


Pentru „Saptamana altfel“, noi ne-am pregatit cu 
spectacole, ateliere creative, si ateliere de educatie prin teatru,

Gasiti in oferta noastra spectacole cu muzica live, spectacole 
cu teatru de papusi si umbre, spectacole interactive, ateliere creative 
de toate felurile.

Avem si combinatii, pe parcursul unei ore putem face 30 
minute de spectacol si apoi 30 minute atelier creativ, astfel ca fiecare 
copil pleaca cu o amintire acasa.
Iata spectacolele noastre cu o scurta descriere:

Tigrisorul curios
Tigrisorul curios este un spectacol-atelier pentru copii cu 

varste cuprinse intre 1 si 4 ani.
Tigrisor este un tigru foaaarte curios si niciodata nu reuseste 

sa tina prea mult timp un secret.
Aniroc si Porcusor, prietenii lui Tigrisor, incearca  sa il 

invete pe acesta ca nu e bine sa fii atat de curios.
In final copiii vor face o marioneta dintr-o soseta.

Muzica si jocul
Ana, o fetita care trebuie sa exerseze zilnic la flaut, nu mai 

iubeste muzica. I se pare plicticoasa si nu mai gaseste nicio bucurie 
cand canta la flaut.

Astfel ca intr-o zi apare Zana Muzicii, care vine cu jocuri 
muzicale, cu gama si notele ei si cu tot felul de povesti prin care sa-i 
arate cat de importanta este muzica in viata noastra.

E un atelier interactiv cu muzica life, cu povesti, animatie si 
jocuri multe care sa-i bucure pe copii.
            In final vom face un instrument neconventional pe care sa 
exersati acasa.



Tinkerbell si Peter Pan
Un spectacol interactiv in care copii intra in minunata lume de 

poveste si devin parte din spectacol.
Spectacolul prezinta conflictul dintre maleficul Capitan Hook 

si rivalul sau Peter Pan. Ca de obicei Capitanul Hook doreste sa puna 
stapanire pe lumea povestilor si face numai rautati. Insa Peter si 
Tinkerbell impreuna cu ajutorul copiilor trec de multe provacari si 
reusesc sa iasa invingatori.

Cel mai important este faptul ca personajele noastre si copii il 
invata pe Capitanul Hook cat este de importanta prietenia si in final il 
atrag de partea lor provocandu-l la celebrul dans al prieteniei.

Tu stii cat e ora?
Doua surori nazdravane, Lara si Clara ne vor plimba prin 

momentele importante ale unei zile.
Astfel vom afla cam cum se citeste ceasul, notiuni ca zi, 

noapte, dimineata, pranz si seara.
Un spectacol interactiv, foarte haios si nu in ultimul rand 

educativ, pentru cei mici.

Cenusareasa
Toata lumea cunoaste clasica poveste a Cenusaresei, o poveste 

frumoasa pe care am adaptat-o pentru copiii mai mici.
Ideea spectacolui este ca sa-i distreze pe copii. 

Un  spectacol interactiv  realizat dupa povestea “Cenusareasa”.

Povesti din jurul lumii
Iata si un spectacol de teatru de umbre combinat cu teatru de 

papusi si marionete.
Cuprinde 3 povesti ilustrate cu ajutorul teatrului de umbre si 

papusi.
Vom urmari 3 povesti diferite din jurul lumii, fiecare ilustrata 

altfel pentru ca monotonia sa nu-i cuprinda pe micii spectatori.
Dupa spectacol, copiii vor cunoaste toate peronajele si vor 

discuta despre ele.



Scufita rosie
“Scufita rosie” este un spectacol pentru copiii cu varste 

cuprinse intre 2 si 5 ani.
Iata o noua premiera in cadrul MiniArtShow, un spectacol 

interactiv, foarte indragit de copii, pe care ni l-am dorit sa faca 
parte din repertoriul nostru.

Va invitam sa-i cunoasteti pe Lup, Bunica si Scufita Rosie 
intr-o adaptare noua a povestii cu acelasi nume.

Cu mica sirena Ariel in cautarea lui Nemo
Alaturi de mica sirena, frumoasa Ariel, vom intra intr-o 

lume plina de mister, lumea oceanelor.
Micutul Nemo iar s-a pierdut si tatal lui este disperat sa-l 

gaseasca. De aceea apelaeaza la Ariel pentru ca sa fie sigur ca il 
gaseste cat mai repede.
In aceasta aventura insa ne vom intalni cu un rechin vegetarian, cu 
balena somnoroasa, calutul de mare si broscuta testoasa.

Surpriza este ca la finalul spectacolului fiecare copil va 
picta un peste, pe care il va pastra ca amintire de la micutul Nemo.

Cine a zis miau ?
Iata o premiera in repertoriul nostru de anul acesta, un nou 

spectacol/atelier de educatie  timpurie prin joc si creativitate.
Inspirati dupa povestea “Cine a zis Miau?”- de V. Suteev, 

am gandit acest atelier pentru cei mici.
Prin intermediul povestii lui V Suteev vor face cunostinta 

cu mai multe animale dragute,  realizate si jucate de actori si actori 
papusari profesionisti.



Ying si Yang
Un spectacol de educatie timpurie pentru copiii foarte mici, 

cu varste cuprinse intre 10 luni si 5ani, marca MiniArtShow.
Yin si Yang sunt două concepte religioase care îsi au originea 

în filozofia si metafizica chineză. Aceste concepte reprezintă formele 
primordiale si complementare ce compun universul si toate 
componentele acestuia.

In spectacolul nostru acestea sunt doua personaje, doi copii, 
care se nasc in lumi diferite, se intalnesc, se joaca, comunica si 
raman prieteni.

Povestea Curcubeului
"Povestea curcubeului" este un atelier cald, in care culorile 

vin rand pe rand si se prezinta.
Fiecare are o poveste, o melodie , o lume colorata din care se 

desprinde ca sa le arate copiilor povestea lor.

Cerculet si prietenii lui, Patratel si Triunghi
V-ati gandit vreodata ca un copil poate invata o multime de 

lucruri prin joc?
La atelierul nostru " Cerculet, Patratel si Triunghi" cei mici 

vor invata prin joaca, formele geometrice. 
Fiecare dintre cele trei forme va prinde viata si ne vor arata 

cum toate obiectele si lucrurile din jurul nostru au aspectul si 
structura acestor forme geometrice.

De exemplu omul de zapada este format din trei cercuri, 
televizorul este in forma dreptunghiulara, iar acoperisul unei case 
este un urias triunghi.



Pentru  Cresa avem ateliere de stimulare senzoriala

Vom descoperi :

- materiale neconventionale cu care vom construim jucarii 
creative
- muzica , care ne va ajuta sa ne imprietenim cu ritmul, 
miscarea , dar care ne va folosi si ca “amprenta” a informatiile 
aflate ( muzica ne va ajuta sa imprimam mai usor in memorie 
lucrurile descoperite)
- jocuri tactile prin care vom invata despre lucrurile din jurul 
nostru, dar si cum sa ne reglam/modulam registrul emotional 
( tehnici Theraplay)

CONTACT MiniArtShow
http://www.miniartshow.ro
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