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Teatrul pentru copii și tineret "Ariel" și-a urmat și în anul 2014, cu consecvență și 

performanță, strategia de dezvoltare aprobată de Consiliul Județean pentru acest interval de timp. 

Proiectele, programele atât cele artistice cât și cele administrative, cuprinse și aprobate în 

bugetul pe programe pe anul 2014, au fost realizate la criteriile de performanță prognozate cu 

încadrarea în bugetul alocat. 

Veniturile propuse stabilite la 290.000 lei au fost depășite atingând cifra de 362.000 lei  și  

cuprinse în bugetul rectificat în octombrie 2014, prin hotărâre de Consiliu Județean. 

Anul 2014 a fost un an aniversar, Teatrul "Ariel" sărbătorindu-și  65 de ani de existență și 

50 de ani de la înființarea secției române. Evenimentul aniversar a fost conceput și realizat în 

formatul unui minifestival în cadrul căruia au putut fi văzute, dezbătute și analizate realizările 

teatrului din  ultima perioadă. Spectacole, premiere, spectacole lectură, expoziții, conferințe 

tematice de specialitate, spectacole invitate au constituit programul celor 4 zile ale evenimentului la 

care au participat public spectator (român și maghiar) reprezentând toate categoriile de vârstă 

cărora Teatrul "Ariel" li se adresează. Critici de teatru din țară și străinătate, parteneri de proiecte și 

programe ai teatrului, evaluatori și finanțatori au apreciat evoluția și standardele de performanță ale 

Teatrului "Ariel" confirmându-ne poziția de frunte în mișcarea teatrală națională cu o personalitate 

distinctă cele două secții ( română și maghiară) beneficiind de cele mai bune condiții de creație și o 

atmosferă proprie în care Teatrul "Ariel" își promovează valorile și poate să corespundă exigențelor 

publicului său din județul Mureș și județele Bistrița, Harghita, Covasna, Brașov.  

Statistica numărului de spectacole, premiere, spectatori, parteneri și colaboratori a 

numărului de asociații și fundații colaboratoare în vederea realizării programelor pentru copii și 

tineri defavorizați sau cu nevoi speciale (parte importantă a societății noastre), arată gradul de 

responsabilizare și responsabilitate asumat de către Teatrul "Ariel" ca și instituție publică de nivel 

județean, de eficiență în gestionarea bugetului alocat, a resurselor proprii umane (creative și de 

administrație) de eficiență în atragerea partenerilor în vederea accesării resurselor extrabugetare 

necesare realizării programelor proprii. Seriozitate, generozitate, respect pentru publicul nostru 

sunt caracteristici care au impus imaginea Teatrului "Ariel" ca un teatru angajat în promovarea 

valorilor morale, spirituale proprii culturilor noastre (română și maghiară), deschis spre nou, în 

permanentă căutare a adecvării limbajelor teatrale publicurilor de astăzi. 
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1. Proiecte cultural-artistice 

a.  Repertoriu de spectacole pentru copii la secţiile română şi maghiară 

 Premiere – 3 premiere pentru fiecare dintre secţiile română şi maghiară; 

 Refaceri – 2 refaceri pentru fiecare dintre secţii; 

 Reluări – câte 2 pe fiecare secţie. 

 

b.  Proiecte de interval pentru copii la secţiile română şi maghiară 

 Teatru comunitar – (pentru copiii cu nevoi speciale) – ateliere de lucru 

creative folosind elemente specifice teatrului în recuperarea şi formarea 

personalităţii acestui segment de copii. 

 Spectacole gratuite – în cadrul Programului “Eu merg la teatru” – pentru 

copiii defavorizaţi din localităţile mici din judeţ 

 Sondarea opiniei copiilor cu privire la spectacolele prezentate, studiu cu 

privire la zona de preferinţe şi nivelul de adresabilitate pentru alcătuirea 

repertoriilor de spectacole viitoare; 

 Drama în educaţie  

- spectacole realizate de şi cu copiii diagnosticaţi cu sindrom Down; 

- Despre frumosul din mine - stimularea proceselor de învăţare şi integrare socială 

a copiilor cu dizabilităţi în efortul acestora de a fi acceptaţi de către ceilalţi 

- Şansă pentru toţi 

c. Spectacole în colaborare (pentru copii) la secţiile română şi maghiară – 

colaborare cu Universitatea de Arte, respectiv cu clasele de licenţă şi masterat, privind 

externalizarea practicii teatrale în teatrul profesionist. 

d. Colaborări cu alte teatre de gen în cadrul proiectelor artistice  

 Alba Iulia – co-organizator al Festivalului Teatrului Prichindel Alba Iulia; 

 Cluj – schimb de spectacole pentru copii; 

 Oradea – trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria; 

 Bucureşti – Teatrul Ţăndărică. 

e. Colaborarea cu Inspectoratele Şcolare Mureş, Bistriţa-Năsăud, Harghita, 

Covasna, Braşov. 

 în vederea studiilor şi sondajelor de opinie pentru adecvarea repertoriului de 

spectacole pentru copii la cerinţele actuale; 

 în vederea promovării spectacolelor şi proiectelor teatrului la nivel judeţean şi 

regional – turnee şi deplasări cu prezentarea spectacolelor proprii ale secţiilor 

română şi maghiară. 
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f. Colaborarea cu alte centre sau instituţii de cultură în vederea promovării 

spectacolelor teatrului şi participarea la evenimente comunitare, culturale pentru copii 

g. Colaborarea cu Primăria Târgu – Mureş şi cu alte primării de localităţi din 

judeţul Mureş şi din afara judeţului în vederea participării la evenimente comunitare 

 Zilele târgumureşene 

 Oraşul Copiilor (Platoul Corneşti) 

h. Participarea la festivaluri de gen din ţară şi străinătate 

 Alba Iulia – Festivalul Internaţional “Poveşti pentru oameni mari şi mici” al 

Teatrului Prichindel din Alba Iulia; 

 Cluj – Festivalul Internaţional - concurs al teatrelor de păpuşi şi marionete Puck 

2014; 

 Oradea – Festivalului de Teatru pentru Copii ARCADIA – participare cu trupa 

secţiei maghiare; 

 Bucureşti – Festivalul Internaţional al teatrului de animaţie “Bucurii pentru copii. 

Spectacole de colecţie” organizat de Teatrul Ţăndărică Bucureşti şi Festivalul 

“Strada”. 

i. Aniversarea de 65 de ani de activitate a Teatrului Ariel – au fost prezentate 

spectacole proprii, spectacole lectură şi spectacole invitate la care au fost prezenţi directori de teatre 

din ţară, specialişti, secretari literari, artişti.  

j. Studenţii artişti la rampă – ateliere de creaţie – spectacole examen ale tinerilor 

creatori (actori, regizori, coregrafi) în faţa publicului. 

k. Ateliere scenice în formarea copiilor de 0-3 ani – Întâlniri duminicale cu copii 

de 0-3 ani – realizarea de spectacole, lecturarea de către actori a unor poveşti în cadrul Librăriei 

de carte vie din incinta Teatrului, realizarea unor ateliere creative de pictură finalizate cu expoziţii 

cu lucrări ale copiilor de 0-3 ani. 

l. Studiu sociologic şi de marketing – întâlnire între spectatori şi formatori de opinie; 

m. Expoziţii – expoziţie de arte vizuale realizată de Haller Jozsef – lucrări din spectacole de 

colecţie ale Teatrului Ariel; expoziţii tematice ale copiilor şcolari şi preşcolari din unităţile de învăţământ din 

judeţul Mureş; 

n. Clubul filmelor – proiecţie de filme documentare şi discuţii pe tematică cu tinerii 

spectatori; 

o. Cartea de teatru – Ateliere de dramă şi animaţie – lansări de carte, lansări de reviste, 

CD-uri. 
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2. Proiecte de spectacole pentru tineret la secţiile română şi maghiară 

a. Spectacole în premieră – 6 (producţii proprii şi co-producţii cu 

Universitatea de Arte Tg.Mureş);  

b. Spectacole pentru tineret realizate în cadrul Programului Underground în 

formule alternative având scopul de a promova dialogul cu publicul tânăr; 

c. Tendinţe în scrierea dramatică pentru copii şi tineret – spectacole lectură 

ale unor texte contemporane; 

d.  “Practică teatrală” - co-organizatori ai Proiectului Teatrului 74 cu finanţare 

europeană; 

e. Festivaluri în ţară: 

 Festivalul Internaţional “Poveşti pentru oameni mari şi mici” al Teatrului Prichindel din Alba 

Iulia; 

 Festivalul Internaţional - concurs al teatrelor de păpuşi şi marionete Puck 2014 Cluj 

Napoca; 

 Festivalul Internaţional al teatrului de animaţie “Bucurii pentru copii. Spectacole de 

colecţie” organizat de Teatrul Ţăndărică Bucureşti. 

 

3. Proiecte de formare profesională pentru personalul administrativ – cursuri 

postuniversitate doctorale de management în sectorul cultural – Claudia Chibelean, director administrativ. 

Perfecţionare profesională pe domeniul contabil – financiar: Luduşan Leontina, director economic 

şi Orzan Ilona, consultant financiar.  

 

4. Contextul economico-social şi cultural al momentului.  

Din studiile și observațiile proprii nu s-au produs modificări semnificative. Nevoia de teatru, de 

instrumentele sale specifice în abordarea formării personalității individuale și de grup constituind un factor 

important în depășirea de către copii și tineri a provocărilor sociale, adesea agresive și inhibatorii. Teatrul 

ca și spațiu comunitar și ca și artă a prezentului are puterea de-a stimula creativitatea și sentimentul de 

apartenență la o cultură, o comunitate, lucru evident în felul în care Teatrul "Ariel" și-a conceput și derulat 

programele sale pe 2014. 

Din punct de vedere economic susținerea Consiliului Județean este în raport cu performanțele și 

solicitările proprii în 2014, configurându-se ca realistă angajarea teatrului  într-un proiect pe finanțare din 

fonduri europene. Mediul de afaceri, în schimb, încă nu este suficient de bine atras și implicat în susținerea 

programelor teatrului. 
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În evaluarea statistică a numărului de premiere, spectacole realizate, număr de spectatori (la sediu 

şi în turnee, deplasări, participări la festivaluri) se evidenţiază şi păstrarea nivelului preţurilor la bilete de 

spectacol stabilită în 2013. 

 

Analiza SWOT 

MEDIUL 
INTERN 

S 
Lista forţe 

 gradul de profesionalizare al personalului angajat cu oferta sa 
excelentă privind capacitatea de dezvoltare 

 beneficiul unei clădiri noi, adaptată nevoilor unui teatru 
modern, european, cu spaţii alternative pentru spectacole şi 
repetiţii 

 capacitatea proprie de producţie; 
 calitatea dotărilor tehnice; 
 responsabilizarea concretă a personalului; 
 experienţa şi performanţa managerială; 
 diversificarea repertorială 
 act artistic de înalt profesionalism prin realizarea unor 

spectacole de înaltă calitate şi ţinută artistică; 

W 
Lista slăbiciuni 

 gradul de îmbătrânire a 
personalului; 

 neprocedurarea unor 
activităţi; 

 nefinalizarea sistemului de 
vânzare on-line a biletelor; 

 absenţa unor spaţii proprii 
pentru depozitarea 
decorurilor şi a costumelor; 

 

O 
Listă oportunităţi 

 susţinererea financiară a CJ; 
 buna colaborare cu autorităţile publice judeţene şi 

locale; 
 parteneriat strategic cu UA creând acces la tinerii 

artişti absolvenţi; 
 parteneriat strategic cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

şi susţinerea acestuia în ceea ce priveşte utilizarea 
sistemului de abonamente; 

 parteneriatul cu media locală şi naţională; 
 vizibilitatea şi recunoaşterea naţională şi 

internaţională şi implicit avantajul zonal al acestora; 
 optimizarea site-ului propriu; 
 diversificarea publicului ţintă; 
 schimburi de experienţă cu prin participarea la 

festivaluri naţionale şi internaţionale; 
 excelente relaţii internaţionale 

T 
Listă ameninţări 

 veniturile mici ale multor categorii 
ale populaţiei; 

 salarii mici şi nemotivante ale 
personalului; 

 apariţia unor oferte de gen din 
partea altor operatori culturali pentru 
publicul-ţintă; 
 

 
   
 

MEDIUL  
EXTERN  

 

5. Perspective 

Fiecare proiect, program, spectacol are fixat pentru scopurile sale relația personalizată cu publicul 

spectator, imaginea și promovarea teatrului, credibilitatea și predictibilitatea modul de realizare a 

răspunderilor asumate, promovarea noului sediu ca un spațiu de creație și dialog în care fiecare spectator 

în parte să se poată întâlni cu sine și cu semenii lui în Teatrul Lui. 

Anul 2014 este important și pentru că Teatrul "Ariel", prin personalitatea sa artistică afirmată de-a 

lungul ultimilor ani a trezit interesul unor parteneri din Franța, Elveția și Macedonia, primele două având o 

cultură remarcabilă în arta spectacolului de animație a spectacolelor pentru copii și tineret. 

Astfel am realizat două acorduri cu: 

- Teatrul pentru copii și tineret din Geneva  
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- și cu Institutul Cultural Francez în realizarea și promovarea valorilor proprii în spațiul 

european. 

Mediul cultural – artistic din oraș, județul Mureș și județele Bistrița, Harghita, Covasna  care se află 

în responsabilitatea specifică a Teatrului "Ariel". 

Competiția cultural – artistică în oraș și Județul Mureș s-a accentuat favorizând nașterea unor 

programe artistice performante și diverse, lucru care a favorizat dezvoltarea colaborării cu Universitatea de 

Arte, Teatrul Național, Centrul de Creație și alte instituții de Cultură ale orașului și județului nostru. De 

asemenea am reușit să atragem în parteneriat o serie de asociații care au ca  și scop proiecte sociale – 

culturale de formare, grijă și educație a copiilor și tinerilor de diferite condiții. Condițiile date au favorizat 

promovarea propriilor spectacole și programe în colaborare cu școli, grădinițe, Inspectorate Școlare din 

județele Bistrița, Harghita, Covasna, Brașov. 

Preocupările noastre au inclus şi promovarea de parteneriate și acorduri internaționale de 

specializare continuă a noii generații de artiști ai Teatrului "Ariel" (Geneva, Institutul Cultural Francez, Velez 

(Macedonia),  Eger, Pécs (Ungaria), în colaborare cu Universitatea de Arte Tg-Mureș și Teatrul Național. 

 

Mediul intern 

Teatrul "Ariel" se constituie ca forță uman -  profesională, din două trupe (română și maghiară) un 

corp tehnic de scenă, personal calificat de producție decoruri, păpuși, costume și un personal administrativ. 

În rândul acestora, schimbul de generații este în plină desfășurare, tinere talente fiind promovate în 

proiectele noastre alături de artiști maturi-valoroși pe lângă care pot să-și însușească valorile morale, 

tehnice și de creație necesare performanței și a unei atitudini de respect față de public. Un număr foarte 

restrâns supercalificat, dar adesea suprasolicitat, de colegi în compartimentele de scenă, producție 

(ateliere) și administrație asigură cu profesionalism forța nevăzută a teatrului.  

Avem posturi blocate, avem și sarcini pentru posturi noi, este loc de mai bine. 

Armonia, atitudinea creativă și de suport în relațiile interne este un element important în abordarea, 

realizarea în miza pe care fiecare dintre membrii și colaboratorii Teatrului "Ariel" o dovedesc în munca de 

fiecare zi. 

Performanțe individuale, premii și aprecieri, cronici, critici favorabile și laudative, invitații la 

festivaluri sunt argumente reale, palpabile în susținerea afirmațiilor și se constituie la rândul lor în motivație 

de performanță și bucurie de creație continuă. 

Credibilitatea parteneriatelor acumulate de-a lungul existenței sale de peste 65 de ani prin  

păstrarea și reformularea tradițiilor culturale proprii (români și maghiari) generând o personalitate distinctă 

a teatrului, cu profile unice ale celor două trupe (română și maghiară), au atras simpatia, respectul și 

dorința de colaborare a teatrelor similare din țară și străinătate, a instituțiilor de cultură autohtone, a 
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asociațiilor culturale și sociale care au statuată preocuparea și activitatea în formarea și educația copiilor și 

tinerilor de diverse categorii. 

 

6. Dosar de presă (nr. de apariţii) – în anexă. 

 

7. Clasificarea proiectelor şi evaluarea 

Nr. 

Crt. 

Programul Tipul proiectului Denumirea proiectului 

1.  Programul de bază Proiecte mari Repertoriu de spectacole 

2.  Aniversarea de 65 de ani 

de activitate  

 Zilele Teatrului Ariel 

3.  Programul Underground  Spectacole pentru tineret prezentate în formule alternative şi 

promovarea dialogului cu publicul tânăr 

4.  Participarea la festivaluri 

de gen cu secţiile românăî 

şi maghiară 

Proiecte medii  Alba Iulia – Festivalul Internaţional “Poveşti pentru oameni mari şi 

mici” al Teatrului Prichindel din Alba Iulia; 

Cluj – Festivalul Internaţional - concurs al teatrelor de păpuşi şi 

marionete Puck 2013; 

Oradea – Festivalului de Teatru pentru Copii ARCADIA – participare 

cu trupa secţiei maghiare; 

Bucureşti – Festivalul Internaţional al teatrului de animaţie “Bucurii 

pentru copii. Spectacole de colecţie” organizat de Teatrul Ţăndărică şi 

Festivalul “Strada”; 

5.  Ateliere scenice în 

formarea copiilor 0-3 ani 

 Întâlniri duminicale 

6.  Eu merg la teatru   Spectacole oferite gratuit copiilor din medii defavorizate 

7.   Proiecte mici Tendinţe în scrierea dramatică pentru copii şi tineret 

8.    Studenţii artişti la rampă 

9.    Drama în educaţie 

10.    Clubul filmelor 

11.    Cartea de teatru 

 

Execuţia bugetară: 

 Venituri planificate.........................................  375.000 

 Total venituri realizate..................................  362.080 

 Grad de îndeplinire a veniturilor proprii..........      96,55 % 

 Gradul de autofinanţare...............................      17,81 % 

 Total cheltuieli efectuate...............................           2.458.493  

 Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli......  49,11 % 

 Ponderea cheltuielilor materiale în total cheltuieli.........   33,57 %. 
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Anexă: execuţia bugetară pe 2014, bugetul de programe şi proiecte culturale cu descrierea 

scopului şi obiectivelor fiecărui program şi proiect în parte. 

 

Evoluţia instituţiei în raport cu mediul şi sistemul instituţional actual 

 

Evoluţia economică-financiară pentru următoarea perioadă 

1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport 

cu sistemul instituţional existent 

a. Teatrul pentru copii şi tineret Ariel, cu sediul în Târgu – Mureş, str. Poligrafiei nr.4, are în 

statutul său, aprobat de Consiliul Judeţean Mureş, pregătirea, organizarea şi prezentarea de spectacole şi 

proiecte cultural-artistice pentru copii şi pentru tineret. 

Aflat în subordinea şi susţinerea Consiliului Judeţean Mureş, Teatrul Ariel prezintă spectacole şi 

proiecte cultural artistice pentru copii şi tineret în Târgu – Mureş, judeţul Mureş, în judeţele Bistriţa-Năsăud, 

Harghita şi Covasna, precum şi 2 turnee anual în judeţul Braşov, la Făgăraş, Rupea, asumându-şi 

responsabilitatea culturală pe acest palier cultural.  

Extinderea activităţii teatrului pe toată această regiune este generată de strategia de dezvoltare a 

teatrului privind afirmarea şi promovarea valorilor culturale autohtone într-un spaţiu cultural şi geografic cât 

mai amplu, venind în întâmpinarea solicitărilor şcolilor, grădiniţelor respectiv Inspectoratelor şcolare 

judeţene din regiunea menţionată. Mediul instituţional (Inspectoratele şcolare judeţene – şcolile, grădiniţele) 

din judeţele Bistriţa, Harghita, Covasna, Braşov ne sprijină aproape exclusiv în oferta de proiecte culturale 

şi spectacole pentru copii şi tineret pe Teatrul Ariel, teatre de gen neexistând, cu excepţia judeţelor Braşov, 

unde funcţionează Teatrul de păpuşi şi Covasna, unde funcţionează secţia de păpuşi a Teatrului maghiar 

Tamasi Aron. 

Strategia de programe, proiecte şi spectacole a Teatrului Ariel este structurată pe o zonă culturală 

de gen neacoperită de celelalte instituţii de spectacol existente în regiune. În plan concret aceasta 

înseamnă proiecte, programe, spectacole pentru publicuri-ţintă – copii preşcolari şi şcolari clasele I-IV 

precum şi segmentul de tineri din ciclul gimnazial şi liceal, - proiecte şi programe de interval în care 

elemente şi forme ale limbajului teatral mijlocesc formarea personalităţii individuale şi de grup, a gustului. 

Din sondajele efectuate cu resurse proprii (în primul rând proiectele de personalizare a relației cu 

publicurile teatrului la ambele trupe, română și maghiară) am constatat nevoie familiarizării timpurii cu 

formele de expresie teatrală, spațiul ludic al dialogului dintre narator teatral și public, astfel încât am inclus 

programul de reprezentări teatrale pentru copiii de 0-4 ani în cadrul responsabilităților asumate. 

Cafeneaua-librărie întregeşte această structură de program prin care Teatrul Ariel va fi locul și 

contextul întâlnirii copiilor și tinerilor cu ei, cu teatrul, literatura, muzica, filmul și artele vizuale în sensul 

cunoașterii de sine și a semenului, a nevoilor și bucuriilor culturale. 
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Prin colaborarea cu instituţiile şi mediul educaţional al copiilor şi tinerilor Teatrul Ariel este angajat 

ca factor important de iniţiere şi promovare a valorilor estetice şi morale prin arta teatrală. Colaborarea cu 

Universitatea de Arte Târgu – Mureş prin programele şi proiectele elaborate în comun oferă un mediu 

profesionist de iniţiere şi promovare a tinerilor creatori în arta animaţiei şi a teatrului contemporan fiind 

deopotrivă o provocare estetică adresată tinerilor spectactori. 

b. Teatrul Ariel acoperă prin programele sale un spaţiu cultural şi o ofertă de spectacole care nu se 

regăseşte în mod constant şi manifest ca parte a strategiei celorlalte instituţii de spectacole din spaţiul de 

responsabilitate culturală asumat şi susţinut de Consiliul Judeţean Mureş. 

Colaboratori, parteneri în aceste proiecte şi programe sunt: 

 Inspectoratele Şcolare judeţene din Mureş, Bistria-Năsăud, Harghita, Covasna 

 Şcoli Tg.Mureş 

 Grădiniţe Tg.Mureş 

 Primării 

 Universitatea de Arte Tg.Mureş 

Principalii colaboratori ai Teatrului Ariel sunt construiţi pe trei paliere de activitate: 

 realizarea proiectelor, programelor şi spectacolelor cuprinse în strategia şi calendarul pe 

2015; 

 impresarierea, promovarea şi reprezentarea, respectiv susţinerea acestora; 

 publicitarea, mediatizarea programelor proprii. 

2. Colaboratori instituţionali 

 Universitatea de Arte Târgu – Mureş pe liniile de învăţământ: actorie animaţie, actorie, 

regie, scriere dramatică, scenografie; 

 Centrul Şcolar pentru educaţie incluzivă nr.1 

 Radio Târgu – Mureş  

 Primăria Târgu – Mureş (Parcul copiilor) 

 Reea SRL  

3. Colaboratori în ceea ce priveşte promovarea spectacolelor, cu sprijinul serviciului de 

impresariere al Teatrului. 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean: Mureş, Bistriţa, Harghita, Covasna 

 Primării ale localităţilor din judeţul Mureş şi judeţele unde susţinem spectacole 

 Şcoli, grădiniţe (prin direcţiile şi responsabilii culturali proprii) 

 Primăria Târgu – Mureş (Zilele târgumureşene) 

4. Colaboratori media: Radio Târgu – Mureş, Radio Ga-Ga, TVR Târgu – Mureş, TTM, Nepujsag, 

Cuvântul liber, Zi de zi, 7 seri 
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Apariţiile în presă şi presa de specialitate (scrisă şi audio-vizuală): Teatrul Azi, Observator cultural, 

Scena.ro, Liternet, Art.net, TVR – emisiuni culturale – dosar de presă în anexă. 

Acţiunile de promovare sunt realizate prin parteneriatele media, dar şi prin evenimente şi programe 

proprii care aduc vizibilitate şi produc efecte pozitive prin mass-media. 

Proiecte cu ritm de organizare este trimestrial: 

 Microstagiuni de spectacole 

 Premiere 

 Lansări de carte 

Proiecte anuale: 

 Festivaluri: Cluj, Alba Iulia, Bucureşti. 

Profilul spectatorilor noştri care reprezintă categoriile publicurilor ţintă ale proiectelor şi 

spectacolelor noastre se diferenţiază în primul rând prin vârsta lor în preşcolari, şcolari, ciclul gimnazial şi 

liceeni. Profilul real al lor de personalitate individuală şi de grup este într-o dinamică de permanentă 

schimbare funcţie de mediul, contextul şi condiţionările social-economice care sunt manifeste la nivelul 

comunităţilor din mediul rural – mai puţin informat şi mediul urban – mai informat, pretenţios – pe termen 

lung, dar şi copiii cu nevoi speciale – pe termen scurt. 

5. Pregătirea spectacolelor şi proiectelor 

La sediu: 

 Spectacole pentru copiii din Târgu – Mureş 

 Colaborări cu Universitatea de Arte Târgu – Mureş 

 Colaborări cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

În afara sediului: 

o Deplasări, turnee şi evenimente culturale din alte localităţi (Târnăveni, Făgăraş, Sf. 

Gheorghe) 

o Festivaluri în țară și în străinătate   

Alte colaborări cu Universitatea de Arte: Caleidoscop; Microstagiune, examene, spectacole lectură; 

 Primăria Târgu – Mureş 

 Animaţia (spectacol de animaţie în spaţii neconvenţionale). 

 

Teatrul  Ariel a devenit în ultimii ani o adevărată scenă pentru „cei mici şi mari” 

construindu-şi prin  performanţele sale premisele unei noi etape de dezvoltare regională, în care 

valorile culturii proprii vor fi promovate într-o amplă rezonanţă cu valorile culturilor europene. 

 

D I R E C T O R, 

Gavril Cadariu 


