 

 

Festivalul Internaţional „Elena Teodorini”: șase săptămâni de sărbătoare a 

muzicii, la Craiova! 

http://www.cvlpress.ro/14.09.2017/festivalul-international-elena-teodorini-cinci-

saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/ 

 

Șase săptămâni de evenimente muzicale la Craiova 

http://www.cvlpress.ro/30.09.2017/sase-saptamani-de-evenimente-muzicale-la-

craiova/ 

 

Antoniu Zamfir vine la Actual 

http://craiova.tvr.ro/antoniu-zamfir-vine-la-actual_20431.html 

 

Două spectacole de neratat la Opera Română Craiova 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-11-09/doua-spectacole-de-neratat-la-opera-

romana-craiova/ 

 

Opera Română Craiova organizează cea de-a XV-a ediție a Festivalul 

Internațional „Elena Teodorini” 

https://www.indiscret.ro/2017/09/22/opera-romana-craiova-organizeaza-cea-de-a-xv-

a-editie-a-festivalul-international-elena-teodorini/ 

 

Trei spectacole de neratat la Opera Română Craiova 

https://www.indiscret.ro/2017/10/04/trei-spectacole-de-neratat-la-opera-romana-

craiova/ 

 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-05-04/craiova,-pe-harta-europeana-operei/
https://www.indiscret.ro/2017/05/07/craiova-pe-harta-europeana-a-operei/
http://www.cvlpress.ro/24.05.2017/promenada-artistica-in-parcul-nicolae-romanescu/
http://www.cvlpress.ro/07.06.2017/pescuitorii-de-perle-premiera-care-incheie-stagiunea-la-opera-romana-craiova
http://www.cvlpress.ro/07.06.2017/pescuitorii-de-perle-premiera-care-incheie-stagiunea-la-opera-romana-craiova
https://www.youtube.com/watch?v=3zvbW_buNVA
http://www.cvlpress.ro/14.09.2017/festivalul-international-elena-teodorini-cinci-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/14.09.2017/festivalul-international-elena-teodorini-cinci-saptamani-de-sarbatoare-a-muzicii-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/30.09.2017/sase-saptamani-de-evenimente-muzicale-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/30.09.2017/sase-saptamani-de-evenimente-muzicale-la-craiova/
http://craiova.tvr.ro/antoniu-zamfir-vine-la-actual_20431.html
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-11-09/doua-spectacole-de-neratat-la-opera-romana-craiova/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-11-09/doua-spectacole-de-neratat-la-opera-romana-craiova/
https://www.indiscret.ro/2017/09/22/opera-romana-craiova-organizeaza-cea-de-a-xv-a-editie-a-festivalul-international-elena-teodorini/
https://www.indiscret.ro/2017/09/22/opera-romana-craiova-organizeaza-cea-de-a-xv-a-editie-a-festivalul-international-elena-teodorini/
https://www.indiscret.ro/2017/10/04/trei-spectacole-de-neratat-la-opera-romana-craiova/
https://www.indiscret.ro/2017/10/04/trei-spectacole-de-neratat-la-opera-romana-craiova/
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Celebrul tenor Ian Storey vine la Craiova 

https://www.indiscret.ro/2017/10/11/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova/ 

 

Avalanşă de evenimente muzicale la Craiova 

https://www.indiscret.ro/2017/10/18/avalansa-de-evenimente-muzicale-la-craiova/ 

 

Operă în primă audiţie în România, la Craiova 

https://www.indiscret.ro/2017/10/25/opera-in-prima-auditie-in-romania-la-craiova/ 

 

Șase săptămâni de evenimente muzicale la Craiova 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/09/30/sase-saptamani-de-evenimente-muzicale-

la-craiova/ 

 

Operă în primă audiție în România, la Craiova 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/10/25/opera-in-prima-auditie-in-romania-la-

craiova/ 

 

Festivalul Internațional „Elena Teodorini” – Șase săptămâni de evenimente 

muzicale la Craiova 

http://www.oltenasul.ro/festivalul-international-elena-teodorini-sase-saptamani-de-

evenimente-muzicale-la-craiova/ 

 

VINERI, 20 OCTOMBRIE 2017, ORA 19:00 Concert simfonic în cadrul 

Festivalului Internaţional “Elena Teodorini”, organizat de Opera Română 

Craiova 

http://www.oltenasul.ro/vineri-20-octombrie-2017-ora-1900-concert-simfonic-in-

cadrul-festivalului-international-elena-teodorini-organizat-de-opera-romana-craiova/ 

 

Concert simfonic în cadrul Festivalului Internaţional “Elena Teodorini”, 

organizat de Opera Romana Craiova 

https://jurnaldecraiova.ro/concert-simfonic-cadrul-festivalului-international-elena-

teodorini-organizat-de-opera-romana-craiova/ 

 

Opera Română Craiova prezintă spectacolul „Don Giovanni” 

http://www.lupamea.ro/cultura/opera-romana-craiova-prezinta-spectacolul-don-

giovanni/ 

 

Opera Română Craiova prezintă opereta “Silvia” 

http://www.lupamea.ro/cultura/opera-romana-craiova-prezinta-opereta-silvia/ 

 

Silvia – un superb spectacol al Operei Romane Craiova 

https://jurnaldecraiova.ro/silvia-un-superb-spectacol-al-operei-romane-craiova/ 

https://www.indiscret.ro/2017/10/11/celebrul-tenor-ian-storey-vine-la-craiova/
https://www.indiscret.ro/2017/10/18/avalansa-de-evenimente-muzicale-la-craiova/
https://www.indiscret.ro/2017/10/25/opera-in-prima-auditie-in-romania-la-craiova/
http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/09/30/sase-saptamani-de-evenimente-muzicale-la-craiova/
http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/09/30/sase-saptamani-de-evenimente-muzicale-la-craiova/
http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/10/25/opera-in-prima-auditie-in-romania-la-craiova/
http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/10/25/opera-in-prima-auditie-in-romania-la-craiova/
http://www.oltenasul.ro/festivalul-international-elena-teodorini-sase-saptamani-de-evenimente-muzicale-la-craiova/
http://www.oltenasul.ro/festivalul-international-elena-teodorini-sase-saptamani-de-evenimente-muzicale-la-craiova/
http://www.oltenasul.ro/vineri-20-octombrie-2017-ora-1900-concert-simfonic-in-cadrul-festivalului-international-elena-teodorini-organizat-de-opera-romana-craiova/
http://www.oltenasul.ro/vineri-20-octombrie-2017-ora-1900-concert-simfonic-in-cadrul-festivalului-international-elena-teodorini-organizat-de-opera-romana-craiova/
https://jurnaldecraiova.ro/concert-simfonic-cadrul-festivalului-international-elena-teodorini-organizat-de-opera-romana-craiova/
https://jurnaldecraiova.ro/concert-simfonic-cadrul-festivalului-international-elena-teodorini-organizat-de-opera-romana-craiova/
http://www.lupamea.ro/cultura/opera-romana-craiova-prezinta-spectacolul-don-giovanni/
http://www.lupamea.ro/cultura/opera-romana-craiova-prezinta-spectacolul-don-giovanni/
http://www.lupamea.ro/cultura/opera-romana-craiova-prezinta-opereta-silvia/
https://jurnaldecraiova.ro/silvia-un-superb-spectacol-al-operei-romane-craiova/
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Opera Romana Craiova prezinta “Romanta ne uneste” 

https://jurnaldecraiova.ro/opera-romana-craiova-prezinta-romanta-ne-uneste/ 

 

Două spectacole de neratat la Opera Romana Craiova 

https://jurnaldecraiova.ro/doua-spectacole-de-neratat-la-opera-romana-craiova/ 

 

Opera Romana Craiova prezinta “La Traviata” 

https://jurnaldecraiova.ro/opera-romana-craiova-prezinta-la-traviata/ 

 

Nelly Miricioiu vine la Craiova 

http://www.lupamea.ro/cultura/nelly-miricioiu-vine-la-craiova/ 

 

Nelly Miricioiu vine la Craiova pentru spectacolul „Craciun la Opera” 

https://jurnaldecraiova.ro/nelly-miricioiu-vine-la-craiova-pentru-spectacolul-craciun-

la-opera/ 

 

Opera Română Craiova: „Crăciun la Operă” – Nelly Miricioiu vine la Craiova 

http://www.oltenasul.ro/opera-romana-craiova-craciun-la-opera-nelly-miricioiu-vine-

la-craiova/ 

 

 

Bloguri: 

 

Nu ratați Voievodul Țiganilor! 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/nu-ratati-voievodul-tiganilor.html 

 

Carmina Burana la ART in the Park 2017 in Craiova 

https://danielbotea.ro/2017/07/carmina-burana-art-in-the-park-craiova.html 

 

Zilele Europene ale Operei omagiate la Opera Română din Craiova 

http://mirelacoman.ro/zilele-europene-ale-operei-omagiate-la/ 

 

Festivalul Elena Teodorini Craiova 2017-Seara Clasic & Jazz 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-2017.html 

 

Festivalul Elena Teodorini Craiova 2017-Tristan si Isolda de Richard Wagner 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-

2017_34.html 

 

Festivalul Elena Teodorini Craiova 2017-Silvia de E.Kalman 

https://jurnaldecraiova.ro/opera-romana-craiova-prezinta-romanta-ne-uneste/
https://jurnaldecraiova.ro/doua-spectacole-de-neratat-la-opera-romana-craiova/
https://jurnaldecraiova.ro/opera-romana-craiova-prezinta-la-traviata/
http://www.lupamea.ro/cultura/nelly-miricioiu-vine-la-craiova/
https://jurnaldecraiova.ro/nelly-miricioiu-vine-la-craiova-pentru-spectacolul-craciun-la-opera/
https://jurnaldecraiova.ro/nelly-miricioiu-vine-la-craiova-pentru-spectacolul-craciun-la-opera/
http://www.oltenasul.ro/opera-romana-craiova-craciun-la-opera-nelly-miricioiu-vine-la-craiova/
http://www.oltenasul.ro/opera-romana-craiova-craciun-la-opera-nelly-miricioiu-vine-la-craiova/
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/nu-ratati-voievodul-tiganilor.html
https://danielbotea.ro/2017/07/carmina-burana-art-in-the-park-craiova.html
http://mirelacoman.ro/zilele-europene-ale-operei-omagiate-la/
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-2017.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-2017_34.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-2017_34.html
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https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-

2017_36.html 

 

Festivalul Elena Teodorini Craiova 2017-Spărgătorul de nuci de P.I. 

CEAIKOVSKI 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-

2017_31.html 

 

Festivalul Internațional Elena Teodorini în Cetatea Băniei 

http://mirelacoman.ro/spargatorul-de-nuci-un-regal-la-festivalul-international-elena-

teodorini/ 

 

Festivalul Internațional „Elena Teodorini” – Omnibus Opera de G.C. 

MENOTTI, S. BARBER, P. HUNDEMITH 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/11/festivalul-international-elena_9.html 

 

Festivalul Internațional „Elena Teodorini” la a XV-a editie 

https://ralucabrezniceanu.ro/2017/09/festivalul-international-elena-teodorini-la-xv-

editie/ 

 

Experimentarea maretiei cu Teatrul National de Opera si Balet „Maria Biesu” 

https://ralucabrezniceanu.ro/2017/11/experimentarea-maretiei-cu-teatrul-national-de-

opera-si-balet-maria-biesu/ 

 

La Traviata- in premieră la Opera din Craiova 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/12/la-traviata-in-premiera-la-opera-din.html 

 

Celebra soprană Nelly Miricioiu vine joi la Craiova 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/12/celebra-soprana-nelly-miricioiu-vine.html 

 

Crăciun la Operă 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/12/craciun-la-opera.html 

 

 

Campanie Zilele Europene ale Operei 2017: 

 

 

Lansare campanie Zilele Europene ale Operei 

https://craiova.blogalinitiative.ro/campanii/zilele-europene-ale-operei 

 

Studiu de caz: Zilele Europene ale Operei 

https://craiova.blogalinitiative.ro/studiu-de-caz/zilele-europene-ale-operei 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-2017_36.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-2017_36.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-2017_31.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/10/festivalul-elena-teodorini-craiova-2017_31.html
http://mirelacoman.ro/spargatorul-de-nuci-un-regal-la-festivalul-international-elena-teodorini/
http://mirelacoman.ro/spargatorul-de-nuci-un-regal-la-festivalul-international-elena-teodorini/
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/11/festivalul-international-elena_9.html
https://ralucabrezniceanu.ro/2017/09/festivalul-international-elena-teodorini-la-xv-editie/
https://ralucabrezniceanu.ro/2017/09/festivalul-international-elena-teodorini-la-xv-editie/
https://ralucabrezniceanu.ro/2017/11/experimentarea-maretiei-cu-teatrul-national-de-opera-si-balet-maria-biesu/
https://ralucabrezniceanu.ro/2017/11/experimentarea-maretiei-cu-teatrul-national-de-opera-si-balet-maria-biesu/
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/12/la-traviata-in-premiera-la-opera-din.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/12/celebra-soprana-nelly-miricioiu-vine.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/12/craciun-la-opera.html
https://craiova.blogalinitiative.ro/campanii/zilele-europene-ale-operei
https://craiova.blogalinitiative.ro/studiu-de-caz/zilele-europene-ale-operei
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Compozitorii de operă, titani ai durerii 

http://enigel.blogspot.ro/2017/05/compozitorii-de-opera-titani-ai-durerii.html 

 

Cu sufletul la Operă, în haine de gală 

http://enigel.blogspot.ro/2017/05/cu-sufletul-la-opera-in-haine-de-gala.html 

 

Ați mers vreodată la operă? Niciodată nu este prea târziu! 

https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/05/ati-mers-vreodata-la-opera-niciodata-

nu.html 

 

Opera Română Craiova, pe harta europeană a operei 

http://mirelacoman.ro/opera-romana-craiova-pe-harta-europeana-a-operei/ 

 

Mergi la Opera 

https://rayuela-rayuela.blogspot.ro/2017/05/mergi-la-opera.html 

 

Zilele Europene ale Operei sarbatorite la Craiova 

https://danielbotea.ro/2017/05/zilele-europene-ale-operei-craiova.html 

 

 

 

a.6. profilul beneficiarului actual: 

Melomanii care păşesc în sala de spectacole a Operei sunt, în marea lor 

majoritate, de tip tradiţionalist, în sensul că optează predilect spre marile capodopere 

ale genului operistic: La Traviata, Trubadurul, Nabucco şi Aida de G. Verdi, Boema şi 

Tosca de G. Puccini, Cavalleria rusticana de P. Mascagni, Paiaţe de R. Leoncavallo, 

Don Pasquale de G. Donizetti, Carmen de G. Bizet; în ceea ce priveşte creaţia de 

operetă, preferinţele publicului se orientează spre: Văduva veselă de Fr. Lehar, Liliacul 

şi Voievodul ţiganilor de J. Strauss – fiul, Silvia şi Contesa Maritza de E. Kalman, 

Mam’zelle Nitouche de F. Hervé, Logodnicul din lună de E. Künneke etc. Nici 

musicalurile pentru copii nu pot fi trecute cu vederea, spectacole ca Frumoasa din 

pădurea adormită, Drumu-i lung, povestea-i scurtă, Peter Pan, Soldăţelul de plumb, 

Micuţa Dorothy etc. fiind spectacole ce ocupă un loc aparte în preferinţele copiilor şi 

nu numai. 

Din discuţiile purtate cu reprezentanţi ai diverselor comunităţi profesionale din 

Craiova, am constatat un interes minim şi pentru spectacole de tip neconvenţional 

(concerte de arii, duete, coruri, uverturi, recitaluri de lieduri, concerte de muzică de 

cameră etc.). În acest context demersurile noastre sunt canalizate spre o proporţionare 

corectă a acestui tip de concerte cu spectacolele clasice de operă, operetă, balet sau 

musical pentru copii. Începând cu finalul anului 2016, ne-am propus organizarea la 

Muzeul de Artă din Craiova a unor concerte ale Orchestrei de Cameră a Operei Române 

http://enigel.blogspot.ro/2017/05/compozitorii-de-opera-titani-ai-durerii.html
http://enigel.blogspot.ro/2017/05/cu-sufletul-la-opera-in-haine-de-gala.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/05/ati-mers-vreodata-la-opera-niciodata-nu.html
https://obrejacatalin.blogspot.ro/2017/05/ati-mers-vreodata-la-opera-niciodata-nu.html
http://mirelacoman.ro/opera-romana-craiova-pe-harta-europeana-a-operei/
https://rayuela-rayuela.blogspot.ro/2017/05/mergi-la-opera.html
https://danielbotea.ro/2017/05/zilele-europene-ale-operei-craiova.html
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Craiova. În primul an au fost susținute două astfel de concerte, iar în 2017 am continuat 

stagiunea de camera: Concerte de muzică de camera (27 ianuarie, 29 martie, 28 iunie, 

13 septembrie), Stabat Mater (9 mai), Recital de pian Alice Power (15 octombrie), 

Canto Masterclass (3-10 noiembrie) și Gala participanților (10 noiembrie) – în cadrul 

Festivalului Internațional „Elena Teodorini”. 

De asemenea, în rândul publicului tânăr şi foarte tânăr am putut constata 

preferinţe spre spectacole de tip educativ (cu prezentări şi exemplificări în detaliu a 

unor fragmente din opere şi operete). Opera Română Craiova a oferit și în anul 2017 

trei concerte educative (două în data de 23 martie și unul pe 26 mai). 

Aşadar, portretul robot al spectatorului ce vine în sala Operei Române Craiova 

este diferenţiat după criteriul vârstei. În momentul actual, spectatorii teatrului se 

situează la două extreme: copii între 5 şi 14 ani şi adulţi peste 45 de ani.2   

Copii: preponderent proveniţi din mediul urban cu ofertă culturală destul de 

variată (mai puţin operă sau operetă), învăţând la instituţii de nivel mediu şi peste 

mediu, provenind din familii cu venituri medii şi peste medii, având ca pregătire studii 

medii sau superioare; 

Adulţi 1: provenind din mediul urban (în special Craiova), venituri medii şi 

peste medii, preponderent ocupaţii liberale, studii medii sau superioare, fidelizaţi ca 

spectatori de operă şi operetă, constituind un public constant şi destul de conservator. 

Este publicul care urmăreşte viaţa culturală în toate aspectele ei, poziţionaţi între 

spectacolele de divertisment de bună calitate şi oferta culturală mai complexă a 

concertelor simfonice şi ale spectacolelor de operă şi operetă. Public specializat care 

face cu simţ critic comparaţie şi distinge cu claritate genul de operă şi operetă faţă de 

teatrul de revistă sau dramatic. 

Adulţi 2: public întâmplător, cu venituri medii şi mari, studii medii şi 

superioare, lucrând în mediu de stres şi cu program prelungit, pentru care prezenţa la 

unele spectacole este o întâmplare. Pentru ei opera şi opereta sunt un divertisment, 

nefăcând foarte clar distincţia între cele două genuri. Angajaţi ai unor companii 

multinaţionale, în administraţia publică locală sau centrală. 

Pensionari: adulţi cu venituri medii, cu studii superioare sau medii, având copii 

în îngrijire sau fiind singuri, este un mod de educare în primul caz şi de relaxare 

nostalgică în cel de-al doilea. De obicei reprezintă un public ce compară activitatea 

actuală cu trecutul istoric al teatrului, aşa cum l-au perceput de-a lungul anilor. 

 

Pentru atragerea și formarea unor noi segmente de public, în cadrul programelor 

instituției, Opera Română Craiova organizează, pentru grupuri de elevi și studenți 

vizite în clădirea instituției. Acestora li se prezintă sala de spectacole, fosa orchestrei, 

spațiile de repetiții și spațiile de depozitare a costumelor, a decorurilor și a recuzitei. În 

timpul acestor vizite elevii pot sta de vorbă cu artiștii, își pot face fotografii alături de 

aceștia sau alături de decorurile din spectacole. Această ultimă categorie o considerăm 

                                                 
2
 Informaţiile sunt obţinute din surse combinate, analize şi observaţii. 
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deosebit de importantă, ținând cont că este într-o continuă schimbare (prin înaintarea 

în vârstă), constituind an de an un segment de public potențial, format din persoane 

care nu mai fost niciodată într-o sală de spectacol și care au o vârstă propice pentru 

formarea gustului și a interesului pentru genul liric. Tot pentru formarea unor noi 

segmente de public, de menționat sunt evenimentele din cadrul Zilelor Europene ale 

Operei: flash-mob-ul din 5 mai 2017 și repetiția de balet cu public, din data de 10 mai 

2017, la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7, prezentate anterior în Studiul de caz 

Zilele Europene ale Operei, inclus în secțiunea a.4. 

În ceea ce privește publicul nou, instituția noastră a continuat în 2017 tradiția 

evenimentelor în aer liber, prin trei spectacole de dans desfășurate în cadrul Zilelor 

Municipiului Craiova în cartierele Valea Roșie, Rovine, Brazda lui Novac, un alt 

spectacol în luna decembrie în cadrul Galei Sărbătorilor de Iarnă din Piața Mihai 

Viteazul, la care au participat  principalele instituții de cultură din Craiova. 

Nu în ultimul rând, trebuie menționată activitatea care a avut loc la Teatrul de 

Vară din Parcul Nicolae Romanescu. 

Creșterea vânzării de bilete la casă de la an la an ne-a dat imaginea clară a ceea 

ce înseamnă publicul nou în sala de spectacole a Operei Române Craiova, generat de 

proiecte care scot spectacolul de operă din cadrul convențional al sălii de spectacole în 

aer liber. În acest fel a existat pentru publicul nou o primă tangență cu arta lirică, fapt 

ce a determinat ulterior, ca o parte din acesta să vină în sala de spectacole, pe parcursul 

stagiunilor artistice curente.  

Nu trebuie uitat că, aflându-se într-un oraş cunoscut ca un important centru 

universitar, Opera Română Craiova se poate racorda realmente la eforturile generale 

privind educaţia estetică şi culturală a elevilor şi studenţilor. În acest sens estimările 

privind atingerea altor categorii de beneficiari ai actului artistic pot deveni optimiste, 

doar având  în vedere elaborarea şi experimentarea consecventă a strategiilor şi 

politicilor repertoriale eficiente (repertorii adecvate), în vederea motivării intrinseci a 

implicării tinerilor în exersarea/receptarea actului cultural de expresie muzicală. 

Astfel, prin realizarea de parteneriate solide cu Universitatea din Craiova, cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi implicit cu liceele şi şcolile generale, viitoarele 

categorii de beneficiari, în mod obligatoriu considerăm că trebuie să fie tinerii noştri 

elevi şi studenţi, posibili viitori spectatori adulţi ai Operei Române Craiova. În acest 

sens, în anul 2017, pe lângă spectacolele musical pentru copii curente, Opera Română 

Craiova a susținut în sală trei concerte educative și două spectacole Drumu-i lung, 

povestea-i scurtă dedicate elevilor, a fost invitată să susțină două concerte de muzică 

de cameră la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina și a oferit la Teatrul de Vară, 

în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, spectacolul Drumu-i lung, povestea-i scurtă, în 

programul special Craiova Kids Day. 

În paralel am continuat campanii de atragere alături de arta lirică a beneficiarilor 

din mediul de afaceri, printr-o strategie de promovare și de marketing elitistă. În această 

categorie poate fi inclusă participarea Operei Române Craiova, grație Primăriei 

Municipiului Craiova, la Târgul de Turism al Olteniei, care a avut loc în perioada 10-
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12 martie 2017, la Centrul Multifuncțional Craiova. Timp de trei zile, reprezentanții 

Operei au prezentat tuturor celor interesați programul Operei Române Craiova, 

bucurându-se de atenția vizitatorilor, prin costumele de opera purtate de reprezentanți 

și prin materialele promoționale afișate la stand. Tot în această categorie este de 

menționat și realizarea în anul 2017 a unui  parteneriat între Opera Română Craiova și 

Camera de Comerț și Industrie Dolj. Promovarea la nivelul mediului de afaceri s-a 

realizat prin includerea unei pagini de promovare a Operei Române Craiova în 

Catalogul Topul Firmelor 2017. De asemenea, Opera s-a aflat în atenția celor mai 

importanți oameni de afaceri din județ prin susținerea unui moment artistic în cadrul 

Galei Topul Firmelor din județul Dolj, din 24 noiembrie 2017. 

 

 

 

a.7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari: 

Pornind de la identificarea actualului public al Operei Române Craiova, format 

din cele două extreme: copii între 5 şi 14 ani şi adulţi între 45 şi 65 de ani, dorim ca 

adresabilitatea să se extindă, diseminarea produsului artistic făcându-se atât spre 

categoria de public deja câştigată, cât şi pentru publicul tânăr între 14 – 18 ani, iar 

pentru cel adult între 18 – 45 ani. 

 

 

 

Beneficiarul ţintă al programelor propuse de instituţia noastră: 

➢ Pe termen scurt: 

♦ copii: între 5 şi 14 ani, provenind din medii diverse, din şcoli aflate în zone urbane, 

preponderent din Craiova, având părinţi cu venituri medii şi mari şi locuind în zone 

centrale; 

♦ adulţi între 45 şi 65 ani, provenind din mediul urban, cu studii medii şi superioare, 

constituind publicul „conservator“ al Operei; 

♦ pensionari peste 65 de ani cu venituri medii; 

➢ Pe termen lung: 

♦ adolescenţi: între 14 – 18 ani, provenind din licee cu profil teoretic, preponderent 

umanist, având părinţi cu venituri medii şi mari, studii medii şi superioare; 

♦ tineri între 18 – 24 ani, provenind din mediul universitar, pentru care modernizarea 

viziunii asupra montărilor de operă şi operetă va fi semnalul de atracţie cel mai 

important; 

♦ adulţi între 24 şi 45 ani, provenind în special din mediul urban,  cu studii medii şi 

superioare, venituri medii şi mari; 

♦ categorii defavorizate: 

o pensionari cu venituri mici; 

o centre de plasament; 

o zone urbane sau rurale fără acces la cultură; 
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o persoane cu venituri mici sau fără educaţie. 

Notă: Pentru categoriile defavorizate sunt încheiate sau în curs de realizare 

contracte cu organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale permiţând astfel, în 

mod gratuit, accesul la proiectele şi programele propuse. În plus, anumite programe 

de educaţie şi de popularizare a activităţii se vor adresa şi acestor categorii. 

 

Dat fiind faptul că există extrem de puţine date care să contureze structura şi 

calitatea publicului spectator, considerăm necesar a se organiza  cu prioritate pe viitor 

sondaje care să vizeze caracteristicile socio-demografice, frecvenţa şi motivele pentru 

care publicul vizitează Opera Română Craiova, care să releve publicul fidel, motivaţia 

alegerii anumitor repertorii, obstacole întâmpinate în frecventarea teatrului, informarea 

în legătură cu agenda de spectacole şi preferinţele acestuia. Astfel vor trebui evidenţiaţi 

indicatori precum: structura publicului în funcţie de sex şi categorii de vârstă, nivelul 

educaţiei, ocupaţie, nivelul de pregătire muzicală, apartenenţă etnică, zona de 

rezidenţă, venituri, preferinţe culturale (operă, operetă, balet, musical, folclor, pop, 

rock, folk etc.), precum şi corelaţii şi segmentări în funcţie de preferinţa pentru alte 

genuri şi evenimente artistice, zile preferate ale săptămânii, frecvenţă, însoţitori etc., 

colectând astfel date ce vor oferi nu doar o imagine reală şi completă asupra structurii 

şi calităţii publicului ci şi o bază de plecare pentru dezvoltarea unor programe viitoare 

ce ţintesc comunicarea cu publicul şi implicit atragerea şi fidelizarea unui public nou. 

De asemenea, extrem de important şi prioritar, considerăm că ar fi un sondaj 

care să reflecte percepţia spectatorilor în privinţa imaginii instituţiei, repertoriului şi 

calităţii ofertei de servicii auxiliare, noutăţii, vastităţii şi diversităţii repertoriului, 

performanţa tehnică/muzicală a orchestrei, calitatea artiştilor de pe scenă, calitatea 

regiei şi scenografiei, calitatea ambianţei, calitatea publicului, calitatea spaţiului de 

spectacol şi nu în ultimul rând, calitatea managementului. 

În anul 2017, Opera Română Craiova a consolidat relația cu blogosfera aceștia 

oferind opiniile lor din calitatea de spectator, din care reiese importanța participării la 

actul artistic în calitatea vieții spectatorilor Operei. 

 

a.8. utilizarea spaţiilor instituţiei: 

Actualmente, Opera Română Craiova, în ceea ce privește situația  spaţiilor în 

care îşi desfăşoară activitatea, mai are două corpuri de clădire funcționale din cele trei, 

pe care le are în administrare. 

În sensul celor ce preced, Corpul A are următoarea configurare: 

♦ secţiunea Foaier  - spaţiul prin care se realizează accesul publicului, depunerea şi 

ridicarea hainelor la şi de la garderobă şi repausul publicului în pauze; 

♦ secţiunea Sală de spectacole – spaţiul destinat vizionării spectacolelor de către public 

cu un număr de 341 scaune, structurat pe 3 nivele – Parter - 204 scaune, Balcon I - 87 

scaune şi Balcon II - 50 scaune. Tot din această secţiune face parte şi fosa pentru 

orchestră; 

♦ secţiunea Scenă - spaţiul destinat realizării spectacolelor amenajat şi utilat conform 
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normelor în vigoare. În această secţiune precum şi în fosa pentru orchestră au loc în 

afara spectacolelor şi repetiţii de ansamblu. 

♦ secţiunea Tehnică (anexă). Este construită ulterior pe structura P + 2E cu următoarea 

componenţă: Parter – 2 cabine pentru solişti, o cabină pentru machiaj/coafură, 

magazie de materiale, sală de repetiţii pentru cor şi orchestră, atelierul de tâmplărie, 

magazia de decoruri şi 2 magazii de recuzită; Etaj I – 2 cabine pentru soliştii vocali şi 

actori, o cabină pentru balet (bărbaţi), o cabină pentru balet (femei), sala de repetiţii 

„George Enescu“, 3 magazii de costume şi cabina „Ciprian Porumbescu“ pentru 

dirijor; Etaj II – 4 cabine solişti, sala de retuş costume, sală costume cor (bărbaţi), sală 

costume cor (femei), sală croitorie, atelier de pictură/butaforie şi sala de repetiţii balet. 

Având în vedere că primele trei secţiuni fac parte integrantă din clădirea 

Colegiului Naţional „Carol I“, monument istoric din secolul al XIX-lea (anul 1826), 

imobil ce actualmente este închis în vederea demarării procesului de reabilitare, 

instituția nu își mai poate desfășura activitatea curentă în secțiunile mai sus precizate. 

Astfel, în cursul anului 2017, Opera Română Craiova a susținut spectacolele 

pentru publicul craiovean preponderent pe scena Cercului Militar Craiova, precum și 

pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova și pe cea a Filarmonicii Oltenia, 

precum și concerte în alte spații (Muzeul de Artă, sala de concerte a Liceului de Arte 

„Marin Sorescu”) și spectacole în spații publice, la Teatrul de vară din Parcul Nicolae 

Romanescu, în Piața Mihai Viteazul și în cartierele Rovine, Valea Roșie și Brazda lui 

Novac. 

 În cea de-a patra secţiune care este construită ulterior ca anexă la clădirea 

principală, este singura parte din imobil unde instituția își mai poate desfășura 

activitatea curentă. 

➢ corpul B – pavilionul administrativ – compus din patru nivele:  

♦ subsol – depozit de materiale metalice utilizate în construcţia de decoruri; 

♦ parter – biroul secţiei „Programare artistică“, biroul secţiei „Promovare, imagine, 

relaţii publice”, biblioteca şi casieria; 

♦ etaj I – secretariatul, biroul managerului, biroul director artistic – director tehnic- 

administrator, biroul contabilului şef, biroul „Achiziţii publice” și consilier juridic; 

♦ etaj II – biroul serviciului „Resurse umane“ şi biroul „Contabilitate“. 

➢ corpul C – clădire cu un singur nivel compus din două încăperi: 

♦ atelier mecanic – spaţiul unde se execută prin lucrări de sudură şi prelucrări manuale, 

suporţi şi cadre metalice etc., necesare realizării decorurilor; 

♦ depozit de decoruri. 

 

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: 

 

Raportându-ne strict la starea actuală a infrastructurii Operei Române Craiova, 

având în vedere că imobilul Corp A, cu cele trei Secțiuni precizate sunt închise pentru 

procesul de consolidări, reparaţii şi reabilitări (în acest sens existând deja proiecte, unul 

în derulare pentru clădirea ce include sala de spectacole, şi unul în faza de aprobare a 
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finanţării pentru clădirea administrativă), se impun următoarele: 

 

     În ceea ce privește Corpul A – secţiunea Tehnică, se impun următoarele lucrări de 

reabilitare: 

o modernizarea şi utilarea cabinelor soliştilor; 

o zugrăvirea pereţilor interiori şi expunerea de fotografii din spectacolele curente ale 

teatrului; 

o modernizarea şi utilarea din punct de vedere al aparaturii audio-video a sălii de repetiţie 

balet; 

o înlocuirea uşilor de la sala „Ciprian Porumbescu“, sala „George Enescu“, cabina balet 

(femei) şi magaziile de costume. 

La momentul demarării proiectelor de anvergură în ceea ce priveşte 

consolidarea şi reabilitarea celor două corpuri (Corpul A şi Corpul B) trebuiesc avute 

în vedere următoarele priorităţi în funcţie şi de rezultatele expertizelor tehnice realizate 

de instituţiile de specialitate: 

➢ extinderea fosei orchestrei prin avansarea spre sală, desfacerea parapetului existent, 

turnare fundaţie şi zid nou; 

➢ realizarea de suporţi demontabili şi pardoseală pentru extinderea scenei peste fosă; 

➢ pod peste sală – înlocuire şarpantă şi învelitoare; 

➢ la subsol (spaţiul de sub scenă) propunem schimbarea de destinaţie a fostei centrale 

termice în sală de repetiţie pentru orchestră, reamenajarea spaţiilor anexe şi realizarea 

accesului din exterior la aceste spaţii; 

➢ mansardarea spaţiului tehnic (anexa corpului A) şi amenajarea unor cabine şi săli de 

studiu individual pentru soliştii şi instrumentiştii teatrului. Tot aici pot fi amenajate 2 

sau 3 camere, în care să fie cazaţi o parte dintre colaboratorii teatrului. În felul acesta 

vor fi făcute economii la sumele destinate plăţii cazărilor pentru colaboratorii 

instituţiei. 

➢ dezafectarea spaţiului de la subsolul clădirii administrative şi schimbarea destinaţiei 

din magazie de materiale metalice într-un spaţiu media (poate fi amenajată o 

mediatecă, videotecă şi chiar un spaţiu tipografic pentru realizarea afişelor, bannerelor, 

caietelor program etc., prin achiziţionarea de aparaturi necesare desfăşurării unor 

asemenea activităţi); 

➢ recompartimentarea sălilor din cadrul corpului B (parter, etaj I şi etaj II) pentru o 

utilizare cât mai eficientă a acestor spaţii. 

 

Prin urmare, Opera Română Craiova mai are două corpuri de clădire funcționale 

(Pavilionul administrativ și Atelierul mecanic) precum și Secțiunea Tehnică din Corpul 

A, imobile ce sunt construite anterior anului 1977, necesitând și acestea lucrări de 

reabilitare și consolidare datorită vechimii și deteriorării lor. 

 

Aşadar, situaţia actuală a spaţiilor este deficitară, instituția fiind nevoită să 

închirieze spații pentru buna desfășurare a activității, vor trebui identificate locații în 
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cadrul instituţiilor de cultură din Craiova, ca pe baza unor parteneriate şi protocoale 

concrete să poată fi desfăşurată activitatea artistică şi administrativă a Operei Române 

Craiova la parametri optimi, pe perioada desfăşurării lucrărilor. 
 

 

 

B. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A 

INSTITUŢIEI 

 

Un pas important în activitatea Operei Române Craiova în anul 2017 l-a 

constituit lipsa unei săli proprii de spectacole, după închiderea acesteia la data de 22 

februarie 2016, în vederea reabilitării și restaurării clădirii corpului central al 

Colegiului Carol I şi al Operei Române Craiova. Instituția și-a continuat activitatea, 

programul de spectacole fiind reconfigurat în funcție de sălile din Craiova și din alte 

orașe, identificate ca fiind potrivite pentru susținerea acestui tip de spectacole. Astfel, 

așa cum am menționat anterior, majoritatea spectacolelor au fost susținute la Cercul 

Militar Craiova, dar și pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, a 

Filarmonicii „Oltenia”, la Muzeul de Artă și în sala de concerte a Liceului de Arte 

„Marin Sorescu”.  

În acest context, am pus accent și pe turneele în țară și străinătate și am căutat 

oportunități de a susține spectacole în aer liber în Craiova. În plus, așa cum am 

menționat, un alt pas important în activitatea Operei Române Craiova a fost 

coordonarea activităților susținute la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. 

Dată fiind situația sediului, la punctul b1 vom prezenta proiectele realizate 

pentru publicul din Craiova în diverse spații. 

 

 

b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției/ 

b.2.proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției (în 

orașul Craiova) 

 

 

I. PREMIERE (2) 

 

PREMIERĂ / 08 aprilie 2017, ORA 19:00 – Voievodul Țiganilor – J. STRAUSS 

(fiul) 

TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” CRAIOVA – Sala Amza Pellea 

Libretul de Ignatz Schnitzer, bazat pe romanul „Sáffi” de Mór Jókai 

Regia artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 
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Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Graf Peter Homonay – Ioan Cherata, Conte Carnero – Cosmin Vasilescu, Sándor 

Barinkay – Alfredo Pascu (București), Kálmán Zsupán – Dan Cornescu, Arsena –  

Noemi Modra, Mirabella – Mihaela Popa, Ottokar – Florin Ormenișan, Czipra – 

Asineta Răducan (Brașov), Saffi – Renata Vari, Istvan (servitorul lui Zsupan), Jancsi 

– Laurențiu Nicu, Ildiko – Anca Țecu, Anya – Edith Mag, Pali – Codruț Stănescu, 

Mihály – Nicolae Cucu, Iozsi – Laurențiu Goșnea, Ferko – Mircea Tudora, Pișta 

(secretarul Contelui Carnero) – Mihai Ciortan 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

PREMIERĂ / 10 iunie 2017, ORA 19:00 – PESCUITORII DE PERLE – G. 

BIZET  

TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” CRAIOVA 

Libretul: Michel Carré și Eugène Cormon  

Regie artistică, scenografie, costume și lumini: l’Oiseleur des Longchamps (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Realizare scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Laurențiu Nicu 

Conducere muzicală: François Robert Girolami (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuţia: 

Leïla – Aurelie Ligérot (Franța), Nadir – Alexander Swan (Franța), 

Zurga – Ionuț Pascu (București), Nourabad – Sorin Drăniceanu. 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 
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II. SPECTACOLE-EVENIMENT 

 

04 februarie 2017, ORA 19:00 – TURANDOT – G. PUCCINI 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: G. Adami și R. Simoni, după o piesă de F. Schiller bazată pe un basm 

persan, inclus în colecția lui C. Gozzi „1001 de zile” (sec. al XVIII-lea) 

Regie artistică: Emil Strugaru 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografie: Sorin Novac 

Conducere muzicală: Walter Attanasi (Italia) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Principesa Turandot – Iréne Theorin (Suedia), Împăratul Altoum – Mircea Tudora, 

Timur – Sorin Drăniceanu, Principele Calaf – Simone Frediani (Italia), Liu – Renata 

Vari (debut), Ping – Ioan Cherata, Pang – Cristian Bălășescu (Timișoara), Pong – 

Bogdan Olaru, Un mandarin – Dragoș Drăniceanu 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

21 decembrie 2017, ora 19:00 – CRĂCIUN LA OPERĂ 

pe scena Teatrului Național Marin Sorescu Craiova 

Regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafia: Olguța Ilie, Laurențiu Nicu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu. Maria Cristina Stan  

Regia tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/Coafură: Ioana Boicea/Andra Stanciu 

  

Soliștii Operei Române Craiova: Renata Vari, Noemi Modra, Sorin Drăniceanu și 

actorul Laurențiu Nicu 
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Invitați speciali: Nelly Miricioiu (Marea Britanie), Ștefan Ignat, Dinu Iancu Sălăjanu 

și ansamblul Țara Silvaniei, Cătălin Crișan, Daria Cătălina Crișan, Bucharest Singers, 

Ioan Toma 

Prezentator: Eveline Păuna 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

 

III. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „ELENA TEODORINI” – ediția a XV-a 

(16) 

III.a Spectacole ale Operei Române Craiova prezentate în cadrul Festivalului (9) 

 

01 octombrie 2017, ora 19:00 – PESCUITORII DE PERLE de G. Bizet 

Cercul Militar Craiova 

Libretul: Michel Carré și Eugène Cormon  

Regie artistică, scenografie, costume și lumini: l’Oiseleur des Longchamps (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Realizare scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Laurențiu Nicu 

Conducere muzicală: Cristian Sandu (Cluj-Napoca) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Leïla – Renata Vari, Nadir – Federico Lepre (Italia), Zurga – Nikola Mijailović 

(Serbia), Nourabad – Sorin Drăniceanu 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

Clasa de Balet Attitude a Operei Române Craiova, în parteneriat cu Asociația 

I.S. Drăgulescu – Prof. coordonator: Olguța Ilie 

 

05 octombrie 2017, ora 19:00 – VOIEVODUL ȚIGANILOR de J. Strauss (fiul) 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 

Regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Francisc Klein 

Maestru de cor: Lelia Candoi 
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Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Graf Peter Homonay – Ioan Cherata, Contele Carnero – Cosmin Vasilescu, Sándor 

Barinkay – Alfredo Pascu (București), Kálmán Zsupán – Dan Cornescu, Arsena – 

Noemi Modra, Mirabella – Mihaela Popa, Ottokar – Bogdan Olaru, Czipra – Asineta 

Răducan (Brașov), Saffi – Renata Vari, Istvan / Jancsi – Laurențiu Nicu, Ildiko – 

Anca Țecu, Anya – Edith Mag, Pali – Iulian Codruț Stănescu, Mihály – Romulus 

Nicolae Cucu, Iozsi – Laurențiu Goșnea, Ferko  – Mircea Tudora, Pista – Mihai 

Ciortan. 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

07 octombrie 2017, ora 19:00 – CLASSIC & JAZZ – Astor Piazzolla, Nino Rota 

Alessandro Quarta Quintet (Italia) 

Pe scena Filarmonicii „Oltenia” Craiova 

Conducerea muzicală – Walter Attanasi 

Alessandro Quarta – vioară 

Giuseppe Magagnino – pian și clape 

Franco Chirivi – chitară 

Michele Colaci – chitară bas și contrabas 

Cristian Martina – percuție  

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova. 

 

11 octombrie 2017, ora 19:00 – CARMEN de G. Bizet (Rock version) 

pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova 

Regie artistică: Antoniu Zamfir 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase, Dan Cornescu 

Coregrafie: Laurențiu Nicu 

Costume soliști: Cătălin Botezatu (București) 

Decoruri și costume: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Marius Hristescu 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea, Liliana Vasilescu 
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Distribuția: 

Carmen – Ljubica Vraneš (Serbia), Don Jose – Bogdan Zahariea (Timișoara), 

Escamillo – Ștefan Ignat (București), Micaela – Renata Vari, Frasquita – Noemi 

Modra, Mercedes – Natasha Rasić (Serbia), Dancairo – Dan Patacă (Timișoara), 

Remendado – Cristian Bălășescu (Timișoara), Zuniga – Dragoljub Bajić (Serbia), 

Morales – Dragoș Drăniceanu, Lilas Pastia – Dan Cornescu, Manuelita – Anca 

Țecu. 

CONCERTINO Accordion Band 

Corul și Baletul Operei Române Craiova 

Corul Liceului de Arte „Marin Sorescu” Craiova 

Profesor coordonator: Florian George Zamfir 

 

14 octombrie 2017, ora 19:00 – TRISTAN ȘI ISOLDA de R. Wagner (operă în 

concert – actul al II-lea) 

pe scena Filarmonicii „Oltenia” Craiova 

Conducerea muzicală – Walter Attanasi 

Tristan – Ian Storey (Marea Britanie) 

Regele Mark – Dragoljub Bajić (Serbia) 

Isolde – Jane Irwin (Marea Britanie) 

Kurwenal – Ioan Cherata 

Melot – Bogdan Olaru 

Brangane – Vilhelma Moncyte (Lituania) 

Orchestra Operei Române Craiova 

 

22 octombrie 2017, ora 19:00 – DON GIOVANNI de W.A. Mozart 

Cercul Militar Craiova 

Regia artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Walter Attanasi 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Don Giovanni – Vasily Dobrovolsky (Ucraina), Leporello – Dragoljub Bajić 

(Serbia), Il Commendatore – Kakhaber Shavidze (Georgia), Donna Anna –Natalia 



47 

 

Roman (Republica Moldova), Don Ottavio – Carlo Giacchetta (Italia),                                    

Donna Elvira – Eleonora Cilli (Italia), Zerlina – Giulia de Blasis (Italia), Masetto – 

Dragoș Drăniceanu 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

26 octombrie 2017, ora 19:00 – SILVIA de E. Kalman  

Cercul Militar Craiova 

Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și András Kürthy 

Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Edith Mag 

Coregrafie: Adrian Mureșan (Cluj-Napoca) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Vincent Grüger (Germania) 

Concert-maestru: Francisc Klein 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Arhiducele Ferdinand Salvador – Adrian Grădinaru, Ducele Leopold Maria – 

Cosmin Vasilescu, Ducesa Cecilia, soția ducelui – Edith Mag, Prințul Edvin, fiul 

lor – Bogdan Zahariea (Timișoara), Silvia, șansonetistă – Renata Vari, Contele 

Bonifacio Kauciano – Laurențiu Nicu, Contesa Stázi – Noemi Modra, Domnul Feri 

– Dan Cornescu, Miska – Gabriel Marciu, Generalul Rohnsdorf – Ioan Cherata, 

Tonelli – Nicolae Popa, Endrei – Romulus Nicolae Cucu, Contesa Clementina – 

Anca Ţecu, Contesa Cristina – Mădălina Neagoie, Baronesa Leontina – Violeta 

Ţicu, Contesa Carolina – Oana Bărcan, Ospătarul bătrân – Ştefan Ciucă, Ospătarul 

tânăr – Ionuţ Dumitru, Notarul Kiss – Teodor Ispas, Lazarevici, un comerciant 

bogat – Alexandru Petre, Baronul Viktor Hübner – Mircea Tudora, Contele Aristide 

Bettelheim – Nicolae Popa, Omul sandvici – Costin Nanu, Dirijorul – Bogdan Olaru, 

Fetele din cabaret: Aranka – Olguţa Ilie, Jou-Jou – Alina Onofrei, Clo-Clo – 

Andreea Enache, Daisy – Loredana Nicola, Margo – Amina Almahadin, Vali – 

Alexandra Iordache. 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

03 - 10 noiembrie – CANTO MASTERCLASS  

– Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă Craiova –  

Susținut de conf. univ. dr. Nicoleta Ardelean  - Facultatea de Arte a Universității 
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„OVIDIUS” Constanța 

10 noiembrie – Gala Participanților 

 

12 noiembrie 2017, ora 19:00 – DON CARLO de G. Verdi 

pe scena Cercului Militar Craiova 

Regie artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografie: Barbara del Piano (Franța) 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Adi Bar (Israel) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj / coafură: Ioana Boicea, Andra Stanciu 

Distribuția: 

Regele Filip al II-lea  – Sorin Drăniceanu, Don Carlo – Michael Spadaccini (Italia), 

Rodrigo – Șerban Vasile (București), Marele Inchizitor – Kakhaber Shavidze 

(Georgia), Elisabetta di Valois – Madeleine Pascu (București), Principesa Eboli – 

Ramona Zaharia (Germania), Un frate – Dragoș Drăniceanu, Tebaldo/Vocea din cer 

– Noemi Modra, Contele di Lerma/Vestitor – Bogdan Olaru, Contesa d’Aremberg – 

Mădălina Neagoie 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

III.b Spectacole/concerte invitate din România în cadrul Festivalului (3) 

 

20 octombrie 2017, ora 19:00 – Concert susținut de Orchestra simfonică a 

Filarmonicii „Oltenia”  

Filarmonica „Oltenia” Craiova 

În program: 

Dirijor: Theo Wolters (Olanda) 

Solistă: Silvia Sbârciu, pian 

 

28 octombrie 2017, ora 19:00 – SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ de J. Stein 

un spectacol prezentat de Teatrul „Regina Maria” Oradea 

pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova 

După povestirile lui Sholom Alecheim, Traducerea: Antoaneta Ralian 

Regia artistică: Korcsmáros György 

Asistent regie: Meleg Vilmos 
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Decoruri: Vioara Bara 

Costume: Amalia Judea 

Coregrafia: András Loránt 

Asistent maestru coregraf: Daniel Titi Sandro 

Dirijor cor: Iloc Ovidiu 

Conducerea muzicală: Áry Nagy Sándor 

Distribuția: 

Tevye - Richard Balint, Golde - Ioana Dragos Gajdo, Tzeitel - Angela Tanko/Mihaela 

Gherdan, Hodel - Adela Lazăr, Hava - Alina Leonte, Shprintze - Anca Sigmirean, 

Bielke - Georgia Căprărin, Yente - Elvira Platon-Rimbu, Lazar Wolf - Ion Abrudan, 

Motel - Pavel Sirghi, Percik - Răzvan Vicoveanu, Fyedka - Ciprian Ciuciu, Polițistul 

- Daniel Vulcu, Avram - George Voinese, Mordcha - Alexandru Rusu, Nahum - 

Andrei Fazecaș, Mendel - Florian Silaghi, Rabbi - Emil Sauciuc, Fruma Sara - 

Gabriela Codrea, Bunica Tzeitel - Corina Cernea, Sasha - Andrian Locovei, Shandel 

- Mirela Niță-Lupu, Yussel - Igor Lungu 

Săteni, ruşi, evrei:  Zentania Lacatoş, Anda Tămăşanu, Denisa Vlad, Lucia Rogoz, 

Andrada Ciocan, Ecaterina Hannel, Georgeta Fazecaş, Amalia Dan, Mariana 

Negrean, Daliana Negrean, Roxana Selegean, Eugen Neag, Florin Adameţ, Dumitru 

Cora, Vasile Mircea Dărăban, Ciprian Dinicu, Cosmin Cioara, Cristian Seghedi, 

Daniel Sandro, Liviu Moldovan, George Ștreng, Nicolae Segărceanu, Ciutak Miklos, 

Radu Sfăt. 

Orchestră: 

Nicolae Levi – vioară; Ion Pîntea – clarinet; Marian Boboia – acordeon; Ilie Pop – 

trombon; Iosif Vasile Trendler– tobe; Andrei Seidler – percuţie; Florian Chelu – bas; 

Petru Boroș – contrabas. 

 

05 noiembrie 2017, ora 19:00 – ROMANȚA NE UNEȘTE  - concert 

pe scena Cercului Militar Craiova- 

Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște 

Spectacol inclus în programul național de concerte „Romanța ne unește” desfășurat 

sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 

Conducere muzicală: Alexandru Iosub 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/Coafură: Ioana Boicea/Andra Stanciu 

Soliști: Alina Mavrodin, Mihaela Popa, Zorina Bălan, Gheorghe Procop, Mădălin 

Alexandru Băldău Drăgan. 

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 
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III.c Spectacole invitate din afara României în cadrul Festivalului (4) 

 

29 octombrie 2017, ora 19:00 – DAMA DE PICĂ de P.I.Ceaikovski 

un spectacol prezentat de Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” 

Chișinău pe scena Cercului Militar Craiova 

Libretul: Modest Ceaikovski, după povestirea lui Alexandr Puşkin 

Regia artistică: Mihai Timofti 

Pictor de costume: Irina Press (Maestru în Artă) 

Coregrafia: Eugen Gârneț (Maestru în Artă) 

Dirijor: Dumitru Cârciumaru 

Prim Maestru de cor: Oleg Constantinov (Maestru în Artă) 

Distribuția: 

Hermann – Alexander Schulz, Liza – Alla Mishakova, Contesa – Liliana Lavric, 

Tomski – Boris Materinco (Artist Emerit), Elețki – Vladimir Dragoș (Artist la 

Poporului), Cekalinski – Viktar Navitski, Surin – Valeriu Cojocaru (Artist al 

Poporului), Ceaplițki – Ruslan Pacatovici, Narumov – Eugen Ganea, Polina – Lilia 

Istrati, Guvernantă – Ghiulnara Răileanu, Mașa - Cristina Goncear 

 

30 octombrie 2017, ora 19:00 – SPĂRGĂTORUL DE NUCI de P.I.Ceaikovski  

un spectacol prezentat de Teatrul Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu” 

Chișinău pe scena Cercului Militar Craiova 

După versiunea lui Alexandre Dumas a basmului lui E.T.A. Hoffmann 

Scenariul: MARIUS PETIPA  

Coregrafia: Iurie Grigorovici (Moscova)  

Scenografia: Semion Virsaladze (Moscova) 

Dirijor: Dumitru Cârciumaru 

Distribuția: 

Marie - Mariana Anghilinici, Prinţul - Alexandru Bălan, Drosselmeyer - Tudor 

Tudose, Regele şoarecilor - Iuri Tcaci, Spărgătorul de nuci (păpuşa) - Cristina 

Suruceanu, Spărgătorul de nuci (dublul) - Ion Moșneagă, Arlechinul - Radu Tcaci, 

Colombina - Veronica Slonovscaia, Dracul - Eugeniu Tcaci (Artist Emerit), 

Drăcoaica - Olga Marcova, Păpuşile spaniole - Veronica Slonovscaia, Eugeniu 

Tcaci (Artist Emerit), Păpuşile orientale - Iana Davîdova, Alexandru Muhtarov, 

Păpuşile chineze - Olga Marcova, Radu Tcaci, Păpuşile ruse - Sonia Di Sarno, 

Dumitru Țuțuianu, Păpuşile franceze - Liubov Batîr, Nicolai Nazarchevici  

 

09 noiembrie 2017, ora 19:00 – OMNIBUS de G. C. Menotti, S. Barber, P. 

Hindemith  

un spectacol prezentat de Teatrul Național de Operă Novi Sad (Serbia) 

pe scena Cercului Militar Craiova- 

Regia artistică: Ksenija Krnajski 

Conducerea muzicală: Aleksandar Kojić 
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Asistent regie artistică: Katarina Mateović Tasić 

Decoruri: Saša Senković 

Costume: Mirjana Stojanović Maurič 

Concert maestru: Vladimir Cuković 

Maestru de lumini: Marko Radanović 

Regizor tehnic: Tanja Cvijić și Dejan Teodorović 

„THE TELEPHONE” / „TELEFONUL” 

Operă într-un act de Gian Carlo MENOTTI  

Adaptare de Ira Prodanov Krajišnik 

Distribuția: 

Ben -  Željko R. Andrić, Lucy - Darija Olajoš Čizmić 

„A HAND OF BRIDGE” / „O MÂNĂ DE BRIDGE” 

Operă într-un act de Samuel BARBER  

Adaptare de IRA PRODANOV KRAJIŠNIK și KSENIJA KRNAJSKI 

Distribuția: 

David, om de afaceri - Željko R. Andrić, Geraldine, soția sa - Jelena Končar, Bill, 

un avocat - Igor Ksionžik, Sally, soția sa - Violeta Srećković 

„THERE AND BACK” / „ACOLO ȘI ÎNAPOI” 

Operă într-un act de Paul HINDEMITH 

Adaptare de Ksenija Krnajski și Bojana Denić 

Distribuția: 

Robert - Saša Štulić, Helene, soția sa - Danijela Jovanović, Doctorul - Goran Krneta, 

Asistentul medical - Vladimir Zorjan, Înțeleptul - Branislav Cvijić, Amantul - Bojan 

Radnov (balerin) 

Orchestra Teatrului Național de Operă Novi Sad 

 

10 noiembrie 2017, ora 19:00 – HAERETICA FOR SKARAMACAY  

un spectacol prezentat de Skaramacay Art Factory  (Italia)  

pe scena Cercului Militar Craiova 

Regie și coregrafie: Erminia Sticchi 

Ansamblul de dansatori Skaramacay Dance Company 

 

 

IV. Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători (13) 

 

IV.a Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în săli de 

spectacole (4) 

 

07 mai 2017, ORA 19:00 – LA BOHÈME – G. PUCCINI 

Zilele Europene ale Operei 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 
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Libretul: Giuseppe Giacosa și Luigi Ilica, după romanul „Scènes de la vie de 

bohème” de Henri Murger 

Regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Walter Attanasi (Italia) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuție: 

Mimi – Nicoleta Ardelean (Constanța), Rodolfo – Francesco Grollo (Italia), Musetta 

– Renata Vari, Marcello – Ștefan Ignat (București), Colline – Sorin Drăniceanu, 

Schaunard – Dan Patacă (Timișoara), Benoît – Mircea Tudora, Alcindoro – Dan 

Cornescu, Parpignol – Marian Dăbuleanu, Sergent – Adrian Grădinaru, Vameș – 

Victor Dimieru 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

09 mai 2017, ORA 17:00 – STABAT MATER – G.B. PERGOLESI 

Zilele Europene ale Operei 

Spectacol in memoriam Iulian Bozgan 

MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA 

Conducere muzicală: Eduardo Gonzales (Mexic) 

Concert-maestru: Dana Delia Bozgan 

Soliști: 

Renata Vari, Mihaela Popa 

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 

 

13 mai 2017, ORA 18:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ 

Zilele Europene ale Operei 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Conducerea muzicală: Bogdan Botezatu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 

 

13 septembrie 2017, ORA 17:00 – CONCERT LA MUZEU 

MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA 

Concert în cadrul evenimentului de comemorare organizat de Asociația Centrul 
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de Cultură al Romilor Dolj  

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Solist instrumentist: Dan Bozgan (vioară) 

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 

 

 

IV.b Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice 

(9) 

05 mai 2017, ORA 17:00 – Flashmob Dans 

Zilele Europene ale Operei 

CENTRUL COMERCIAL MERCUR 

Baletul Operei Române Craiova 

 

25 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS 

PROMENADA ARTISTICĂ organizată de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

CRAIOVA 

TEATRUL DE VARĂ 

Baletul Operei Române Craiova 

 

29 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS 

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CARTIERUL VALEA ROȘIE (zona Piață) 

Baletul Operei Române Craiova 

 

30 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS 

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CARTIERUL ROVINE (zona Poștă) 

Baletul Operei Române Craiova 

 

31 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS 

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CARTIERUL BRAZDA LUI NOVAC (zona BRD) 

Baletul Operei Române Craiova 

 

1 iunie 2017, ORA 19:00 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ 

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

ZIUA COPILULUI – CRAIOVA KIDS DAY 

TEATRUL DE VARĂ 

Poveste muzicală inspirată din folclor 

Libretul: C. Țipa, Muzica: F. Comișel 

Regie artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 
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Scenografie: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuţie: 

Ilenuța – Anca Țecu, Marghiolița – Carmen Roibu, Miorlăilă – Nicolae Popa, Rică 

vulpoiul – Dan Cornescu, Baba Vâjbaba – Edith Mag, Moș Motoloș – Teodor Ispas, 

Zâna – Noemi Modra, Cuptorul – Alexandru Petre, Părul – Teodor Ispas, Ursul – 

Alexandru Petre, Lupul – Gabriel Marciu, Capra – Erna Marin, Ghidușul și Flăcăul 

– Violeta Țicu, Fântâna – Teodor Ispas 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

8 iulie 2017, ORA 21:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF 

Spectacol susținut în cadrul programului ART IN THE PARK 

TEATRUL DE VARĂ  

Spectacol muzical-coregrafic 

Regie artistică: Francisc Valkay (Timișoara) 

Asistent regie artistică: Nicolae Popa 

Coregrafie: Laurențiu Nicu, Pavel Uncu, Nicolae Popa 

Coregrafie Clasa de Balet „Attitude”: Eva Ștefănescu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea 

Soliști: 

Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Cezar Ouatu (București), Ștefan Ignat (București) 

Cu participarea magicianului Adriani Popa 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

Clasa de Balet Attitude a Operei Române Craiova, în parteneriat cu Asociația I.S. 

Drăgulescu – Prof. coordonator: Olguța Ilie 

Corul de copii al Liceului de Arte Marin Sorescu (dirijor – Florian George Zamfir) 

Clubul Sportiv Star Dance Craiova – Antrenor: Galina Uncu 
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9 iulie 2017, ORA 21:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF 

Spectacol susținut în cadrul programului ART IN THE PARK 

TEATRUL DE VARĂ  

Spectacol muzical-coregrafic 

Regie artistică: Francisc Valkay (Timișoara) 

Asistent regie artistică: Nicolae Popa 

Coregrafie: Laurențiu Nicu, Pavel Uncu, Nicolae Popa 

Coregrafie Clasa de Balet „Attitude”: Eva Ștefănescu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj și coafură: Ioana Boicea 

Soliști: 

Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Cezar Ouatu (București), Ștefan Ignat (București) 

Cu participarea magicianului Adriani Popa 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

Clasa de Balet Attitude a Operei Române Craiova, în parteneriat cu Asociația I.S. 

Drăgulescu – Prof. coordonator: Olguța Ilie 

Corul de copii al Liceului de Arte Marin Sorescu (dirijor – Florian George Zamfir) 

Clubul Sportiv Star Dance Craiova – Antrenor: Galina Uncu 

 

19 decembrie 2017, ora 18:00 – VALSUL FULGILOR DE NEA  

spectacol de dans în cadrul Galei Sărbătorilor de Iarnă organizată de Primăria 

Municipiului Craiova 

pe scenă în Piața Mihai Viteazu Craiova 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Regia tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Baletul Operei Române Craiova 

 

 

V. Spectacole dedicate elevilor (5) 

 

23 martie 2017, ORA 12:00 – CONCERT EDUCATIV 

SCENA CERCULUI MILITAR CRAIOVA 
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Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Francisc Klein 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Orchestra Operei Române Craiova 

 

23 martie 2017, ORA 13:30 – CONCERT EDUCATIV 

SCENA CERCULUI MILITAR CRAIOVA 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Francisc Klein 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Orchestra Operei Române Craiova 

 

16 mai 2017, ORA 10:30 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Poveste muzicală inspirată din folclor 

Libretul: C. Țipa, Muzica: F. Comișel 

Regie artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuţie: 

Ilenuța – Anca Țecu, Marghiolița – Carmen Roibu, Miorlăilă – Nicolae Popa, Rică 

vulpoiul – Dan Cornescu, Baba Vâjbaba – Edith Mag, Moș Motoloș – Teodor Ispas, 

Zâna – Noemi Modra, Cuptorul – Alexandru Petre, Părul – Teodor Ispas, Ursul – 

Alexandru Petre, Lupul – Gabriel Marciu, Capra – Erna Marin, Ghidușul și Flăcăul 

– Violeta Țicu, Fântâna – Teodor Ispas 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

17 mai 2017, ORA 11:30 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Poveste muzicală inspirată din folclor 
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Libretul: C. Țipa, Muzica: F. Comișel 

Regie artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuţie: 

Ilenuța – Anca Țecu, Marghiolița – Carmen Roibu, Miorlăilă – Nicolae Popa, Rică 

vulpoiul – Dan Cornescu, Baba Vâjbaba – Edith Mag, Moș Motoloș – Teodor Ispas, 

Zâna – Noemi Modra, Cuptorul – Alexandru Petre, Părul – Teodor Ispas, Ursul – 

Alexandru Petre, Lupul – Gabriel Marciu, Capra – Erna Marin, Ghidușul și Flăcăul 

– Violeta Țicu, Fântâna – Teodor Ispas 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

26 mai 2017, ORA 11:00 – CONCERT EDUCATIV 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Corul Operei Române Craiova 

 

VI. Reluări/spectacole curente 

 

14 ianuarie 2017, ORA 19:00 – LA CALUL BĂLAN – R. BENATZKY 

Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova 

Libretul: Hans Müller – versiunea românească a libretului: George Mihalache, 

Migry Avram Nicolau și Val Săndulescu 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Rodica Garștea (Brașov) 

Conducere muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Francisc Klein 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 
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Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuţia: 

Josepha Vogelhuber – Mihaela Popa, Leopold Brandmeyer – Gabriel Marciu, 

Wilhelm Giesecke – Dan Cornescu, Ottilia Giesecke – Adelina Diaconu (Galați), Dr. 

Erich Siedler – Cosmin Vasilescu, Prof. Dr. Hinzelmann – Teodor Ispas, Klärchen 

– Anca Țecu, Sigismund Sülzheimer – Laurențiu Nicu, Pădurarul – Ioan Cherata, 

Ghidul – Edith Mag, Piccolo – Nicolae Popa, Mireasa – Erna Marin, Mirele – 

Răzvan Ionuț Segărceanu, Vițica romantică – Cristian Florea 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

21 ianuarie 2017, ORA 19:00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Felice Romani 

Regie artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan (Cluj-Napoca) 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Bogdan Botezatu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Adina – Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Nemorino – Florin Ormenișan, Belcore – 

Ștefan Ignat (București, debut), Il Dottor Dulcamara – Ioan Cherata (debut), 

Gianetta – Noemi Modra, Ginepra – Anca Țecu, Martino – Mihai Ciortan, Tonio – 

Laurențiu Nicu, Sindaco – Teodor Ispas, Vito – Nicolae Popa, Proprietarii Trattoriei 

– Dan Cornescu, Violeta Țicu 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

24 ianuarie 2017, ORA 18:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 
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Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Sorin Novac 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Carmen 

Roibu, Allegretto Menestrel – Nicolae Popa, Șambelanul – Teodor Ispas, Maestrul 

de ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – Gabriel 

Marciu, Prințul Zorzon – Alina Triță, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, Cățelul 

Titirez – Elena Costinela Ungureanu 

Baletul Operei Române Craiova 

 

27 ianuarie 2017, ORA 16:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ 

MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA 

Conducerea muzicală: François Robert Girolami (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Soliști: 

Renata Vari (soprană), Sandu Brotac (clarinet), Dana Bozgan (vioară), Ion Pîrjol 

(vioară), Dan Bozgan (vioară) 

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 

 

28 ianuarie 2017, ORA 19:00 – SILVIA – I. Kálmán 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și András Kürthy 

Regie artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Edith Mag, Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan (Cluj-Napoca) 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Francisc Klein 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 
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Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Arhiducele Ferdinand Salvador – Adrian Grădinaru, Ducele Leopold Maria – 

Cosmin Vasilescu, Ducesa Cecilia, soția ducelui – Edith Mag, Prințul Edwin, fiul 

lor – Bogdan Zahariea (Timișoara), Silvia, șansonetistă – Renata Vari, Contele 

Bonifacio Kauciano – Laurențiu Nicu, Contesa Stázi – Noemi Modra, Domnul Feri 

– Dan Cornescu, Miska – Gabriel Marciu, Generalul Rohnsdorf – Ioan Cherata, 

Tonelli – Nicolae Popa, Endrei – Nicolae Cucu, Contesa Clementina – Anca Ţecu, 

Contesa Cristina – Mădălina Neagoie, Baronesa Leontina – Violeta Ţicu, Contesa 

Carolina – Oana Bărcan, Ospătarul bătrân – Ştefan Ciucă, Ospătarul tânăr – Ionuţ 

Dumitru, Notarul Kiss – Teodor Ispas, Lazarevici, un comerciant bogat – Alexandru 

Petre, Baronul Viktor Hübner – Mircea Tudora, Contele Aristide Bettelheim – 

Nicolae Popa, Omul sandvici – Răzvan Ionuț Segărceanu, Dirijorul – Bogdan Olaru 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

30 ianuarie 2017, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 

Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Sorin Novac 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Carmen 

Roibu, Allegretto Menestrel – Cosmin Vasilescu, Șambelanul – Teodor Ispas, 

Maestrul de ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – 

Gabriel Marciu, Prințul Zorzon – Alina Triță, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, 

Cățelul Titirez – Elena Costinela Ungureanu 

Baletul Operei Române Craiova 
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31 ianuarie 2017, ORA 11:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 

Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Sorin Novac 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Edith 

Mag, Allegretto Menestrel – Cosmin Vasilescu, Șambelanul – Teodor Ispas, 

Maestrul de ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – 

Gabriel Marciu, Prințul Zorzon – Alina Triță, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, 

Cățelul Titirez – Elena Costinela Ungureanu 

Baletul Operei Române Craiova 

 

14 februarie 2017, ORA 11:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 

Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Sorin Novac 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Edith 

Mag, Allegretto Menestrel – Nicolae Popa, Șambelanul – Teodor Ispas, Maestrul de 

ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – Gabriel 
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Marciu, Prințul Zorzon – Alina Triță, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, Cățelul 

Titirez – Elena Costinela Ungureanu 

Baletul Operei Române Craiova 

 

18 februarie 2017, ORA 19:00 – DON CARLO – G. VERDI 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Joseph Méry și Camille du Locle 

Regie artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografie: Barbara del Piano (Franța) 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Walter Attanasi (Italia) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Filippo II di Spagna – Dragoljub Bajić (Serbia), Don Carlo – Daniel Magdal 

(Germania), Rodrigo – Ștefan Ignat (București), Il Grande Inquisitore – Kakhaber 

Shavidze (Georgia), Elisabetta di Valois – Madeleine Pascu (București), Principessa 

Eboli – Ljubica Vraneš (Serbia), Un frate – Dragoș Drăniceanu, Tebaldo/Voce dal 

cielo – Noemi Modra, Il Conte di Lerma – Bogdan Olaru, Un araldo – Marian 

Dăbuleanu, La Contessa d’Aremberg – Mădălina Neagoie 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

20 februarie 2017, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 

Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Sorin Novac 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 
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Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Carmen 

Roibu, Allegretto Menestrel – Cosmin Vasilescu, Șambelanul – Teodor Ispas, 

Maestrul de ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – 

Gabriel Marciu, Prințul Zorzon – Alina Triță, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, 

Cățelul Titirez – Elena Costinela Ungureanu 

Baletul Operei Române Craiova 

 

21 februarie 2017, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 

Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Sorin Novac 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Carmen 

Roibu, Allegretto Menestrel – Cosmin Vasilescu, Șambelanul – Teodor Ispas, 

Maestrul de ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – 

Gabriel Marciu, Prințul Zorzon – Alina Triță, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, 

Cățelul Titirez – Elena Costinela Ungureanu 

Baletul Operei Române Craiova 

 

02 martie 2017, ORA 19:00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 

SCENA CERCULUI MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Victor Léon și Leo Stein 

Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Răzvan Mazilu (București) 

Asistent coregrafie: Laurențiu Nicu 

Decoruri: Barbara del Piano (Franța) 
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Costume: Cătălin Botezatu (București) 

Conducerea muzicală: Nicolas Jounis (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Contesa Zedlau – Renata Vari, Contele Zedlau – Daniel Magdal (Germania), Franzi 

– Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Pepi – Noemi Modra, Josef – Laurențiu Nicu, 

Primul ministru – Ștefan Ignat (București), Kagler – Dan Cornescu, Bitovsky – 

Mihai Ciortan. 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

29 martie 2017, ORA 17:00 – CONCERT LA MUZEU 

MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA 

Conducerea muzicală: François-Robert Girolami (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Soliști: 

Renata Vari, Florin Ormenișan, Ioan Cherata 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

09 aprilie 2017, ORA 19:00 – Voievodul Țiganilor – J. STRAUSS (fiul) 

TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” CRAIOVA – Sala Amza Pellea 

Libretul de Ignatz Schnitzer, bazat pe romanul „Sáffi” de Mór Jókai 

Regia artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Laurențiu Nicu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 
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Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Graf Peter Homonay – Gabriel Marciu, Conte Carnero – Cosmin Vasilescu, Sándor 

Barinkay – Alfredo Pascu (București), Kálmán Zsupán – Dan Cornescu, Arsena –   

Mirela Vlad (debut), Mirabella – Mihaela Popa, Ottokar – Bogdan Olaru,  Czipra – 

Asineta Răducan (Brașov), Saffi – Renata Vari, Istvan (servitorul lui Zsupan), Jancsi 

– Laurențiu Nicu, Ildiko – Anca Țecu, Anya – Edith Mag, Pali – Codruț Stănescu, 

Mihály – Nicolae Cucu, Iozsi – Laurențiu Goșnea, Ferko – Mircea Tudora, Pișta 

(secretarul Contelui Carnero) – Mihai Ciortan 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

30 aprilie 2017, ORA 19:00 – AIDA – G. VERDI 

TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” CRAIOVA – Sala Amza Pellea 

Libretul Antonio Ghislanzoni şi Camille du Locle, după „La fiancée du Nil” de 

Auguste Mariette 

Regia artistică: Tamas Ferkay (Austria) 

Decoruri: Alexander Jankow (Elveția) 

Costume soliști: Răsvan Drăgănescu 

Costume: Cătălin Ionescu Arbore 

Coregrafie: Răzvan Mazilu 

Conducerea muzicală: Gian Luigi Zampieri (Italia) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Aida – Florina Hinsu Mariș (Oradea) - debut, Radames – Daniel Magdal (Germania), 

Amneris – Zarui Vardanean (Moldova), Amonasro – Ștefan Ignat (București), 

Ramfis – Sorin Drăniceanu, Regele Egiptului – Dragoș Drăniceanu, Mesagerul – 

Marian Dăbuleanu,  Marea Preoteasă – Renata Vari 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

21 mai 2017, ORA 19:00 – OTELLO – G. VERDI 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Arrigo Boito, după celebra piesă „Othello” a dramaturgului englez W. 

Shakespeare 

Regie artistică: Rareș Zaharia (Franța) 
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Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Adi Bar (Israel) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maeștri de cor: Bogdan Botezatu, Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuție: 

Otello – Efe Kislalı (Turcia), Iago – Ștefan Ignat (București), Cassio – Liviu Indricău 

(București), Roderigo – Bogdan Olaru, Desdemona – Renata Vari, Emilia – Ljubica 

Vraneš (Serbia), Lodovico – Sorin Drăniceanu, Montano – Dragoș Drăniceanu, Un 

sol – Adrian Grădinaru 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

23 mai 2017, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 

Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Sorin Novac 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Carmen 

Roibu, Allegretto Menestrel – Cosmin Vasilescu, Șambelanul – Teodor Ispas, 

Maestrul de ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – 

Gabriel Marciu, Prințul Zorzon – Loredana Nicola, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, 

Cățelul Titirez – Violeta Țicu 

Baletul Operei Române Craiova 
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24 mai 2017, ORA 10:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 

Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Sorin Novac 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Edith 

Mag, Allegretto Menestrel – Cosmin Vasilescu, Șambelanul – Teodor Ispas, 

Maestrul de ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – 

Gabriel Marciu, Prințul Zorzon – Loredana Nicola, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, 

Cățelul Titirez – Violeta Țicu 

Baletul Operei Române Craiova 

 

25 mai 2017, ORA 10:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 

CERCUL MILITAR CRAIOVA 

Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý) 

Versuri: Vasile Chiriță 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Sorin Novac 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuția: 

Împăratul – Daniel Cornescu, Prințesa Zurli – Anca Țecu, Guvernanta – Edith 

Mag, Allegretto Menestrel – Nicolae Popa, Șambelanul – Teodor Ispas, Maestrul de 

ceremonii – Alexandru Petre, Prințul Kucikadaniei/Bomba - Bumba – Gabriel 
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Marciu, Prințul Zorzon – Loredana Nicola, Toni/Soldățel – Laurențiu Nicu, Cățelul 

Titirez – Violeta Țicu 

Baletul Operei Române Craiova 

 

11 iunie 2017, ORA 19:00 – PESCUITORII DE PERLE – G. BIZET 

TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” CRAIOVA 

Libretul: Michel Carré și Eugène Cormon  

Regie artistică, scenografie, costume și lumini: l’Oiseleur des Longchamps (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Realizare scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Laurențiu Nicu 

Conducere muzicală: François Robert Girolami (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătire muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj: Ioana Boicea 

Coafură: Oprica Ilie 

Distribuţia: 

Leïla – Renata Vari, Nadir – Florin Ormenișan, 

Zurga – Ionuț Pascu (București), Nourabad – Ioan Cherata. 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

28 iunie 2017, ORA 17:00 – CONCERT LA MUZEU 

MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA 

Încheierea stagiunii de cameră 

Conducerea muzicală: Andrej Nikolaev (Suedia) 

Solist: Dan Bozgan (vioară) 

Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 

 

15 octombrie 2017, ora 11.00 – RECITAL DE PIAN ALICE POWER 

Muzeul de Artă Craiova 

 

07 noiembrie 2017, ora 18:00 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ 

după basmul cu același titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. 

Țeicu  

pe scena Cercului Militar Craiova - 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 
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Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Ioan Kelemen                              

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie                         

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor  

Machiaj/Coafură: Ioana Boicea, Andra Stanciu 

Distribuția: 

Împăratul - Alexandru Petre, Barza Bertha – Laura Elena Dumitrescu, 

Broasca Bibi - Anca Țecu, Împărăteasa Zimby - Violeta Țicu, Prințesa - Noemi 

Modra, Ursitoare - Alina Onofrei, Alexandra Iordache, Ruxandra Andruță, Beatrice 

Șmit, Zâna copilăriei - Edith Mag, Zâna cea rea – Tudor Ispas, Doica - Raul 

Bălșeanu, Bufonul - Daniel Cornescu, Majordomul - Nicolae Popa,  Prințul - 

Laurențiu Nicu, Însoțitoare - Cătălina Șerban, Andreea Iulia Enache. 

Baletul Operei Române Craiova 

 

14 noiembrie 2017, ora 10:30 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ 

după un basm de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu  

pe scena Cercului Militar Craiova - 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Ioan Kelemen                              

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie                         

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor  

Machiaj: Andra Stanciu 

Coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Împăratul - Alexandru Petre, Barza Bertha -  Laura Elena Dumitrescu,  

Broasca Bibi - Anca Țecu, Împărăteasa Zimby - Violeta Țicu, Prințesa - Amina 

Almahadin, Ursitoare - Alina Onofrei, Alexandra Iordache, Ruxandra Andruță, 

Beatrice Șmit, Zâna copilăriei - Edith Mag, Zâna cea rea – Gabriel Marciu, Doica - 

Raul Bălșeanu, Bufonul - Daniel Cornescu, Majordomul - Alexandru Chera, Prințul 

- Laurențiu Nicu, Însoțitoare - Cătălina Șerban, Andreea Iulia Enache 

Baletul Operei Române Craiova 

 

 

15 noiembrie 2017, ora 10:30 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ 
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după basmul cu același titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. 

Țeicu  

pe scena Cercului Militar Craiova - 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Ioan Kelemen                              

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie                         

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor  

Machiaj: Andra Stanciu 

Coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Împăratul - Alexandru Petre, Barza Bertha – Laura Elena Dumitrescu, 

Broasca Bibi - Anca Țecu, Împărăteasa Zimby - Violeta Țicu, Prințesa - Noemi 

Modra, Ursitoare - Alina Onofrei, Alexandra Iordache, Ruxandra Andruță, Beatrice 

Șmit, Zâna copilăriei - Edith Mag, Zâna cea rea – Tudor Ispas, Doica - Raul 

Bălșeanu, Bufonul - Daniel Cornescu, Majordomul - Nicolae Popa,  Prințul - 

Laurențiu Nicu, Însoțitoare - Cătălina Șerban, Andreea Iulia Enache 

Baletul Operei Române Craiova 

 

20 noiembrie 2017, ora 10:30 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ 

după basmul cu același titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. 

Țeicu  

pe scena Cercului Militar Craiova - 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Ioan Kelemen                              

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie                         

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor  

Machiaj: Andra Stanciu 

Coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Împăratul - Alexandru Petre, Barza Bertha -  Laura Elena Dumitrescu,  

Broasca Bibi - Anca Țecu, Împărăteasa Zimby - Violeta Țicu, Prințesa - Amina 

Almahadin, Ursitoare - Alina Onofrei, Alexandra Iordache, Ruxandra Andruță, 
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Beatrice Șmit, Zâna copilăriei - Edith Mag, Zâna cea rea – Gabriel Marciu, Doica - 

Raul Bălșeanu, Bufonul - Daniel Cornescu, Majordomul - Alexandru Chera, Prințul 

- Laurențiu Nicu, Însoțitoare - Cătălina Șerban, Andreea Iulia Enache 

Baletul Operei Române Craiova 

 

22 noiembrie 2017, ora 18:00 – CONCERT 

- Sala de concerte a Liceului de Arte „Marin Sorescu” Craiova 

Conducerea muzicală: Eduardo Gonzales 

Orchestra de suflători a Operei Române Craiova 

    

25 noiembrie 2017, ora 19:00 – DANCE WITH ME 

pe scena Cercului Militar Craiova- 

Regie artistică: Laurențiu Nicu      

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Laurențiu Nicu      

Regie tehnică: Iulian Tudosie                         

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor  

Machiaj: Andra Stanciu 

Coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Baletul Operei Române Craiova 

   

27 noiembrie 2017, ora 11:00 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ 

 după basmul cu același titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui 

M. Țeicu  

pe scena Cercului Militar Craiova - 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Ioan Kelemen                              

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie                         

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor  

Machiaj: Andra Stanciu 

Coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Împăratul - Alexandru Petre, Barza Bertha – Laura Elena Dumitrescu, 

Broasca Bibi - Anca Țecu, Împărăteasa Zimby - Violeta Țicu, Prințesa - Noemi 

Modra, Ursitoare - Alina Onofrei, Alexandra Iordache, Ruxandra Andruță, Beatrice 
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Șmit, Zâna copilăriei - Edith Mag, Zâna cea rea – Tudor Ispas, Doica - Raul 

Bălșeanu, Bufonul - Daniel Cornescu, Majordomul - Nicolae Popa,  Prințul - 

Laurențiu Nicu, Însoțitoare - Cătălina Șerban, Andreea Iulia Enache. 

Baletul Operei Române Craiova 

 

04 decembrie 2017, ora 11:00 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ 

 după basmul cu același titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui 

M. Țeicu  

pe scena Cercului Militar Craiova - 

 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Ioan Kelemen                              

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regie tehnică: Iulian Tudosie                         

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor  

Machiaj/Coafură: Ioana Boicea/Andra Stanciu 

Distribuția: 

Împăratul - Alexandru Petre, Barza Bertha -  Laura Elena Dumitrescu,  

Broasca Bibi - Anca Țecu, Împărăteasa Zimby - Violeta Țicu, Prințesa - Amina 

Almahadin, Ursitoare - Alina Onofrei, Alexandra Iordache, Ruxandra Andruță, 

Beatrice Șmit, Zâna copilăriei - Edith Mag, Zâna cea rea – Gabriel Marciu, Doica - 

Raul Bălșeanu, Bufonul - Daniel Cornescu, Majordomul - Alexandru Chera, Prințul 

- Laurențiu Nicu, Însoțitoare - Cătălina Șerban, Andreea Iulia Enache. 

Baletul Operei Române Craiova 

 

05 decembrie 2017, ora 11:00 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ 

 după basmul cu același titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui 

M. Țeicu  

pe scena Cercului Militar Craiova 

Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Coregrafie: Ioan Kelemen                              

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regie tehnică: Iulian Tudosie                         

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor  
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Machiaj/Coafură: Ioana Boicea/Andra Stanciu 

Distribuția: 

Împăratul - Alexandru Petre, Barza Bertha – Laura Elena Dumitrescu, 

Broasca Bibi - Anca Țecu, Împărăteasa Zimby - Violeta Țicu, Prințesa - Noemi 

Modra, Ursitoare - Alina Onofrei, Alexandra Iordache, Ruxandra Andruță, Beatrice 

Șmit, Zâna copilăriei - Edith Mag, Zâna cea rea – Tudor Ispas, Doica - Raul 

Bălșeanu, Bufonul - Daniel Cornescu, Majordomul - Nicolae Popa,  Prințul - 

Laurențiu Nicu, Însoțitoare - Cătălina Șerban, Andreea Iulia Enache. 

Baletul Operei Române Craiova. 

 

09 decembrie 2017, ora 19:00 – LA TRAVIATA de G. Verdi 

Libretul: Francesco Maria Piave, după romanul lui Alexandre Dumas-fiul, Dama cu 

camelii 

pe scena Cercului Militar Craiova – 

Regia artistică: Tamas Ferkay (Austria) și Arabela Tănase 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Walter Attanasi 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Lelia Candoi 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

Regia tehnică: Costinel Stancu, Iulian Tudosie 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/Coafură: Ioana Boicea/Andra Stanciu 

Distribuţia: 

Violetta Valéry – Renata Vari (debut), Flora Bervoix – Ljubica Vraneš (Serbia), 

Alfredo Germont – David Baños (Spania), Giorgio Germont – Șerban Vasile 

(București), Gastone – Bogdan Olaru, Baronul Douphol – Adrian George Popescu 

(București), Marchizul d’Obigny – Romulus Nicolae Cucu, Doctorul Grenvil – 

Dragoș Drăniceanu, Annina – Noemi Modra, Giuseppe – Liviu Stănescu, 

Comisionarul – Victor Dimieru 

Soliști balet: Olguța Ilie, Nicolae Popa 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

 

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc; de 

valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc. 

Așa cum au fost prezentate în secțiunile a.2., b.1. și b.2., Opera Română 

Craiova a avut 11 evenimente incluse în cadrul unor manifestări ample (festivaluri, 

gale etc), în Craiova, dar și în străinătate.  
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În primul rând trebuie menționată prezența Operei Române Craiova la 

Festivalul  Internațional Umbria Music Fest (Italia), ediția a XVIII-a, unde a 

susținut trei concerte: 

 

01.09.2017, ora 21.30  - CONCERT 

Chiostro Santa Maria della Pace - Massa Martana - Italia 

 

02.09.2017, ora 18.00  - CONCERT 

Casa Menotti – Spoleto – Italia  

 

03.09.2017, ora 21.00  - STABAT PER THADEA 

Abbazia di San Lorenzo – Collazzone – Italia 

 

 

 De asemenea, în Craiova au avut loc 8 spectacole în festivaluri și sărbători 

municipale: 

 

 

25 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS 

PROMENADA ARTISTICĂ organizată de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

CRAIOVA 

TEATRUL DE VARĂ 

 

29 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS 

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CARTIERUL VALEA ROȘIE 

 

30 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS 

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CARTIERUL ROVINE 

 

31 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS 

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CARTIERUL BRAZDA LUI NOVAC 

 

1 iunie 2017, ORA 19:00 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ 

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA 

ZIUA COPILULUI – CRAIOVA KIDS DAY 

TEATRUL DE VARĂ 
 

 

8 iulie 2017, ORA 21:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF 
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ART IN THE PARK 

TEATRUL DE VARĂ  

 

9 iulie 2017, ORA 21:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF 

ART IN THE PARK 

TEATRUL DE VARĂ 

 

19 decembrie 2017, ora 18:00 - VALSUL FULGILOR DE NEA  

SPECTACOL DE DANS ÎN CADRUL GALEI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

ORGANIZATĂ DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PIAȚA MIHAI VITEAZUL 

 

 

 

În această categorie pot fi incluse și participarea Operei Române Craiova, grație 

Primăriei Municipiului Craiova, la Târgul de Turism al Olteniei (10-12 martie), 

precum și participarea la Gala Topul Firmelor din județul Dolj (24 noiembrie), la 

invitația Camerei de Comerț și Industrie Dolj. Ambele evenimente au fost prezentate 

în secțiunea a.6.  

 

 

 

 

b.4. proiecte realizate ca partener / coproducător: 

 

Așa cum am menționat anterior, un pas important în anul 2017 a fost 

coordonarea de către Opera Română Craiova a activităților desfășurate la Teatrul de 

Vară din Parcul Nicolae Romanescu, ca urmare a Hotărârii nr. 208 din 25.05.2017 

privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova și Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a 

Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”. Astfel, în perioada 25 mai – 14 

octombrie 2017, pe scena Teatrului de vară au avut loc 51 de manifestări, dintre care 4 

au fost spectacole susținute de Opera Română Craiova și au fost detaliate anterior la  

secțiunea IV.b Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații 

publice. Celelalte 47 de manifestări au fost organizate de alte instituții sau organizații, 

sub coordonarea Operei Române Craiova, și sunt prezentate în continuare: 

 

25 mai 2017, ora 16.00  

„Păcală” – Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

Spectacol în cadrul Promenadei artistice organizate de Primăria Craiova 

 

30 mai 2017, ora 12.30 
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Concurs de dans sportiv – Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Inspectoratul 

Școlar Județean 

Eveniment în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 

 

1 iunie 2017, ora 11.00-14.00, 17.00 – 19.00 

Craiova Kids Day (recitaluri, spectacole, concerte) 

- Palatul Copiilor, Liceul de Arte Marin Sorescu, Club Arti, Școala de Muzică Șincai, 

Dynamic Dance Studio 

Eveniment în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 

 

8 iunie 2017, ora 16.00 

„Un copil, o floare, o bucurie” 

Spectacol susținut de Grădinița „Căsuța cu povești” 

 

10 iunie 2017, ora 17.00 

Spectacol de dans 

Spectacol susținut de Clubul de Dans Sportiv Patricia Dance Craiova 

 

13 iunie 2017, ora 17.00 

Serbare de sfârșit de an școlar 

Spectacol susținut de Școala Gimnazială „Mircea Eliade” 

 

14 iunie 2017, ora 17.30 

Serbare de sfârșit de an școlar 

Spectacol susținut de Grădinița nr. 21 „Tudor Vladimirescu” 

 

15 iunie 2017, ora 16.30 

Festivitate de premiere  

Activitate susținută de Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” 

 

23 iunie 2017, ora 19.00 

Festivitatea de deschidere a proiectului internațional GROW Craiova 

Activitate susținută de GROW Craiova 

 

26 iunie 2017, ora 17.30 

Spectacol muzical folcloric UNIȚI ÎMPOTRIVA DROGURILOR 

Asociația Alianța Internațională Antidrog – spectacol susținut de Ansamblul Folcloric 

Maria Tănase, Ansamblul Folcloric Profesionist Doina Gorjului, Centrul Cultural 

Nichita Stănescu Mehedinți,. Ansamblul Folcloric Doina Oltului, Ansamblul 

Folcloric Hora Desnățuiului 

 

29 iunie 2017, ora 17.00 
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Festivalul Internațional PORTATIVUL VESELIEI 

Asociația Club ARTI 

 

1 iulie, ora 20.00 

Spectacol folcloric 

Ansamblul Folcloric „Ion Șerban” Ișalnița, spectacol susținut de Ansamblul Folcloric 

„Ion Șerban” Ișalnița, în cadrul programului ART in the PARK 

 

2 iulie, ora 20.00 

Spectacol folcloric 

Ansamblul Folcloric „Ion Șerban” Ișalnița, spectacol susținut de Ansamblul Folcloric 

„Ion Șerban” Ișalnița, în cadrul programului ART in the PARK 

 

15 iulie 2017, ora 20.00  

Spectacol folcloric 

Palatul Copiilor din Craiova, spectacol susținut de Palatul Copiilor din Craiova, în 

cadrul programului ART in the PARK 

 

16 iulie 2017, ora 20.00 

Spectacol muzică ușoară 

Palatul Copiilor din Craiova, spectacol susținut de Palatul Copiilor din Craiova, în 

cadrul programului ART in the PARK 

  

22 iulie 2017, ora 21.00 

Craiova, My Love – Adrian Păunescu 74 

Concert Mădălina Amon, Generaţia Folk organizat de Casa de Cultură a Studenților 

din Craiova în parteneriat cu Primăria Craiova şi Generaţia Folk, în cadrul 

evenimentului „Craiova, My Love – Adrian Păunescu 74”, eveniment inclus în 

programul ART in the PARK 

 

23 iulie 2017, ora 21.00 

Craiova, My Love – Adrian Păunescu 74 

Concert rock and cover, Overbeat & Spleet, Mihaela Dobre, Maria Cioabă organizat 

de Casa de Cultură a Studenților din Craiova în parteneriat cu Primăria Craiova şi 

Generaţia Folk, în cadrul evenimentului „Craiova, My Love – Adrian Păunescu 74”, 

eveniment inclus în programul ART in the PARK 

 

29 iulie 2017, ora 20.00 

Concert simfonic 

Filarmonica „Oltenia” Craiova, concert susținut de Orchestra Simfonică și Corala 

Academică ale Filarmonicii „Oltenia”, în cadrul programului ART in the PARK 
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30 iulie 2017, ora 20.00 

Concert simfonic 

Filarmonica „Oltenia” Craiova, concert susținut de Orchestra Simfonică și Corala 

Academică ale Filarmonicii „Oltenia”, în cadrul programului ART in the PARK 

 

3 august 2017, ora 20.00 

Concert simfonic 

Filarmonica Oltenia, concert susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii Oltenia 

dirijată de Cristian Sandu 

 

5 august 2017, ora 20.00 

Spectacol  de teatru  

Palatul Copiilor din Craiova, spectacol  de teatru susținut de trupa Fantasia, în cadrul 

programului ART in the PARK 

 

6 august 2017, ora 20.00 

Spectacol  de teatru  

Palatul Copiilor din Craiova, spectacol  de teatru susținut de trupa Fantasia, în cadrul 

programului ART in the PARK 

  

12 august 2017, ora 20.00 

Sound & Movie 4U  

Primăria Craiova, proiecție de film organizată de Casa de Cultură Traian Demetrescu, 

în cadrul programului ART in the PARK 

 

13 august 2017, ora 20.00 

Sound & Movie 4U  

Primăria Craiova, proiecție de film organizată de Casa de Cultură Traian Demetrescu, 

în cadrul programului ART in the PARK 

 

19 august 2017, ora 18.00 

Gala FREAKS- spectacol de dans 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova – spectacol susținut de Asociația 

Dance Beat, în cadrul programului ART in the PARK 

 

20 august 2017, ora 19.00 

Tango argentinian 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova– spectacol susținut de Asociația 

pentru Cultură și Tango și Clubul Viva Dance, în cadrul programului ART in the 

PARK 

 

26 august 2017, ora 18.00 
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By The Draw Well  

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de SoulMade Theatre 

Company, Bulgaria, în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în 

cadrul programului ART in the PARK 

 

26 august 2017, ora 19.00 

Cocoșelul neascultător 

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Marionet Studio, 

Arad, România, în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în 

cadrul programului ART in the PARK 

 

26 august 2017, ora 20.00 

Puppet Circus 

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Uçaneller Kuklaevi / 

Turcia în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul 

programului ART in the PARK 

 

26 august 2017, ora 20.00 

Artistul 

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de SOSONUTI, Arad, 

România,în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul 

programului ART in the PARK 

 

27 august 2017, ora 18.00 

Unaddressed Birds 

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Ilker Kilicer 

Pantomime and Puppet, Turcia ,în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air 

Edition 2017 și în cadrul programului ART in the PARK 

 

27 august 2017, ora 19.00 

Taraful Cucul Transilvaniei 

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Marionet Studio, 

Arad, România, în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în 

cadrul programului ART in the PARK 

 

27 august 2017, ora 20.00 

Shadow dream performance 

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Annafabuli 

Company, Germania, în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și 

în cadrul programului ART in the PARK 

 

27 august 2017, ora 21.00 
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The Miracle of the Scarlet Sails 

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Teatrol Theater, 

Rusia, în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul 

programului ART in the PARK 

 

3 septembrie 2017, ora 18.30 

Cinema pe roți – Drive in 

Organizația Cinema pe roți – Drive In, proiecție de film educativ și miniconcert cu 

muzică gospel 

 

9 septembrie 2017 

Gala de Operă 

Asociația Femei cu Perspectivă din România, eveniment în cadrul proiectului 

„Fereastră spre noi” / Eveniment artistic caritabil, în sprijinul copiilor internați la 

Secția de Onco-pediatrie din Spitalul regional Craiova, susținut de soliști de renume 

din România 

 

16 septembrie 2017, ora 19.00 

Alex Pădureanu – recital de pian 

Filarmonica „Oltenia” Craiova – spectacol susținut de Alex Pădureanu, în cadrul 

Craiova Jazz Festival  

 

16 septembrie 2017, ora 20.00 

Concert EKUE BAND (CUBA) 

Filarmonica „Oltenia” Craiova – concert susținut de Ekue Band (Cuba), în cadrul 

Craiova Jazz Festival  

 

16 septembrie 2017, ora 21.30 

Concert MARIUS MIHALACHE BAND  

Filarmonica „Oltenia” Craiova – Concert susținut de Marius Mihalache Band, în 

cadrul Craiova Jazz Festival  

 

17 septembrie 2017, ora 18.30 

Conferință Florian Lungu și Alexandru Șipa 

Filarmonica „Oltenia” Craiova – Eveniment susținut de Florian Lungu și Alexandru 

Șipa, în cadrul Craiova Jazz Festival 

 

17 septembrie 2017, ora 19.30 

Concert FLAVIUS & LINDA TEODOSIU 

Filarmonica „Oltenia” Craiova – concert susținut de Flavius & Linda Teodosiu, în 

cadrul Craiova Jazz Festival 
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17 septembrie 2017, ora 21.00 

Concert SORIN ZLAT QUINTET 

Filarmonica „Oltenia” Craiova – concert susținut de Sorin Zlat Quintet, în cadrul 

Craiova Jazz Festival 

 

18 septembrie 2017, ora 16.00 

Maraton poetic și muzical 

A V-a ediție a Festivalul Mondial de Poezie Mihai Eminescu, o inițiativă a Fundației 

Europene „Mihai Eminescu“, precum și a Academiei Internaționale „Mihai 

Eminescu“, în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj, 

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“ etc, cu participarea cvartetului 

Dan Bozgan. 

 

22 septembrie 2017, ora 12.00 

„Săptămâna europeană” - spectacol artistic 

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, organizat în cadrul Săptămânii Europene a 

Mobilității, parte din Marșul Antipoluare. 

 

30 septembrie 2017 

Concursul național de folclor pentru copii „Maria Tănase” 

Palatul Copiilor, eveniment național organizat de Palatul Copiilor 

 

1 octombrie 2017 

Camporee pentru exploratori 

Eveniment educativ-recreativ organizat de Filiala Oltenia a asociației „Exploratori 

pentru viitor” 

 

14 octombrie 2017, ora 18.00 

Glasuri Cristaline 

Program artistic organizat și susținut de Școala de Canto Glasuri Cristaline și Corul 

de Copii Glasuri Cristaline 

 

  

În conformitate cu cele expuse la Capitolul A, subcapitolele a.1. și a.2. precum 

și la Capitolul B, subcapitolele b.1., b.2. și b.3., instituția Operei Române Craiova a 

realizat proiecte în parteneriat cu instituții importante din Craiova, din România și din 

Europa. 

 

La nivel local: 

 

➢ Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Craiova 

➢ Universitatea din Craiova 
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➢ Filarmonica ,,Oltenia” Craiova 

➢ Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 

➢ Muzeul de Artă Craiova 

➢ Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” din Craiova 

➢ Asociaţia „I.S. Drăgulescu” Craiova 

➢ Clubul Sportiv ,,Star Dance” Craiova 

➢ Asociația Centrul de Cultură al Romilor 

➢ Cercul Militar Craiova 

În acțiunile întreprinse la Teatrul de Vară: 

➢ Consiliul Județean Dolj 

➢ Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” 

➢ Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

➢ Filarmonica „Oltenia” 

➢ Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 

➢ Casa de Cultură a Studenților 

➢ Direcția Județeană pentru Tineret și Sport 

➢ Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

➢ Palatul Copiilor 

➢ Agenția pentru Protecția Mediului Dolj 

➢ Fundația Europeană „Mihai Eminescu” 

➢ Academia Internațională „Mihai Eminescu” 

➢ Asociația Culturală Amon 

➢ Grow Craiova 

➢ Organizația Cinema pe roti – Drive in 

➢ Asociația Femei cu Perspectivă din România 

➢ Asociația „Exploratori pentru viitor” – filiala Oltenia 

➢ Asociația Alianța Internațională Antidrog 

➢ Asociația Club ARTI 

➢ Școala de Muzică Șincai 

➢ Dynamic Dance Studio 

➢ Școala de Canto „Glasuri Cristaline” 

➢ Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” 

➢ Școala Gimnazială „Mircea Eliade” 

➢ Grădinița „Căsuța cu povești” 

➢ Grădinița nr. 21 „Tudor Vladimirescu” 

➢ Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 

➢ Ansamblul Folcloric „Ion Șerban” Ișalnița 

➢ Ansamblul Folcloric Profesionist Doina Gorjului 

➢ Centrul Cultural Nichita Stănescu Mehedinți 

➢ Ansamblul Folcloric Doina Oltului 

➢ Ansamblul Folcloric Hora Desnățuiului 
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La nivel regional: 

➢ Colegiul Național Ion Minulescu – Slatina 

 

La nivel național: 

Este de subliniat că ediția a XV-a Festivalul Internațional „Elena Teodorini”, 

organizat de Opera Română Craiova, s-a desfășurat în 2017 cu sprijinul și sub 

patronajul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Colaborarea cu cel mai 

important for cultural din România este garanția profesionalismului demersurilor 

Operei Române Craiova. 

 

➢ Casa de Cultură „Ioan Ciordaș” – Beiuș 

➢ Fundația „Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar” Oradea 

➢ Teatrul „Regina Maria” Oradea 

➢ Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște 

 

La nivel internațional: 

➢ Compania ArtStage – Germania 

➢ Association Filarmonica  - Franța 

➢ Umbria Music Fest International 

➢ Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” – Chișinău 

➢ Teatrul Național de Operă Novi Sad  - Serbia 

➢ Skaramacay Art Factory – Italia 

➢ Opera Europa Organisation - Belgia 
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La un calcul simplu, Opera Română Craiova a realizat în anul 2017 un număr 

de 137 de manifestări artistice, dintre care 83 au fost manifestări artistice 

proprii astfel: 

 

Premiere – 2 

Spectacole-eveniment – 2 

Spectacole în cadrul ediției a XV-a a Festivalului Internațional „Elena Teodorini” 

– total 16 

 dintre care: 

Spectacole ale Operei Române Craiova prezentate în cadrul Festivalului  - 

9 

Spectacole/concerte invitate din România în cadrul Festivalului  - 3 

Spectacole invitate din afara României în cadrul Festivalului – 4 

Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători – 13 

 dintre care: 

Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în săli de 

spectacole – 4 

Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice 

– 9 

Spectacole dedicate elevilor – 5 

Reluări/Spectacole curente - 32 

Spectacole în turnee artistice naționale – 5 

Spectacole în turnee artistice internaționale – 15 

Spectacole desfășurate de alte instituții/organizații la Teatrul de Vară sub 

coordonarea Operei Române Craiova - 47 

 

Acestea intră în următoarele categorii: 

Spectacole/concerte susținute de Opera Română Craiova în turnee în țară și 

străinătate – 20 

Spectacole/concerte susținute de Opera Română Craiova în Craiova, în săli de 

spectacole - 54 

Spectacole/concerte susținute de Opera Română Craiova în Craiova, în spații 

publice - 9 

Spectacole ale unor companii din țară și străinătate invitate de Opera Română 

Craiova în cadrul Festivalului Internațional „Elena Teodorini” – ediția a XV-a – 

7 

Spectacole/concerte/manifestări ale altor instituții și organizații susținute la 

Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu – 47 
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C. ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL AL 

INSTITUŢIEI 

c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată: 

Opera se compune din trei mari sectoare: artistic, tehnic-scenă (inclusiv 

atelierele de producţie) şi administrativ. Sectorul artistic (cel mai numeros) cuprinde: 

grupul de solişti vocali, solişti balet şi actori, orchestra, corul, maeştrii (dirijor, regizor 

artistic şi scenograf), precum şi secţia „Programare artistică“. Cel de-al doilea sector 

priveşte pe tehnicienii de scenă (maşinişti, recuziteri, electricieni, costumiere etc.). 

Sectorul administrativ cuprinde birourile de resurse umane, contabilitate, achiziţii 

publice, organizare spectacole şi promovare-imagine-relaţii publice. 

Organigrama este instrumentul prin care se observă generic substructurile 

organizatorice ale instituţiei, permiţând studierea structurii interne intime a teatrului. 

Rolul acestor instrumente (organigrama şi statul de funcţii) este acela de a face 

legătura şi a constitui puntea dintre misiunea (scopul) managementul şi modul de 

îndeplinire a acestuia prin mijloacele specifice. 

La o privire iniţială, organigrama actuală a Operei Române Craiova, ca număr 

de posturi pe colective şi ca împărţire a departamentelor pare echilibrată.  

Consiliul artistic trebuie să fie rezultatul întâlnirii factorilor de răspundere sau 

reprezentativi din punct de vedere artistic din instituţie sau din afara ei. În acelaşi fel, 

consiliul de administraţie trebuie format din reprezentanţii compartimentelor cheie ale 

instituţiei care să fie uşor determinabili din structura organigramei. Legatura şi 

interferenţa dintre aceste servicii aduce o congruenţă a procesului: Documentare-

repetiţie-producţie-vânzare-efecte. 

Consiliul artistic, având rol consultativ, a fost întrunit, de fiecare dată când a 

fost necesară o consultare aprofundată asupra strategiei de spectacole, asupra stabilirii 

distribuțiilor sau atunci când s-au impus analize asupra calității spectacolelor, atât din 

punct de vedere regizoral-scenografic, cât și din punct de vedere interpretativ. 

Consiliul administrativ, cu rol decizional a fost întrunit în ședințe ordinare în 

prima vinere din fiecare lună, precum și în ședințe extraordinare, atunci când s-au 

impus luări de decizii în termen scurt. Deciziile consiliului administrativ au vizat, 

aprobarea planului repertorial, modificările de organigramă și stat de funcții, bugetele 

de venituri și cheltuieli în anii mandatului etc. 

Precizez că membrii celor două consilii ale Operei Române Craiova nu sunt 

remuneraţi. 
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RAPORT  PRIVIND  STATUL DE FUNCȚII ȘI ORGANIGRAMA   

INSTITUȚIEI în 2017 

 

ANUL 2017 – total 172 posturi  

Structuri în subordinea managerului (total 19 posturi): 

Biroul resurse umane-salarizare-colaboratori (3), compartimentul juridic (1),  

compartimentul achiziții publice (2),  biroul imagine-promovare-rel. publice (3), 

formația PSI (6)  și biroul organizare spectacole-marketing  (4). 

Director artistic – structuri subordonate, total 105  posturi: 

Secția programare artistică (105) (șef secție -  1), din care fac parte: compartiment 

soliști vocali-actori (12), compartiment cor (36), compartiment balet (8),  

compartiment studii muzicale (8);  secția orchestră (40);  

Director tehnic – structuri subordonate, total 40 posturi: 

Compartimentul tehnic scenă-producție (17), compartimentul producție (11), formația 

mânuitori decor (5), serviciul administrativ (7) 

Contabil șef – structura subordonată: compartiment financiar-contabilitate (4). 

 

Ţinând cont de lipsa acută de personal artistic cu care se confruntă majoritatea 

instituţiilor de cultură din ţară, în instituția noastră a existat intensă preocupare de a 

depista noi talente muzicale în Craiova şi nu numai, de a le atrage pentru a face parte 

din colectivul artistic al instituţiei noastre. 

Tinerii artişti reprezintă barometrul generaţiei care va veni, aceştia trebuie promovaţi 

şi motivaţi. Unul dintre obiectivele Operei Române Craiova (privind resursa umană) a fost 

și va fi în continuare acela de formare şi sprijinire a tinerilor artişti talentaţi. 

 

În anul 2013 a fost întocmit poate cel mai important document INTERN al 

instituției IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN 

MANAGERIAL  LA OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA conform O.M.F.P. NR. 

946/2005 REPUBLICAT, pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entitățile publice  

 Controlul intern cuprinde 5 componente strâns interdependente care decurg din 

maniera în care sunt administrate activitățile, punerea lor în practică fiind realizată în 

conformitate cu particularitățile proprii fiecărei entități în parte: 

1. Mediul de control – un element foarte important al culturii unei entități, 

fundamentul pe care se clădesc toate celelalte 4 elemente ale controlului intern, 

impunând disciplină și organizare. Factorii cei mai importanți care determină calitatea 

mediului de control sunt: integritatea, etica și competența personalului, stilul de 

management al conducătorilor, politica delegării de responsabilități, organizarea 

entității, formarea personalului și capacitatea conducerii de a defini obiectivele 

entității. 
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2. Performanțe și managementul riscurilor – evaluarea riscurilor cu care se 

confruntă entitatea după stabilirea obiectivelor și analiza factorilor susceptibili de a 

afecta realizarea acestor obiective precum; măsurile de gestionare a riscurilor asociate 

obiectivelor. 

3. Informarea și comunicarea – informațiile trebuie identificate, transmise și 

recepționate sub o formă și într-un termen care să permită fiecăruia îndeplinirea 

sarcinilor atribuite. Realizarea responsabilităților în materie de control intern, reclamă 

o comunicare internă eficace în sens ascendent-descendent, precum și în plan orizontal, 

dar și o comunicare bună cu terții. 

4. Activitățile de control – observarea, supravegherea, analiza, avizarea și 

aprobarea, realizate la toate nivelele ierarhice și funcționale ale structurii 

organizatorice. 

5. Evaluarea – sistemele de control intern trebuie să fie controlate în vederea 

funcționării în mod eficace, prin evaluări permanente efectuate de persoanele cu funcții 

de conducere. 

Managerul (ordonatorul de credite), precum și celelalte persoane care ocupă 

o funcție de conducere în entitate, sunt responsabile pentru crearea și funcționarea 

acelui sistem de control intern care să dea o asigurare rezonabilă că obiectivele entității 

vor fi atinse.  

În vederea implementării sistemului de control intern managerial conform cu 

cele menționate mai sus, au fost întreprinse următoarele:   

➢ A fost constituită, prin decizia  internă nr. 119/2013, modificată prin decizia nr. 

69/2014, o structură investită cu atribuții și responsabilități în acest sens, un grup de 

lucru compus din persoane cu funcții de conducere din instituție;       

➢ A fost emis Regulamentul de organizare și de lucru al comisiei de 

monitorizare, coordonare și  îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 

control intern managerial al instituției; 

➢ S-au stabilit obiectivele  generale ale entității cât și cele specifice la nivelul 

fiecărui compartiment funcțional în parte; 

➢  A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial 

care conține obiective, acțiuni, responsabilități, atât pentru persoanele cu funcții de 

conducere cât și pentru cele cu funcții de execuție, termene de punere în aplicare;  

➢ A fost elaborat Codul Etic și regulile de conduită a personalului contractul din 

cadrul Operei Române Craiova, care, prin grija unui  consilier de etică și a 

conducătorilor structurilor interne, a fost adus la cunoștința tuturor salariaților; 

➢  A fost aprobat de către Consiliului Local,  

➢ Regulamentul de Organizare și Funcționare al entității, adaptat noii 

organigrame aprobate; 

➢ S-au luat măsuri de asigurare a concordanței între misiunile instituției și cele ale 

salariaților, prin elaborarea și actualizarea permanentă a fișelor de post conținând 

atribuțiile și sarcinile fiecărui angajat; 
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➢ A fost, de asemenea, elaborat un Registru al riscurilor cu stabilirea unui 

responsabil, în vederea asigurării unui sistem de management pentru  prevenirea  

nerealizării obiectivelor specifice propuse; 

➢ A fost înființată o Comisie de Disciplină, pentru asigurarea unui sistem de 

gestiune a abaterilor; 

➢ Au fost identificate activitățile procedurabile la nivelul fiecărui compartiment 

funcțional și au fost elaborate procedurile operaționale aferente;  

➢ Au fost elaborate, de asemenea, procedurile de sistem aplicabile la nivel de 

instituție, cu stabilirea modului de lucru, a modalităților de control intern precum și a 

resurselor necesare realizării lor;  

➢ A fost elaborat și aprobat Circuitul documentelor la fiecare nivel de 

responsabilitate din cadrul instituției. Conform reglementărilor în vigoare (OG nr. 

119/1999, OMFP nr. 1792/2002 si nr. 522/2003) s-a aprobat circuitul documentelor 

înregistrat cu nr. 462/14.03.2011, cât și lista specimenelor de semnături ale șefilor de 

compartimente care au atribuții ce fac obiectul controlului financiar preventiv propriu.  

Aceste documente au fost modificate și aprobate prin Decizia nr. 1/07.01.2016. 

Circuitul documentelor suportă modificări odată cu stabilirea unei noi 

organigrame. Lista cu specimenele de semnături se modifică, în eventualitatea 

schimbării persoanei care are atribuțiuni de control financiar preventiv propriu. 

➢ A fost asigurată participarea la cursuri de pregătire profesională a salariaților 

cu atribuții în structura de implementare a controlului intern managerial; 

➢ Urmează a fi definitivat noul Regulament  intern al instituției aflat în lucru; 

Toate aceste măsuri, cuprinse într-o documentație adecvată și completă,  supusă 

mereu actualizării, corespund politicilor entității noastre de respectare a cerințelor 

legate de implementarea  standardelor sistemului de control intern managerial și crează 

toate  premizele dezvoltării acestuia. 

 

Pentru eficientizarea activităţii s-a căutat stimularea şi creativitatea 

personalului în adoptarea de soluţii (brainstorming). În perioada raportată s-a pus 

accentul pe lucrul în echipă, în vederea îndeplinirii scopului comun, realizarea 

misiunii. 

Simultan, s-a urmărit reorganizarea instituţiei pe criterii de responsabilitate şi 

delimitare de sarcini, precum şi pe criteriul eficientizării activităţii prin transferul de 

informaţii de la un compartiment la altul. Angajații au înţeles că această instituţie 

funcţionează pentru îndeplinirea unei misiuni şi toţi factorii care participă la urmărirea 

acesteia trebuie să fie unul în sprijinul celuilalt, fără criterii de concurenţă distructivă. 

Luând în considerare regulile importante care stau la baza formării unei 

structuri organizatorice eficiente s-au avut în vedere următoarele: 

➢ urmărirea raportului şi a interdependenţei unitare de comandă/decizie şi 

acţiune (evitarea dublei subordonări); 

➢ urmărirea apropierii managementului de execuţie; 

➢ interdependenţa între compartimente şi între angajaţi;  
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➢ definirea armonizată a obiectivelor, responsabilităţilor, competenţelor şi 

atribuţiilor aferente posturilor şi funcţiilor (fişele posturilor); 

➢ evitarea suprapunerilor de sarcini; 

➢ alegerea variantei optime dintre mai multe variante posibile. 

Astfel, instituţia a devenit mult mai flexibilă, funcţionând la parametri optimi 

pentru realizarea obiectivelor determinate, prin utilizarea pe criterii de eficacitate 

sigură şi economie a fondurilor alocate, în scopul implementării proiectului de 

management, artistic şi cultural. 

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității 

în perioada raportată, după caz: 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) este instrumentul care 

aplică principiile de conducere şi dezvoltare în cadrul instituţiei. Aflat în directă 

corelare cu Contractul Colectiv de muncă şi cu Regulametul de Ordine Internă (ROI – 

regulamentul după care se aplică ROF-ul), Regulamentul de Organizare şi funcţionare 

trebuie gândit ca un instrument de lucru util, nu realizat doar pentru a marca o evidenţă. 

ROF-ul este un document elaborat de întreaga echipă de conducere cu consultarea 

sindicatelor şi pus în aplicare după aprobarea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova. 

ROF-ul constituie ansamblul de date şi informaţii privind structura ierarhic–

funcţională a institutiei, toate compartimentele şi relaţiile de comunicare şi conlucrare 

dintre acestea. În urma schimbărilor din organigrama anului 2015, instituția a supus 

aprobării Consiliului Local noul ROF, care a intrat în vigoare după votul Consiliului. 

În ceea ce priveşte Regulamentul de ordine internă, trebuie specificat că acesta 

se aprobă de către Consiliul administrativ, iar, după aprobarea organigramei, se va 

purcede la reactualizarea lui. 

S-au avut în vedere următoarele priorităţi care îşi impuneau necesitatea: 

➢ descoperirea şi comunicarea unor noi criterii de evaluare profesională; 

➢ promovarea şi incitarea personalului către dezvoltare şi autodepăşire profesională; 

➢ promovarea noţiunii de lucru în echipă; 

➢ evaluarea frecventă a îndeplinirii sarcinilor cuprinse în fişele de post, nu 

doar anual ci lunar de către şeful ierarhic direct, trimestrial de către directorii adjuncţi 

şi anual de către manager.   

 

c.3. delegarea responsabilităților 

Funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor nu era explicit specificată 

în ROF-ul actual, de aceea delegarea de responsabilităţi a fost o altă premiză urmărită 

de echipa managerială. Astfel au fost  reîmpărţite activitatea pe direcţii, servicii şi 

birouri, conform legislaţiei în vigoare. Responsabilitatea este ierarhică, iar constituirea 

consiliului artistic şi consiliului administrativ a devenit consecinţa firească a 

managementului instituţiei. În cele două structuri este prezent directorul artistic, şefii 

de birouri, precum şi coordonatorii artistici ai compartimentelor esenţiale ale teatrului 

(cor, orchestră, solişti, balet). Astfel Consiliul Artistic este reprezentat în mod echitabil 
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de reprezentanţii compartimentelor artistice, oferind o garanţie a echilibrului de 

interese asupra alegerii repertoriale şi a desfăşurării proiectelor artistice şi culturale 

prioritare pentru cetăţenii beneficiari. 

Odată cu stabilirea modului în care au fost delegate responsabilități, în primul rând 

dinspre manager către directorul artistic, și dinspre directorul artistic către structurile 

subordinate, activitatea instituției a devenit mult mai flexibilă, în acest sens fiind creat 

un cadru în care să fie evitate eventualele blocaje în desfășurarea activității artistice și 

administrative.  

c.4. perfecționarea personalului – cursuri de perfecționare pentru 

conducere și restul personalului; evaluarea personalului în instituție: 

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale salariaţilor prezintă o 

particularitate şi anume că ea excede instituţiei. Actualmente, nivelul de perfecţionare 

al personalului angajat se realizează prin accesul personalului la completarea studiilor 

universitare şi postuniversitare (masterat, doctorat), participarea la cursuri de 

management şi de operare pe calculator, de contabilitate, de marketing etc. O 

modalitate specifică instituţiilor muzicale de spectacole o reprezintă prezenţele artistice 

ale soliştilor sau dirijorilor în reprezentaţii ale altor teatre din ţară, unde evoluează în 

compania unor importanţi interpreţi, ceea ce îi obligă să se adapteze, din mers, adică 

în timp foarte scurt, la alte viziuni regizorale. Acest lucru conferă artistului ocazia de 

a-şi perfecţiona şi îmbunătăţi paleta interpretativă. 

 

Participarea la cursuri de perfecţionare în anul 2017 

 

 

Curs „Management proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public”  

(16 – 23 iulie 2017) 

Participanţi:  

Adriana Marcus – contabil şef 

Bruno Trușcă – economist 

 

Curs „Factori de succes în comunicarea instituțională eficientă”  

(17-24 iulie 2017) 

Participant: 

Simona Capac – referent 

 

Curs „Achiziții publice. Noi reglementări”  

(17 – 24 iulie 2017) 

Participant:  

Claudia Novac – economist – responsabil achiziţii publice 

 

Curs „Comunicare inter/intra instituțională”  

(23-30 iulie 2017) 
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Participanţi:  

Antoniu Zamfir – manager 

Cosmin Vasilescu – director artistic 

Costinel Stancu – director tehnic 

 

Curs „Management financiar-bugetar și contabilitatea instituțiilor publice”  

(23-30 iulie 2017) 

Participanţi: 

Genoveva Mustăţea – şef birou Resurse Umane  - Salarizare Colaboratori 

Camelia Bonoiu – economist 

 

Curs „Evaluarea profesională a performanțelor resurselor umane”  

(26-30 iulie 2017) 

Participant: 

Cosmin Preduț – referent de specialitate 

 

Curs „Management financiar-bugetar și contabilitatea instituțiilor publice”  

(30 iulie  - 6 august 2017) 

Participant: 

Mariana Ionescu - economist 

 

Curs „Management financiar-bugetar și contabilitatea instituțiilor publice”  

(31 iulie  - 6 august 2017) 

Participant: 

Maria Ciobanu - economist 

 

Curs „Metode și instrumente pentru eficientizarea activității instituțiilor publice”  

(7-13 august 2017) 

Participant: 

Corina Bărbuică – șef birou Imagine-promovare-relații publice 

 

Curs „Comunicarea eficientă, medierea și gestionarea conflictelor în 

administrația publică” (14 – 20 august 2017) 

Participanți: 

Elena Căprioară – șef birou Organizare spectacole - marketing 

Daniela Telteu – referent de specialitate 

 

 

În ceea ce privește evaluarea personalului din instituție, în 2017 a fost utilizat 

,,Regulamentul privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, 

promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual plătit din 

fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, 
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precum și din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului 

Craiova” în conformitate cu FIȘA DE EVALUARE a performanțelor profesionale 

individuale, aprobată prin dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 14213 / 2011. 

Având în vedere specificul instituției noastre, precum și pentru o mai corectă și 

justă evaluare a personalului artistic, Opera Română Craiova prin adresa nr. 

1008/19.03.2015 a înaintat spre aprobare Primăriei Municipiului Craiova un 

Regulament privind criteriile generale și specifice după care să fie evaluat personalul 

din structurile artistice. La momentul aprobării respectivului regulament, acesta devine 

un instrument care va putea permite instituției realizarea unei evaluări și mai corecte 

în ceea ce privește structurile artistice din instituția Operei Române Craiova. 

 

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificări / auditări din partea 

autorității sau alte organisme de control: 

În perioada raportată nu au existat controale sau verificări / auditări din partea 

autorităţii şi nici din partea altor organisme de control, drept pentru care nu au 

existat măsuri luate în acest sens. 

 

 

 

D. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI  

 

d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate: 

 

                                          PLAN REALIZAT 

TOTAL VENITURI 11.411.000 11.334.406 

- subvenţii 11.131.000 11.067.875 

- venituri proprii 180.000 166.531 

- alte transferuri – Ministerul Culturii 100.000 100.000 

CHELTUIELI TOTALE 11.411.000 11.334.406 

- cheltuieli personal, contracte muncă 7.704.000 7.671.735 

- bunuri şi servicii – cheltuieli întreţinere 3.626.000 3.582.274 

- cheltuieli de capital 81.000 80.397 
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d.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 

 

                                             

TIP PROIECT 

DENUMIRE 

PROIECT 

DEVIZ 

ESTIMATIV 

DEVIZ 

REALIZAT 

Proiecte medii 

(semestrul I) 

 

> 50.000 lei 

VOIEVODUL 

ȚIGANILOR 

(premieră) 

 

Montare 

Drepturi de autor 

 

 

 

 

182.605 lei 

26.000 lei 

 

 

 

 

80.360 lei 

25.110 lei 

Proiecte mari  

(semestrul I) 

 

> 150.000 lei 

PESCUITORII DE 

PERLE 

(premieră) 

 

Montare 

Drepturi de autor 

 

 

 

 

156.777 lei 

86.000 lei 

 

 

 

 

94.075 lei 

85.705 lei 

Proiecte mari  

(semestrul II) 

 

> 150.000 lei 

FESTIVALUL 

INTERNAȚIONAL 

„ELENA 

TEODORINI” 

EDIȚIA A XV-A 

 

 

 

 

1.100.000 lei 

 

 

 

 

1.055.753 lei 

CRĂCIUN LA 

OPERĂ 

(spectacol-

eveniment) 

 

Montare 

Drepturi de autor 

 

 

 

 

 

100.000 lei 

190.000 lei 

 

 

 

 

 

94.625 lei 

187.480 lei 

 

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei: 

d.3.1. veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 

categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet 

onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate: 

- din bilete (9.780 bilete) – 140.571 lei;  

- preţ mediu bilet – 14,37 lei; 

- programe sală – 2.890 lei. 

d.3.2. veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei – 108.570 lei; 

d.3.3. venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale – 14.500 lei.  



94 

 

 

d.4. gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 

a fost în anul 2017 de 2,35 %; 

 

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost în anul 

2017 de 67,68 %; 

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total al anului 2017 a fost de 

0,71 %; 

 

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie în perioada raportată a fost de 

100 %; 

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele 

decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 

civile) raportate la bugetul anului 2017 a fost de 22,21 %; 

 

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenţie/alocaţie – 1.131 lei/beneficiar; 

- din venituri proprii – 28 lei / beneficiar. 

 

E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI 

DE ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE 

INSTITUȚIEI, CONFORM SARCINILOR ȘI OBIECTIVELOR 

MANAGEMENTULUI 

Înnoirea unei instituţii de spectacole în toate compartimentele sale – acţiune 

temerară, ţinând seama de dimensiunea schimbărilor pe care aceasta le presupune – 

este, cred, pariul cu sine al oricărui manager de teatru muzical. 

Vremea europeană pe care o trăim impune schimbarea prin reformă a instituţiilor 

publice de spectacol, iar Opera Română Craiova nu poate face, în niciun fel, excepţie. 

Atingerea standardelor europene, a cotelor de exigenţă este posibilă doar prin 

regândirea, prin remodelarea conceptului de program estetic promovat, până acum, în 

formele sale clasice. 

Strategia repertorială a Operei Române Craiova a ţinut şi va ţine cont permanent 

de public şi de resursele umane avute la dispoziţie (chemate la o benefică provocare!), 

dar şi de evoluţia economico-financiară. 

Ordonarea activităţii artistice, în totalitatea ei, pe bază de programe şi proiecte 

care să includă toate tipurile de manifestări artistice pe care genul liric in extenso le 

presupune, multitudinea acestor programe, diversitatea şi eterogenitatea lor au rolul de 

a scoate din amorţeală o instituţie care are atribuţii de ambasador unic al Craiovei şi al 

Olteniei în peisajul naţional şi internaţional pe acest domeniu delicat şi de mare valoare. 

Promovarea creaţiei contemporane, a pluridisciplinarităţii şi a multiculturalismului, 

circulaţia valorilor şi promovarea noilor generaţii, a valorilor umane peren valabile, 

constituie totodată şi scopul strategiei noastre artistice. Congruenţa între factorul 
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artistic şi cel social-educativ şi moral este finalitatea absolută a demersului nostru. 

Strategia artistică: 

➢ dezvoltarea şi diversificarea activităţii culturale a Operei Române Craiova, prin 

manifestări de natură să îi sporească prestigiul; 

➢ consolidarea şi extinderea gamei de servicii oferite şi diversificarea acestora; 

➢ dezvoltarea dezideratelor culturale de aleasă ţinută estetică şi formativ-educative, 

printr-o relaţie adecvată, modernă, între actul artistic-cultural şi consumatorul de 

artă, în toată complexitatea lui; 

➢ acoperirea din punct de vedere artistic a tuturor cerinţelor şi exigenţelor pieţei de 

profil, deoarece responsabilitatea majoră a acestei instituţii este unicitatea ei pe plan 

local şi zonal. Lipsa de concurenţă aparentă şi monopolul riscă să fie principale 

dezavantaje, deoarece acest fapt duce la lipsa motivării artistice a personalului de 

specialitate; 

➢ atragerea de creatori valoroşi către arta lirică, cointeresându-i să colaboreze cu o 

instituţie care este capabilă de performanţă; 

➢ realizarea unor proiecte de mică anvergură – spectacole mici montate în mare parte 

cu decoruri sugestive (opere fără cor, comedii muzicale, musicaluri şi operete pentru 

copii sau opere în versiuni scurte). Pentru acestea din urmă se pot proiecta versiuni 

cu reduceri de ansamblu şi de scene, pe baza explicităţii subiectului în esenţa sa. 

Toate aceste proiecte se vor realiza cu forţe proprii şi cheltuieli minime, deplasabile 

cu uşurinţă şi capabile să răspundă nevoii de a juca în diverse spaţii neconvenţionale; 

➢ programarea lunară a spectacolelor se face după următorul grafic:  

♦ Spectacole de seară: 

o o operă;  

o două operete sau o operetă şi o comedie muzicală; 

o un balet sau un musical pentru copii; 

♦  Spectacole dimineaţa:  

o două musicaluri pentru copii şi/sau două spectacole/concerte educative (după 

caz); 

Ceea ce rămâne cel mai important ca reper metodologic în intenţia de a 

elabora eficient o stagiune de spectacole, rezidă în maniera în care programul 

manifestărilor artistice propuse spre desfăşurare concretizează opţiunile, preferinţele 

şi interesele grupului ţintă căruia i se adresează Opera Română Craiova, prin 

specificul activităţii sale, asigurarea fluenţei comunicaţionale şi a feed-back-ului 

cultural dintre instituţia ofertantă şi beneficiarul direct al demersurilor sale, respectiv 

comunitatea spectatorilor. 

 

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora) 

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea 

acestora) 

Cele 5 programe cadru propuse în proiectul de management inițial au fost 

abordate în decursul perioadei raportate astfel: 



96 

 

 

1. TEATRUL LIRIC ÎN PATRIMONIUL CULTURAL EUROPEAN: 

Prin numeroasele invitații din partea partenerilor străini, instituția Operei 

Române Craiova  a dat curs în 2017 unor proiecte propuse de către instituții europene 

(Association Filarmonica, Compania ArtStage și Umbria Music Fest International) 

reușind să promoveze la nivel european valorile cultural-artistice ale Craiovei, prin 

prezentarea unui număr de 15 spectacole în Franţa, Germania și Italia, de subliniat fiind 

invitația de a participa la Festivalul Umbria Music Fest International. De asemenea, 

spectacolele susținute la Beiuș (Silvia - 22 iunie 2017, la Casa de Cultură „Ioan 

Ciordaș) și Oradea (Silvia - 24 iunie și Tosca – 25 iunie, la Teatrul „Regina Maria” din 

Oradea) au promovat patrimonial cultural european la nivel național. 

În plus, Opera Română Craiova s-a alăturat pentru a doua oară celor peste 70 de 

instituţii şi companii de profil din 18 de ţări de pe continent, la cea de-a XI-a ediţie a 

Zilelor Europene ale Operei. Sărbătorite pe întregul continent, Zilele Europene ale 

Operei au fost celebrate în Europa în perioada 5-14 mai la cea de-a zecea ediţie, pentru 

prima dată în Craiova, prin patru evenimente: acțiunea Flashmob Dans (5 mai 2017), 

spectacolul de operă Boema (7 mai) și concertele Stabat Mater (9 mai) și Concert de 

muzică de cameră (13 mai). 

Zilele Europene ale Operei (European Opera Days) sunt o iniţiativă comună a 

organismelor Opera Europa şi RESEO, în colaborare cu United States of Opera-

Benelux, Opera XXI-Spania, Réunion des Opéras de France, NOCC- Marea Britanie, 

OperaNorge-Norvegia şi AMT-Rusia. Întregul program al Zilelor Europene la Craiova 

și impactul proiectului sunt prezentate pe larg în studiul de caz cuprins în secțiunea a.4.  

 

2. OPERA ȘI OPERETA NOILOR GENERAȚII: 

Prin acest program s-a urmărit atât împrospătarea formulei spectaculare prin 

participarea unei echipe artistice conectată la realitățile contemporane, cât și 

provocarea unui curent care să propage atât interesul noilor creatori către aceste genuri 

de spectacole, cât și interesul noilor generații de a se apropia de sala de spectacol, în 

vederea împrospătării audienței și atragerea și a altor categorii de spectatori.  

În cadrul acestui program, este de menționat premiera spectacolului de operetă 

Voievodul țiganilor (8 aprilie), un spectacol care s-a bucurat de succes în rândul 

spectatorilor. Viziunea regizorală a Arabelei Tănase aduce în fața publicului o montare 

clasică, dar ancorată în contemporan, care face din acest spectacol unul aflat în topul 

preferințelor fiecărei categorii de spectatori. 

Arabela Tănase a absolvit cursurile Liceului de Muzică din Craiova şi ale 

Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti – specializarea Regie teatru muzical, 

clasa prof. George Zaharescu. 

Din anul 2000 este regizor artistic al Teatrului Liric „Elena Teodorini“ 

(actualmente Opera Română Craiova). În această postură, a pus în scenă importante 

spectacole ale liricului craiovean, precum operele „La Traviata“, „Lucia di 

Lammermoor“, „Dramă la mănăstire“ – premieră absolută, „Don Pasquale“, „Boema“, 
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„Bărbierul din Sevilla“, operetele „Liliacul“, „Văduva veselă“, cantata profană (cu 

balet) „Carmina Burana“ și comedia muzicală „Uite tata, nu e tata“. Tot Arabelei 

Tănase îi aparține concepția artistică a numeroase spectacole lirice, omagiale, 

comemorative și de sărbători. 

A asigurat asistenţa regizorală la cele mai multe premiere şi reluări ale teatrului: 

„Carmen“, „Trubadurul“, „Don Giovanni“, „Bal mascat“, „Turandot“, „Contesa 

Mariza“, „Văduva veselă“, „Nabucco“, „Cavalleria rusticana“, „Paiaţe“, „Aida“, 

„Braconierul“, „Boccaccio“, „Madama Butterfly“, „Tosca“, „Lăsaţi-mă să cânt“, 

„Falstaff“, „Don Pasquale“, „Cenușăreasa“, „Rigoletto“. 

Meditând serios asupra raportului dintre actul creator propriu-zis şi cel 

interpretativ, Arabela Tănase, în calitatea sa de regizor, a înţeles să îmbrăţişeze creaţia 

altora nu doar refăcând drumul compozitorului, ci şi încercând să descopere 

semnificaţiile fiecărei partituri printr-o severă, riguroasă și savantă analiză. De aceea, 

versiunile sale regizorale poartă pecetea unei viziuni artistice constând din fuziunea 

echilibrată a afectului cu raţiunea, a sensibilului cu abstractul şi trecerea lor în planul 

sobru al gândirii estetice şi filosofice. 

În demersul regizorului Arabela Tănase de a coordona dramaturgia muzicală şi 

de a da viaţă scenică unei reprezentaţii, colaborarea eficientă cu principalii săi parteneri 

– cântăreţii, actorii, dirijorul, scenograful, maestrul de cor, coregraful şi efectivul ce 

serveşte scena (mânuitorii de decor, recuziterii, electricienii – prin intermediul 

regizorului tehnic) – a fost şi rămâne esenţială, determinantă. 

 

 

3. REGIZORALA: 

Programul a urmărit atragerea unor regizori de mare prestigiu pentru a monta 

spectacole pe scena Operei Române Craiova. De asemenea a fost urmărită creșterea 

nivelului personalului artistic din cadrul instituției, promovarea excelenței și o 

adresabilitate sporită către toate genurile de public. 

În cadrul acestui program, evenimentul anului 2017 a fost premiera Pescuitorii 

de perle (10 iunie) pusă în scenă de regizorul francez l’Oiseleur des Longchamps. 

Les Pêcheurs de Perles (Pescuitorii de perle), prima operă, în adevăratul sens al 

cuvântului, a lui Bizet, nu poate fi comparată deloc cu Carmen. Cu toate acestea, astfel 

de comparații au dus de foarte multe ori la neglijarea şi la subestimarea nejustificată a 

creaţiilor sale anterioare operei Carmen. Pescuitorii de perle dezvăluie însă instinctul 

extraordinar al lui Bizet pentru efectul teatral. Caracteristica operei stă în drama şi în 

lirismul ei, care seduce audiența cu melodiile încântătoare, cu combinaţiile timbrale 

bogate şi exotice care oferă culoare orchestraţiei. Din păcate, această operă este rar 

abordată de teatrele lirice. 

l’Oiseleur des Longchamps (Franța) 

După studiile de chitară, flaut, desen, teatru, echitație, și-a îndreptat atenția către 

cânt, studiind registrul baritonal la Conservatoire Rachmaninov din Paris, cu soprana 

română Aneta Pavalache. 
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Laureat la trei concursuri internaționale și cu un bogat repertoriu, a urcat pe 

scenele Houston Grand Opera, Royal Albert Hall, La Monnaie, Glasgow Royal 

Concert Hall, Opéra Royal de Versailles, Bremen Oper, Arsenal de Metz, Opéra du 

Rhin, Opéra d’Avignon, Opéra d’Alger, Théâtre d’Agen, Palau de la Musica Catalana, 

Teatro Citta di Castello, Teatro San Leonardo Bologna și multe, multe altele.  

A realizat trei scurt-metraje și a devenit interesat de regie de operă. A semnat regia, 

decorurile, costumele și luminile pentru „Rigoletto”, „Le Nozze di Figaro”, „Don 

Giovanni”, „Carmen”, „Dido și Aeneas”, „La Clemenza di Tito”, „Le Grand Corbeau 

Croa”, „Chœurs célèbres d’opéras français”, „Le voyage lyrique”, fiind invitat de 

prestigioase scene lirice din lume. 

 

4. OPERETA ȘI MUSICALUL PENTRU COPII: 

Programul este dedicat publicului tânăr și foarte tânăr prin formarea unor 

cercuri artistice și parteneriate cu Inspectoratul Școlar județean Dolj și cu liceele și 

școlile din Craiova, urmărindu-se capacitatea de a trezi și dezvolta abilități de 

comunicare și descoperirea talentelor. 

În programul Operei Române Craiova în anul 2017 au fost incluse numeroase 

spectacole musical pentru copii, considerând că aceasta este o bună strategie de a 

apropia spectatori de la o vârstă fragedă către arta lirică. În cadrul programului Opereta 

și musicalul pentru copii în anul 2017 sunt de menționat cele trei Concerte educative 

(două în data de 23 martie și unul în 26 mai), dar și spectacolul Drumu-i lung, povestea-

i scurtă, desfășurat la Teatrul de Vară, cu prilejul Zilelor Municipiului Craiova, în 

cadrul manifestărilor dedicate special pentru copii Craiova Kids Day (1 iunie). De 

asemenea, Opera Română Craiova a susținut două Concerte de muzică de cameră la 

Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina (17 mai).  

 

 

5. TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE, FESTIVALURI 

Cel mai abordat program al Operei Române Craiova, atât în sălile de spectacol,  

cât și în afara lor, a vizat atragerea publicului craiovean, prin organizarea de 

evenimente care să pună în valoare patrimoniul cultural local, dar și promovarea 

instituției la nivel național și internațional prin parteneriatele realizate cu partenerii 

străini. 

Alături de evenimentele dedicate unor sărbători importante (Crăciunul – 

Crăciun la Operă – 21 decembrie), instituția noastră a continuat tradiția Festivalului 

Internațional ,,Elena Teodorini” ajuns în anul 2017 la cea de-a XV-a ediție. Marea 

interpretă de renume mondial, Elena Teodorini, născută la Craiova, a rămas și va 

rămâne fără îndoială patroana spirituală a instituției, chiar și după schimbarea 

denumirii acesteia din Teatrul Liric ,,Elena Teodorini” în Opera Română Craiova, ce a 

avut loc la data de 28 noiembrie 2013. 

Așadar, fără îndoială, cel mai important eveniment din perioada evaluată din 

cadrul programului TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE, FESTIVALURI 
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a fost Festivalul Internațional „Elena Teodorini” – ediția a XV-a (octombrie-

noiembrie 2017), prezentat pe larg în secțiunile anterioare. 

Tot în cadrul acestui program este de menționat spectacolul eveniment Turandot. 

Așteptată de melomani din întreaga țară, reprezentația spectacolului Turandot al 

Operei Române Craiova a avut-o drept cap de afiș, în data de 4 februarie 2017, pe 

celebra soprană suedeză Iréne Theorin. Una dintre cele mai renumite soprane dramatice 

ale zilelor noastre, Iréne Theorin a urcat pe cele mai importante scene lirice din lume, 

fiind frecvent invitată de Covent Garden, Metropolitan Opera din New York, Teatro 

alla Scala din Milano, Wiener Staatsoper și multe, multe altele. Aclamată pentru 

intensitatea muzicalității sale și extraordinara flexibilitate vocală, faimoasa soprană a 

urcat pe scena Cercului Militar Craiova, oferind publicului din România privilegiul de 

a o asculta.  

De asemenea, Orchestra de cameră a Operei Române Craiova a susținut în 13 

septembrie 2017, la Muzeul de Artă, un Concert special în cadrul evenimentului de 

comemorare organizat de Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj, dedicat 

victimelor deportării în Transnistria în 1942 a cetățenilor români de etnie romă din 

județul Dolj. 

Nu trebuie omise nici Spectacolele de dans desfășurate în cartierele Valea Roșie, 

Rovine și Brazda lui Novac (29-30-31 mai), în cadrul Zilelor Municipiului Craiova și 

cel din Piața Mihai Viteazul, Valsul fulgilor de nea, în cadrul Galei Sărbătorilor de 

Iarnă, organizată de Primăria Craiova (19 decembrie). În plus reprezentațiile Operei 

Române Craiova de la Teatrul de vară: Spectacol de dans, în cadrul evenimentului 

Promenada artistică (25 mai), și reprezentațiile Carmina Burana (8, 9 iulie) în cadrul 

programului Art in the Park. 

În schimb, așa cum am menționat anterior, un pas important în anul 2017 a fost 

coordonarea de către Opera Română Craiova a activităților desfășurate la Teatrul de 

Vară din Parcul Nicolae Romanescu. Astfel, în afara celor patru spectacole susține de 

Opera Română Craiova, la Teatrul de Vară au avut loc, sub coordonarea Operei 

Române Craiova, alte 47 de evenimente, prezentate în secțiunea b.4. 

 

SPECTACOLE CURENTE 

În ceea ce privește spectacolele curente, strategia instituției noastre a fost aceea 

de a prezenta publicului spectacole de operă și operetă existente în repertoriul actual, 

raportându-ne STRICT la solicitarea publicului rezultată din evidențele vânzărilor de 

bilete. 

Un caz special l-a constituit prezentarea spectacolelor pentru copii, după o 

atentă consultare cu directorii și cu profesorii de muzică din liceele și școlile craiovene. 
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Din punct de vedere numeric, proiectele din cadrul programelor cadru ale 

instituției în perioada evaluată se prezintă astfel: 

 

 

 

PROGRAM 

CADRU 

Proiecte 

proprii 

realizate 

în 

Craiova 

Proiecte 

proprii 

realizate 

în afara 

Craiovei 

Participări 

la 

festivaluri, 

gale, 

concursuri, 

saloane etc 

Proiecte 

realizate ca 

parteneri/ 

coproducători 

TOTAL 

Teatrul Liric în 

patrimoniul 

cultural 

european 

4 15 3  22 

Opera și 

Opereta noilor 

generații 

1    1 

Regizorala 

 
1    1 

Opereta și 

musicalul 

pentru copii 

5 2 1  8 

Teatrul de lângă 

tine. 

Evenimente, 

Festivaluri 

12  7 54 73 

Spectacole 

curente 
32    32 

TOTAL 

GENERAL 
55 17 11 54 137 

 

 

Cele mai reprezentative proiecte derulate de instituție în perioada raportată au 

fost descrise amănunţit la începutul prezentului raport. Pe scurt, cele mai importante 

evenimente au fost premierele Voievodul țiganilor și Pescuitorii de perle, spectacolele 

eveniment Turandot și Crăciun la Operă și cea de-a XV-a ediție a Festivalului 

Internațional Elena Teodorini, o ediție jubiliară și de anvergură, la împlinirea a 160 de 

ani de la nașterea Elenei Teodorini. Toate acestea au fost proiecte realizate cu succes, 

derulate în cadrul programelor enumerate mai sus care şi-au atins scopul iniţial propus, 

dovadă fiind publicul larg participant, numeroasele relatări în presă ş. a. m. d.  



101 

 

e. 3. Analiza PROGRAMULUI MINIMAL realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia / alocaţia primită: 

 

Program / 

Proiect 

Scop Beneficiari Perioada de realizare 

Finanţare (subvenţie/ 

alocaţie şi surse atrase 

/  

venituri proprii 

O

b

s 

declarat atins estimat realizat estimat realizat estimat realizat 

Opera și Opereta 

Noilor Generații / 

Premieră 

Voievodul țiganilor 

– J. Strauss fiul 

Montarea unor 

opera și operete 

clasice de către 

regizori care 

aparțin noilor 

generații 

atins 1.000 1.200 Aprilie 2017 Aprilie 2017 208.605 105.470 - 

Regizorala / 

Premieră 

Pescuitorii de perle 

– G. Bizet 

Atragerea unor 

regizori de mare 

prestigiu pentru a 

monta spectacole 

pe scena ORC 

atins 1.000 1.200 Iunie 2017 Iunie 2017 242.777 179.780 - 

Teatrul de lângă 

tine. Evenimente. 

Festivaluri /  

Festivalul 

Internațional „Elena 

Teodorini”, ediția a 

XV-a   

Organizarea de 

spectacole cu 

ocazia unor 

sărbători şi 

evenimente 

specifice.  

atins 5.000 6.000 

Octombrie - 

Noiembrie 

2017 

Octombrie - 

Noiembrie 

2017 

1.100.000 1.055.753 - 
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Teatrul de lângă 

tine. Evenimente. 

Festivaluri /  

Crăciun la Operă   

Organizarea de 

spectacole cu 

ocazia unor 

sărbători şi 

evenimente 

specifice. 

atins 600  600 
Decembrie 

2017 

Decembrie 

2017 
290.000 282.105 - 
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e. 4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari: 

 

Nr.  

Crt.  
Programul  

Tip 

proiect 

Număr de 

proiecte 

Număr de 

beneficiari 

1. 

Opera și Opereta 

Noilor Generații / 

Premieră 

Voievodul țiganilor – 

J. Strauss fiul 

Mediu 1 1.200 

2. 

Regizorala / 

Premieră 

Pescuitorii de perle – 

G. Bizet 

Mare 1 1.200 

3. 

Teatrul de lângă 

tine. Evenimente. 

Festivaluri /  

Festivalul 

Internațional „Elena 

Teodorini”, ediția a 

XV-a   

Mare 

 

1  

(16 

evenimente) 

 

6.000 

4. 

Teatrul de lângă 

tine. Evenimente. 

Festivaluri /  

Crăciun la Operă   

Mare 

 

1 

 

600 

TOTAL 4 19 9.000 

 

e. 5. Evidențierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituției în 

afara sediului: 

Opera Română Craiova a dat o mare importanță manifestărilor în aer liber, 

pentru a aduce spectacolele de operă și operetă cât mai aproape de cetățenii orașului, 

în sensul implicării lor cât mai active.  

Pe parcursul desfăşurării Zilelor Municipiului Craiova, cele 3 spectacole 

susţinute în cartierele Craiovei, cât și spectacolul  Dansul fulgilor de nea (Piața Mihai 

Viteazul, în cadrul Galei sărbătorilor de iarnă organizată de Primăria Craiova), s-au 

bucurat de o largă audienţă publică (însumând aproximativ 5.000 de persoane).  

Un punct foarte important în activitatea instituției în 2017, așa cum am 

menționat în secțiunile b.4 și e.2, a fost coordonarea de către Opera Română Craiova a 

activităților desfășurate la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. Astfel la 

Teatrul de Vară au avut loc, în perioada mai-octombrie 2017, 51 de manifestări, dintre 

care 4 au fost spectacole ale Operei Române Craiova, toate fiind prezentate pe larg 
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anterior.  

Cele 51 de spectacole de la Teatrul de Vară în anul 2017 au avut un total 

de 44.000 de spectatori.  

 

De asemenea turneele naționale și internaționale desfășurate de instituția 

noastră s-au adresat unui număr mare de beneficiari. 

Prin aceste demersuri, instituția noastră a dorit să aibă o adresabilitate cât mai 

mare către iubitorii artei lirice din Craiova, din țară și de peste hotare. 

În ceea ce privește proiectele desfășurate în afara Craiovei, beneficiarii 

acestora, în lipsa cuantificării biletelor de spectacole de către instituția noastră, au fost 

stabiliți prin informațiile furnizate de către gazdele evenimentelor.  

 

 

 

ANUL Titlu proiect / Spectacol 

Număr 

de 

proiecte 

Număr de 

beneficiari 

2017 

TURNEU ARTISTIC 

FRANŢA (PARȚIAL) 
2 1.000 

TURNEU ARTISTIC – 

GERMANIA 
10 7.500 

TURNEU ARTISTIC 

ITALIA 
3 500 

SLATINA – Colegiul 

Național Ion Minulescu 

CONCERT EDUCATIV 

2 500 

BEIUȘ – Casa de 

Cultură „Ioan Ciordaș” 

SILVIA – I. Kalman 

1 500 

ORADEA – Teatrul 

„Regina Maria” –  

SILVIA – I. Kalman 

1 500 

ORADEA – Teatrul 

„Regina Maria” –  

TOSCA – G. Puccini 

1 500 

TOTAL 20 11.000 
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e. 6. Servicii culturale oferite în cadrul programelor proprii – altele decât 

cele din programul minimal, după caz: 

În anul 2017, după cum a mai fost menţionat pe parcursul acestui raport, Opera 

Română Craiova a susţinut un număr de 20 spectacole în afara orașului, îndeplinindu-

şi astfel, pe de o parte misiunea de instituţie unică prin specific pentru zona Olteniei, 

iar pe de alta pe cea de promovare a valorilor culturale europene pe plan național și 

internațional. 

 

e. 7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia: 

Opera Română Craiova nu este doar un producător de spectacole, dar obișnuia 

să fie și gazdă a spectacolelor altor instituții din țară sau din străinătate. Considerăm 

importantă această componentă a misiunii  noastre, nu doar pentru faptul că este o 

importantă sursă de venituri proprii prin închirierea sălii de spectacole, ci și pentru 

diversificarea ofertei culturale craiovene. De fiecare dată am făcut o selecție atentă a 

spectacolelor oferite, fiind preocupați de calitatea producțiilor selectate.  

În lipsa unei săli proprii de spectacole, Opera Română Craiova nu a mai putut 

oferi, în anul 2017, astfel de servicii la sediu. 

În schimb, așa cum am menționat în secțiunea b.4 și e.2, un pas important în 

anul 2017 a fost coordonarea de către Opera Română Craiova a activităților desfășurate 

la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu, ca urmare a Hotărârii nr. 208 din 

25.05.2017 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local 

al Municipiului Craiova și Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun 

a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”. Considerăm că prin coordonarea 

acestor activități, Opera Română Craiova și-a îndeplinit obiectivul de diversificarea a 

ofertei culturale craiovene, în plus contribuind la sporirea considerabilă a accesului 

cetățenilor la actul cultural. 

 

e. 8. Indicele de ocupare a sălii / spaţiilor destinate beneficiarilor (sediu): 

În anul 2017 Opera Română Craiova a susţinut un număr de 54 spectacole în 

săli din Craiova  pentru care au fost vândute bilete, numărul de beneficiari pentru aceste 

spectacole fiind 8.512, rezultând o medie de 158 spectatori/spectacol. În lipsa unei săli 

de spectacol proprie, indicele de ocupare a sălii este dificil de calculat, ținând cont și 

de faptul că sălile în care Opera Română Craiova a susținut spectacole au capacități 

diferite cuprinse între 100 și 600 de locuri. Prin raportarea la 200 de locuri per spectacol 

rezultă un indice de ocupare a sălii de 79 % . 

Precizăm că pentru buna promovare a activităţii instituţiei, la spectacole au fost 

invitaţi jurnalişti, bloggeri, voluntari şi membri ai unor organizaţii nonguvernamentale, 

categorii care au ocupat sala în proporţie de 20%, astfel încât considerăm că gradul de 

ocupare al sălii a fost de 99% 

Trebuie specificat că în anul 2017, în lipsa unei săli proprii de spectacol, Opera 

Română Craiova s-a axat și pe spectacole în afara sediului (turnee artistice în țară și 

străinătate), spectacole în aer liber (de menționat Teatrul de Vară din Parcul Nicolae 
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Romanescu), unde impactul a fost mult mai mare, în acest fel activitatea instituției fiind 

mult mai bine promovată. 

 

 

F. EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ  A INSTITUȚIEI, 

PENTRU URMĂTOAREA PERIODĂ DE MANAGEMENT, CU 

MENȚIONAREA RESURSELOR FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT 

DE CĂTRE AUTORITATE 

 

Datorită specificului activităţii şi marii responsabilităţi culturale a Operei 

Române Craiova, personalul este înalt calificat, dar are nevoie de pregătire continuă 

pentru a face faţă noilor provocări. Pentru a se maximiza rezultatele muncii acestora în 

contextul îndeplinirii misiunii Operei, dar şi a creşterii satisfacţiei salariaţilor, se vor 

adopta următoarele strategii dominante:  

Activitatea de resurse umane are la bază Codul muncii, Ordonanţa nr. 21 din 

31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum 

şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 

ulterioare, are ca obiect gestiunea posturilor, angajarea, salarizarea şi motivarea 

salariaţilor precum si urmărirea evoluţiei profesionale a salariaţilor. Atributul 

managerului este atât pregatirea profesională cât și aspectul și comportamentul 

personalului de specialitate. Activitățile specifice Operei pentru a putea fi îndeplinite 

au nevoie de personal calificat prin cursuri, programe de master, doctorat. Managerul 

Operei trebuie să asigure un climat de muncă armonios, să încurajeze competiția.  

O formă de recrutare a personalului de specialitate poate fi și angajarea de 

studenți în regim de colaborare, identificând pe parcursul derulării contractului 

calitățile acestora.  

Angajarea se realizează prin concurs, pe baza examenului și a unui interviu 

care trebuie să se axeze atât pe capacitatea candidaţilor de a îndeplini responsabilităţile 

postului, cât şi pe capacitatea lor de a se adapta şi a susţine evoluţia institutiei. În cazuri 

excepționale, pentru posturile artistice se poate opta pentru o angajare prin negociere 

direct pe o perioadă determinată de o stagiune. 

Integrarea este procesul prin care noul angajat trece de la statutul de persoană 

din afara organizaţiei la cel de salariat al acesteia, devenind performant, asumându-şi 

rolul în cadrul organizaţiei şi însuşindu-şi sistemul de valori propriul acesteia.  

 

Motivarea personalului:  

➢ materială, regăsită în sistemul de salarizare a personalului;  

➢ morală, asigurată prin:  

● aprecierea şi încurajarea performanţelor salariaţilor; 

● propunerea unor planuri de dezvoltare a carierei;  

● propunerea unor acţiuni de pregătire profesională adecvate.  
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Gestiunea individuală se referă la urmărirea evoluţiei profesionale a 

salariaţilor prin intermediul metodelor specifice (evaluarea performanţelor). Evaluarea 

performaţelor are ca obiectiv aprecierea performanţelor şi potenţialului individual al 

salariaţilor în raport cu postul cu care îl ocupă. Totodată permite angajatului să 

cunoască posibilitățile actuale și de perspectivă. Evaluarea resurselor umane constă în: 

▪ evaluarea potențialului și a capacității de evoluție sau de dezvoltare a 

personalului; 

▪ evaluarea comportamentului în cadrul grupului; 

▪ evaluarea performanțelor; 

Rezultatele evaluării performanțelor stau la baza aplicării principiilor privind 

salarizarea și motivarea personalului. 

Criteriul determinant în vederea promovării îl constituie meritul personal și 

capacitatea de a îndeplini cu success sarcinile unui post superior, fidelitatea și 

loialitatea față de instituție. 

Având în vedere evoluţia instabilă a economiei şi a politicilor salariale incerte, 

este dificilă o previzionare corectă a cerinţelor pct. F. Trebuie să remarcăm că se 

impune atragerea de venituri proprii, atât din activitatea de bază, cât şi accesând 

programe şi proiecte de anvergură naţională şi internaţională. 

Principala caracteristică pe care o are o instituţie bugetară este aceea că 

veniturile sale provin din bani publici. Cheltuirea banului public trebuie reglementată 

atât de legislaţie cât şi de responsabilitatea managerială.  

Deosebirea dintre o societate comercială şi o instituţie bugetară de artele 

spectacolului precum Opera Română Craiova este că cea din urmă nu trebuie să 

realizeze profit. 

În acelaşi timp, criteriile de performanţă se contorizează în beneficii de mai 

multe feluri căutându-se rezultate spirituale, educaţionale şi sociale şi în acelaşi timp 

optimizarea raportului între venituri şi cheltuieli. 

Având în vedere aceşti factori de tip premiză se caută criteriul oportunităţii 

cheltuirii banilor publici. Oportunitatea se poate stabili în funcţie de mai mulţi factori: 

studiul de piaţă, factori legislativi etc. 

După stabilirea oportunităţii trebuie urmărită legalitatea cheltuirii după criterii 

stabilite prin legislaţie. Apoi trebuie urmărită eficacitatea cheltuirii, adică rezultate 

maxime cu costuri minime (nu minimaliste). Eficienţa cheltuirii banilor se calculează 

în timp, echilibrarea indicatorilor economici care relevă veniturile şi cheltuielile fiind 

oglinda sa. Economia se realizează prin responsabilitate şi capacitatea atragerii de 

fonduri, în sensul în care un proiect valabil este tentant pentru un investitor deoarece 

previzionează beneficii (de imagine, materiale, deductive). 

Suportul esenţial pentru succesul demersului artistic este dat de dimensionarea 

corectă, atragerea, constituirea şi alocarea fondurilor în concordanţă cu evoluţia 

activităţilor preconizate. 

Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia 

să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, 
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economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în 

administrarea patrimoniului public. 

Toate acestea se pot efectua ţinând cont de următoarele repere: 

➢ minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor 

estimate ale activităţii desfăşurate de către instituţie, cu menţinerea calităţii 

corespunzătoare a acestor rezultate; 

➢ gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre 

activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective; 

➢ maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate; 

➢ descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne; 

➢ întărirea autonomiei economico-financiare şi creşterea eficienţei 

economice; 

➢ identificarea rezervelor interne de îmbunătăţire a activităţii instituţiei, din 

punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare. 

 

 

 

 

f.1. tabelul valorilor de referință din proiectul de management 

 

Categorii de investiţii în 

proiecte 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte 

propuse pentru perioada de 

management  

(de la 10 august 2015 la 10 august 2020) 

Mici (de la 0 la 49.999 lei) 

Medii (de la 50.000 lei la 150.000 lei) 

Mari (peste 150.000 lei) 

 

 

f.2. tabelul investițiilor în programe din proiectul de management 

În funcţie de programele şi proiectele culturale propuse şi de proiectele 

derulate, subvenţia de la bugetul de stat trebuie să păstreze un echilibru între 

oportunitatea derulării acelor proiecte, raza lor de adresabilitate, impactul social, 

cultural-educativ şi finanţarea.  

În funcţie de parteneriatele şi sursele de finanţare atrase, precum şi de 

indicatorul venituri realizate din vânzarea de bilete şi alte surse atrase, se poate face o 

previziune asupra bugetului de venituri. 
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ANUL Programul-cadru Proiect 
Tip 

proiect 

Titlu proiect / 

Spectacol 

Data / 

Perioada 

Investiție 

realizată 

2017 

Opera și Opereta 

Noilor Generații 
Premieră Mediu 

Voievodul 

țiganilor– J. 

Strauss (fiul) 

Aprilie 2017 105.470 

Regizorala Premieră Mare 
Pescuitorii de 

perle – G.Bizet 
Iunie 2017 179.780 

Teatrul de lângă tine. 

Evenimente. 

Festivaluri 

 

Proiect 

cultural 
Mare 

Festivalul 

Internațional 

Elena Teodorini 

Octombrie-

Noiembrie 

2017 

1.055.753 

Teatrul de lângă tine. 

Evenimente. 

Festivaluri 

 

 

Proiect 

cultural 
Mare 

Crăciun la 

Operă 

Decembrie 

2017 
282.105 

 

 

f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției; 

 

ANUL Număr de proiecte Număr de bilete Venituri proprii  

2017 54 spectacole  - Craiova 9.780 140.571 
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f.4. proiecția obiectivelor, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în 

contractual de management; 

➢ Începerea demersurilor de consolidare, reabilitare și restaurare a clădirilor Operei 

Române Craiova, atât a spațiului destinat scenei și sălii de spectacole, cât și a clădirii 

administrative; 

➢ Creșterea profesională permanent a performanțelor artistice ale Operei Române 

Craiova și creșterea nivelului tehnico-interpretativ prin proiecte de perfecționare 

profesională exigentă, devotament, seriozitate și disciplină; 

➢ Îmbogățirea repertoriului cu titluri de opera și operetă noi, precum și repunerea în scenă 

a unor spectacole ce în acest moment se află într-o stare degradantă din punct de vedere 

scenografic; 

➢ Orientarea consecventă a repertoriului spre valoare în vederea educării gustului 

esthetic superior al publicului; 

➢ Atragerea tinerilor prin programarea unui repertoriu divers, cu valoare educativă 

dovedit ca deosebit de atractiv în special pentru acest segmental publicului; 

➢ Urmărirea în cadrul spectacolelor educative pentru tineri a principiului inițierii și 

dezvoltării cunoștințelor muzicale prin cicluri de programe judicious gradate, rezultând 

astfel deschiderea gustului acestui public către muzică. 

 

 

f.5. Analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a 

managementului, după caz; 

1. (S) PUNCTE TARI 

➢ Eleganța genurilor abordate 

➢ Diversitatea artiştilor 

➢ Unicitatea instituţiei 

➢ Permisivitatea genurilor 

➢ Pregătirea artiştilor 

➢ Colaborarea longevivă și constantă a Operei cu toate instituțiile de cultură din 

Craiova și din țară 

 

2. (W) PUNCTE SLABE 

➢ Conservatorismul  

➢ Lipsa unor salarii stimulative poate conduce la pierderea unor artiști importanți 

➢ Lipsa unei săli de spectacole dotată în conformitate cu standardele actuale ce 

pot permite abordarea unor montări complexe din punct de vedere regizoral și 

scenografic 

➢ Lipsa fondurilor extrabugetare 

➢ Structura de organizare instituţională 

 

 

3. (O) OPORTUNITĂŢI 
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➢ Capacitatea de dezvoltare 

➢ Creşterea aşteptărilor publicului în materie de calitate a spectacolelor 

➢ Creşterea constantă a numărului de spectatori 

➢ Diversificarea publicului ţintă 

➢ Atragerea unor colaboratori de valoare 

➢ Parteneriate şi asocieri de calitate 

➢ Obţinerea calităţii de reper cultural 

➢ Atragerea tinerilor 

 

4. (T) AMENINŢĂRI 

➢ Prezenţa mult mai vizibilă a concurenţei (televiziune, alte surse de cultură, 

DVD-uri) 

➢ Exodul artiştilor interpreţi de mare valoare către străinătate  

➢ Campanii agresive 

➢ Costurile mari ale montărilor 

➢ Deprofesionalizarea prin lipsa concurenţei 

 

Concluzii strategice SWOT 

Exista climatul necesar pentru continuarea unei campanii culturale de buna 

calitate din partea Operei Române Craiova. 

 

f.6. propuneri privind indicele de ocupare a spațiilor destinate 

beneficiarilor; 

➢ Intensificarea activităților de PR; 

➢ Intensificarea promovării în spațiul online; 

➢ și mai mare creștere a parteneriatelor media pentru o mai bună vizibilitate de brand; 

➢ Realizarea unor programe și proiecte care să se adreseze mai multor categorii de vârstă 

și interes; 

➢ Continuarea strategiei de promovare a instituției prin evenimente realizate în aer liber 

la cei mai înalți parametric artistici. 

 

  


