
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Crăciunul Altfel – 2015, la Arcub pe 21 decembrie, ora19.30 



1. Discard 
din data de 9 decembrie 2015, ora 18.13 

http://stiri.discard.ro/stiri/cerere-in-casatorie-la-teatrul-de-arta-o-
premiera-siropoasa-cu-scandal 
 

 
 

Nouă bulină pentru Teatrul Nottara 

 

 
"Din 21 decembrie Teatrul Nottara vă invită din nou la spectacol. Deocamdată 

ne veţi găsi la ARCUB, la Casa Centrală a Armatei şi la Palatul Cotroceni (până se 

termină consolidarea clădirii din Magheru)! „Regina bulinelor" vă recomandă să aflaţi 

http://stiri.discard.ro/stiri/cerere-in-casatorie-la-teatrul-de-arta-o-premiera-siropoasa-cu-scandal
http://stiri.discard.ro/stiri/cerere-in-casatorie-la-teatrul-de-arta-o-premiera-siropoasa-cu-scandal


totul, în timp real, de pe site-ul şi de pe pagina noastră de facebook. Urmăriţi-ne!", 

transmit reprezentanții Teatrului Nottara.  

 

Crăciunul Altfel 21.12.2015 36,63 RON 

Despre eveniment: 

Anul acesta, Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petreceți din 

nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 

 
Bunăoară călătorind în timp...undeva, cândva...mai precis în epoca interbelică. 



 Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia împreuna 

cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului Paris de 

odinioară. 

 Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se vor 

alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. - 

 

Regizorul spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această 

incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie 

și una de emoții într-o singură seară. 

Asociația SmartArt vă invită la dans cu balerinii ALL'S BALLET, coordonați 

de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in ritmul bucuriei. 

  Veniți la petrecerea noastră să ne ursim unii altora ca "cele rele să se spele, cele 

bune să se adune"! 

Cu: 

Mădălina Constantin 

Anfisa Fugaru 

Angela Solcan 

Basalic Iordache 

Andrei Lazăr 

Alexandru Burca-pian 

Baletul Companiei Artistice All's. 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html


2.DCNews 
din data de 9 decembrie 2015, ora 18.13 

http://www.dcnews.ro/noua-bulina-pentru-teatrul-nottara_491972.html 
 

 
 

Nouă bulină pentru Teatrul Nottara 

 

 
"Din 21 decembrie Teatrul Nottara vă invită din nou la spectacol. Deocamdată 

ne veţi găsi la ARCUB, la Casa Centrală a Armatei şi la Palatul Cotroceni (până se 

http://www.dcnews.ro/noua-bulina-pentru-teatrul-nottara_491972.html


termină consolidarea clădirii din Magheru)! „Regina bulinelor" vă recomandă să aflaţi 

totul, în timp real, de pe site-ul şi de pe pagina noastră de facebook. Urmăriţi-ne!", 

transmit reprezentanții Teatrului Nottara.  

 

Crăciunul Altfel 21.12.2015 36,63 RON 

Despre eveniment: 

Anul acesta, Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petreceți din 

nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 

 
Bunăoară călătorind în timp...undeva, cândva...mai precis în epoca interbelică. 



 Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia împreuna 

cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului Paris de 

odinioară. 

 Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se vor 

alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. - 

 

Regizorul spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această 

incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie 

și una de emoții într-o singură seară. 

Asociația SmartArt vă invită la dans cu balerinii ALL'S BALLET, coordonați 

de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in ritmul bucuriei. 

  Veniți la petrecerea noastră să ne ursim unii altora ca "cele rele să se spele, cele 

bune să se adune"! 

Cu: 

Mădălina Constantin 

Anfisa Fugaru 

Angela Solcan 

Basalic Iordache 

Andrei Lazăr 

Alexandru Burca-pian 

Baletul Companiei Artistice All's. 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html


3.Art&Culture 
din data de 10 decembrie 2015,  

http://cultural.bzi.ro/o-noua-bulina-pentru-teatrul-nottara-38236 
 

 
 

O noua bulina pentru Teatrul Nottara 

 
"Din 21 decembrie Teatrul Nottara vă invită din nou la spectacol. Deocamdată 

ne veţi găsi la ARCUB, la Casa Centrală a Armatei şi la Palatul Cotroceni (până se 

http://cultural.bzi.ro/o-noua-bulina-pentru-teatrul-nottara-38236


termină consolidarea clădirii din Magheru)! „Regina bulinelor" vă recomandă să aflaţi 

totul, în timp real, de pe site-ul şi de pe pagina noastră de facebook. Urmăriţi-ne!", 

transmit reprezentanții Teatrului Nottara.  

 

Crăciunul Altfel 21.12.2015 36,63 RON 

Despre eveniment: 

Anul acesta, Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petreceți din 

nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 

 
Bunăoară călătorind în timp...undeva, cândva...mai precis în epoca interbelică. 



 Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia împreuna 

cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului Paris de 

odinioară. 

 Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se vor 

alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. - 

 

Regizorul spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această 

incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie 

și una de emoții într-o singură seară. 

Asociația SmartArt vă invită la dans cu balerinii ALL'S BALLET, coordonați 

de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in ritmul bucuriei. 

  Veniți la petrecerea noastră să ne ursim unii altora ca "cele rele să se spele, cele 

bune să se adune"! 

Cu: 

Mădălina Constantin 

Anfisa Fugaru 

Angela Solcan 

Basalic Iordache 

Andrei Lazăr 

Alexandru Burca-pian 

Baletul Companiei Artistice All's. 



4.Radio România Bucureşti FM 
din data de 26 noiembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/11/26/spectacolele-teatrului-nottara-se-vor-juca-

la-sala-arcub/ 

 

 

 

Spectacolele Teatrului Nottara se vor juca la Sala ARCUB 

 

Spectacolele Teatrului Nottara se vor juca pe scena Sălii ARCUB, de pe strada 

Batiştei, conform directoarei ARCUB, Mihaela Păun. Aceasta a declarat că cele două 

http://bucurestifm.ro/2015/11/26/spectacolele-teatrului-nottara-se-vor-juca-la-sala-arcub/
http://bucurestifm.ro/2015/11/26/spectacolele-teatrului-nottara-se-vor-juca-la-sala-arcub/


instituții de cultură sunt „surori”, fiind subordonate Primăriei Capitalei. Prin urmare, 

este normal ca ARCUB, care are acum două săli de spectacol, să ajute Teatrul 

Nottara. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a spus că o parte dintre 

spectacole se vor juca la Sala ARCUB, iar altele la Palatul Cotroceni. Ea a mai 

declarat că actorii îşi doresc refacerea studiului de rezistență seismica al blocului la 

parterul căruia se află Teatrul Nottara, cel din 1996 fiind contestat de către proprietari, 

si demararea cât mai urgentă a lucrărilor de consolidare. 

Ţepuş spune că o parte dintre birouri şi repetițiile vor rămâne în sediul de pe 

Magheru şi că actorii îşi doresc ca acesta să fie luminat, pentru ca bucureștenii să ştie 

că Teatrul Nottara nu şi-a închis porțile. 

Primul spectacol al Teatrului Nottara la Sala ARCUB va avea loc în 

aproximativ două săptămâni. 

 

de către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/


5.Mediafax 
din data de 29 noiembrie 2015,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/arcub-ofera-teatrului-nottara-sediul-

din-strada-batistei-14900584 

 

 

 

ArCuB oferă Teatrului Nottara sediul din strada Batiştei 

 

Sala ArCuB din strada Batiştei va fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara 

pentru a-şi putea continua activitatea, măsura urmând a fi luată până când se 

vor rezolva problemele sediului din Magheru, a declarat, joi, directorul ArCuB, 

Mihaela Păun. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/arcub-ofera-teatrului-nottara-sediul-din-strada-batistei-14900584
http://www.mediafax.ro/cultura-media/arcub-ofera-teatrului-nottara-sediul-din-strada-batistei-14900584


 

 

Sala ArCuB are o capacitate de 377 de locuri, cărora li se pot adăuga locuri pe 

margine, putând să se ajungă până la 400 de locuri. 

Mihaela Păun a spus că în sediul din strada Baitştei se va încerca o coexistenţă şi nu crede că vor 

exista probleme. 

Ea a mai precizat că urmează ca săptămâna viitoare să se discute în Comisia de cultură a Primăriei 

Capitalei despre aspectele privind organizarea şi împărţirea cheltuielilor, dar nu crede că va fi o 

problemă având în vedere că ambele instituţii sunt în subordinea primăriei. 

"Vom încerca să facem o împărţire echitabilă şi să nu ne certăm. Vom coopera cât este nevoie", a 

spus Mihaela Păun. 

Directorul ArCuB a mai spus că există deja un proiect de consolidare privind sediul strada Batiştei 

făcut chiar în acest an, în ideea că lucrările ar fi putut începe anul viitor. 

"Cum nu mai reprezintă o urgenţă, probabil că îi va veni rândul după ce clădirile cu risc seismic 1 se 

vor consolida. O consolidare durează cam trei ani", a mai spus directorul ARCUB. 

Managerul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş a precizat că problema este parţial rezolvată. 

"În continuare dorim acea expertiză absolut necesară, pentru că la noi propietarii nu au contestat 

reabilitarea, ci acea expertiză din 1996. Sunt sigură că acel bloc are bulină roşie şi sunt sigură că 

trebuie consolidat", a spus Ţepuş. 

Ea a mai precizat că solicită ca o parte din birourile teatrului să rămână în sediul din Magheru şi să 

existe posibilitatea ca actorii să repete pe scenele de acolo. 

"Săptămâna viitoare, Comisia de cultură ne-a făcut o invitaţie joi de la ora 14.00 cu ArCuB. Dorim 

ca afişajul să rămână pe Magheru, ca agenţia de bilete să rămână acolo, să fie luminat Magheru, ca 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/arcub-ofera-teatrului-nottara-sediul-din-strada-batistei-14900584/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/arcub-ofera-teatrului-nottara-sediul-din-strada-batistei-14900584/foto


să se ştie că Teatrul Nottara nu şi-a închis porţile şi să putem spune publicului unde ne va putea găsi 

pentru că acum suntem în trei sedii", a mai spus managerul teatrului. 

Marinela Ţepuş a mai precizat că nu este foarte fericită cu sediul ArCuB, deoarece sala din Magheru 

era o sală pentru teatru, în timp ce cea din Batiştei a fost gândită ca o sală de tineret pentru altfel de 

activităţi. 

Pe de altă parte ea a precizat că este încântată de numărul mare de locuri pe care îl are sala ARCUB, 

precizând că ambele sedii ale Teatrului Nottara, cel din Magheru şi cel din Cotroceni, aveau 

împreună 400 de locuri. 

Reprezentanţii Teatrului Nottara au avut o întâlnire, miercuri, cu preşedintele României, Klaus 

Iohannis, cu scopul de a discuta despre situaţia actuală a instituţiei teatrale, dar şi pentru a li se oferi 

găzduire temporară pentru o parte dintre producţiile lor, pe scena de spectacole a Palatului 

Cotroceni. 

După întâlnire, Marinela Ţepuş a anunţat că producţiile Teatrului Nottara vor fi jucate, din 5 

decembrie, la Cotroceni. Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul Cotroceni, a mai spus 

aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, începând de luni, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării 

de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu (conform Ordonanţei 

Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 

ulterioare), cu un colectiv artistic care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un 

scenograf şi cu o echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 

Centrul de proiecte culturale al Municipiului Bucureşti şi-a desfăşurat 

activitatea în sediul din strada Batiştei, până în septembrie 2014, când s-a mutat în 

Hanul Gabroveni, inaugurat atunci după desfăşurarea unor ample lucrări de 

reabilitare. 

Mihaela Păun, a declarat, joi, că a discutat cu directorul Teatrului Nottara, 

Marinela Ţepuş şi, chiar dacă sala din strada Batiştei nu este în cele mai bune condiţii 

pentru că are risc seismic 2, au decis că aceasta poate fi folosită de actorii Teatrului 

Nottara pentru că totuşi nu are bulină roşie, precum clădirea instituţiei de spectacol. 

"Având în vedere că legea spune că doar clădirile cu risc seismic 1 se închid şi cum 

noi avem o altă clădire nouă şi foarte frumoasă la Hanul Gabroveni, unde avem şi o 

sală de spectacole mai mică decât cea din Batiştei, de 200 de locuri, este normal să 

dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc", a declarat Mihaela Păun. 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search


Sala ArCuB are o capacitate de 377 de locuri, cărora li se pot adăuga 

locuri pe margine, putând să se ajungă până la 400 de locuri. 

Mihaela Păun a spus că în sediul din strada Baitştei se va încerca o coexistenţă 

şi nu crede că vor exista probleme. 

Ea a mai precizat că urmează ca săptămâna viitoare să se discute în Comisia de 

cultură a Primăriei Capitalei despre aspectele privind organizarea şi împărţirea 

cheltuielilor, dar nu crede că va fi o problemă având în vedere că ambele instituţii sunt 

în subordinea primăriei. 

"Vom încerca să facem o împărţire echitabilă şi să nu ne certăm. Vom coopera cât 

este nevoie", a spus Mihaela Păun. 

Directorul ArCuB a mai spus că există deja un proiect de consolidare privind 

sediul strada Batiştei făcut chiar în acest an, în ideea că lucrările ar fi putut începe 

anul viitor. 

"Cum nu mai reprezintă o urgenţă, probabil că îi va veni rândul după ce clădirile cu 

risc seismic 1 se vor consolida. O consolidare durează cam trei ani", a mai spus 

directorul ARCUB. 

Managerul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş a precizat că problema este parţial 

rezolvată. 

"În continuare dorim acea expertiză absolut necesară, pentru că la noi propietarii nu 

au contestat reabilitarea, ci acea expertiză din 1996. Sunt sigură că acel bloc are 

bulină roşie şi sunt sigură că trebuie consolidat", a spus Ţepuş. 

Ea a mai precizat că solicită ca o parte din birourile teatrului să rămână în 

sediul din Magheru şi să existe posibilitatea ca actorii să repete pe scenele de acolo. 

"Săptămâna viitoare, Comisia de cultură ne-a făcut o invitaţie joi de la ora 14.00 cu 

ArCuB. Dorim ca afişajul să rămână pe Magheru, ca agenţia de bilete să rămână 

acolo, să fie luminat Magheru, ca să se ştie că Teatrul Nottara nu şi-a închis porţile şi 

să putem spune publicului unde ne va putea găsi pentru că acum suntem în trei sedii", 

a mai spus managerul teatrului. 

Marinela Ţepuş a mai precizat că nu este foarte fericită cu sediul ArCuB, 

deoarece sala din Magheru era o sală pentru teatru, în timp ce cea din Batiştei a fost 

gândită ca o sală de tineret pentru altfel de activităţi. 



Pe de altă parte ea a precizat că este încântată de numărul mare de locuri pe 

care îl are sala ARCUB, precizând că ambele sedii ale Teatrului Nottara, cel din 

Magheru şi cel din Cotroceni, aveau împreună 400 de locuri. 

Reprezentanţii Teatrului Nottara au avut o întâlnire, miercuri, cu preşedintele 

României, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situaţia actuală a instituţiei 

teatrale, dar şi pentru a li se oferi găzduire temporară pentru o parte dintre producţiile 

lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

După întâlnire, Marinela Ţepuş a anunţat că producţiile Teatrului Nottara vor fi 

jucate, din 5 decembrie, la Cotroceni. Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul 

Cotroceni, a mai spus aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând de luni, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 

 

 

 

de Aurelia Alexa - Mediafax 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
http://www.mediafax.ro/autor/aurelia-alexa-mediafax


Mediafax 
din data de 27 noiembrie 2015,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-se-va-muta-

temporar-la-arcub-si-va-juca-la-cotroceni-o-data-pe-luna-14901987 

 

 

 

Teatrul Nottara se va muta temporar la ArCuB şi va juca la Cotroceni o dată pe 

lună 

 

Teatrul Nottara se va muta temporar la sediul ArCuB din Bucureşti şi va 

juca la Palatul Cotroceni, o dată pe lună, până la găsirea unui nou sediu, potrivit 

unui comunicat remis MEDIAFAX. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub-si-va-juca-la-cotroceni-o-data-pe-luna-14901987
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub-si-va-juca-la-cotroceni-o-data-pe-luna-14901987


 

Pe 5 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc prima reprezentaţie susţinută de 

Teatrul Nottara în sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Această reprezenţie va 

avea loc sub sloganul "Teatrul Nottara şi invitaţii săi", iar spectatori vor fi angajaţii 

teatrului şi cei care au fost alături de instituţie în această perioadă, precum şi invitaţii 

Preşedinţiei. 

"Din cauza răgazului scurt, nu se pot întreprinde toate diligenţele pentru vânzarea de 

bilete, deoarece accesul în sală se realizează în baza unui protocol special de 

securitate, iar timpul rămas este prea scurt pentru a îndeplini toate cerinţele prevăzute 

în mod legal. Sigur, următorul spectacol va fi dedicat publicului", mai spune Teatrul 

Nottara. 

"Invitaţia preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onorează. Vom avea spectacole acolo o dată pe lună. Pentru că 

plecăm dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole pe 

săptămână, un repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în repetiţii, avem 

nevoie de un spaţiu permanent. Din acest motiv, am continuat să căutăm o sală 

adecvată pentru a ne continua activitatea. În acest sens, am avut astăzi o 

întâlnire la Primărie, în urma căreia am primit asigurarea că ne vom muta la 

sediul ArCuB situat pe strada Batiştei.  

Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 14.00, va avea loc o întrunire între 

reprezentanţii Teatrului Nottara, reprezentanţii ArCuB şi Comisia de Cultură a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru a stabili detaliile tehnice şi 

administrative ale viitoarei mutări în acest sediu provizoriu. Nu dorim să îi cotropim 

pe colegii noştri de la ArCuB, dorim să avem un spaţiu adecvat, în preajma 

Bulevardului Magheru, astfel încât să nu ne pierdem identitatea şi 70 de ani de istorie, 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub-si-va-juca-la-cotroceni-o-data-pe-luna-14901987/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub-si-va-juca-la-cotroceni-o-data-pe-luna-14901987/foto
http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search


dintre care 55 în sediul de pe Magheru", a declarat directorul Teatrului Nottara, 

Marinela Ţepuş. 

Totodată, Teatrul Nottara transmite mulţumiri publicului pentru sprijinul 

şi solidaritatea de care a dat dovadă în această perioadă, precum şi pentru 

interesul manifestat faţă de această instituţie culturală. 

Agenţia MEDIAFAX a relatat, pe 25 noiembrie, că Teatrul Nottara din 

Bucureşti se va muta, până la găsirea unui nou sediu, la Palatul Cotroceni, iar primul 

spectacol pe care actorii instituţiei teatrale îl vor prezenta publicului, "Teatrul Nottara 

şi invitaţii săi", va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 19.00. 

La momentul respectiv, reprezentanţii Teatrului Nottara au avut o întâlnire cu 

preşedintele României, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situaţia actuală a 

instituţiei teatrale, dar şi pentru a li se oferi găzduire temporară pentru o parte dintre 

producţiile lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând din 23 noiembrie, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis 

a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic 

ridicat, până la consolidarea acestora. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a precizat, pe 24 noiembrie, pentru 

MEDIAFAX că a solicitat Primăriei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru 

ca teatrul să nu îşi piardă identitatea, adăugând că se vor juca spectacole şi în stradă, 

dacă această problemă nu se rezolvă. Totodată, s-au făcut solicitări pentru o nouă 

expertiză a instituţiei teatrale. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 

 

de Madalina Cerban 

http://www.mediafax.ro/autor/madalina-cerban-mediafax


6.Digi 24 
din data de 26 noiembrie 2015, ora 11.15 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Spectacolele+Teatrului+N

ottara+pe+scena+ArCuB 
 

 

 

Spectacolele Teatrului Nottara, pe scena ArCuB 

Actorii Teatrului Nottara din Capitală n-au rămas în stradă, după ce legea 

le-a interzis să mai dea spectacole în clădirea cu risc seismic. Astăzi, au aflat că vor 

putea evolua pe scena ArCuB, centrul cultural al municipiului Bucureşti. Cât 

priveşte oferta Administraţiei Prezidenţiale, care le-a pus la dispoziţie sala Teatrului 

Cotroceni, actorii o iau în calcul măcar pentru câte o reprezentaţie pe lună. 
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Administraţia Teatrului Nottara îşi face calculele cum să nu tragă obloanele 

după intrarea în vigoare a legii care îi va închide sediul din clădirea cu bulină roşie de 

pe bulevardul Magheru, din Bucureşti. 

Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara: Dorim ca afişajul să rămână pe 

Magheru, Agentia de bilete sa ramana pe Magheru. Solicităm să rămânem cu o parte 
din birouri în teatru si cu posibilitatea de a repeta pe scenele noastre.  

Vestea bună este că piesele vor putea fi jucate pe scena ARCUB, în clădirea 

Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti. 

Mihaela Păun, director ArCuB: Nici noi nu stăm pe roze. Sala din Batiştei are 

şi ea un risc seismic doi. Ceea ce înseamnă că nu e cu bulină, dar nici nu stă pe roze. 

Având în vedere că şi unii şi alţii aparţinem Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Vorbim de buget pentru că acolo vorbim de contract de mentenanţă, de contract de 
curăţenie, de contract de pază, dar cred că le vom împărţi. Vom coopera cât e nevoie. 

Sala are o capacitate de aproximativ 400 de locuri, însă nu dispune de alte 

facilităţi. 



Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara: Nu suntem foarte fericiți că 

suntem acolo. Sala noastră e o sală construită pentru teatru. ArCuB-ul este o altfel de 

sală pentru activităţile acelea specifice pe vremea aceea pentru tinerei, acele brigăzi 

artistice, acele coruri.  

Teatrul Nottara va putea juca şi la Teatrul Cotroceni, dar aici încap doar 120 de 

spectatori, iar spaţiul e mai puţin permisiv cu decorurile. 



7.Yorick 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 290, 24 – 30 noiembrie  

din data de 28 noiembrie 2015, ora 15.29 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-temporar-la-arcub/ 

 

 

Teatrul Nottara se mută temporar la ARCUB 

 

În urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii 282/2015, care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în 

clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora, Teatrul Nottara a rămas 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-temporar-la-arcub/
http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-temporar-la-arcub/
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fără sediu. În urma invitației președintelui României, Teatrul Nottara va juca o dată pe 

lună chiar la Palatul Cotroceni. Pe 5 decembrie, de la ora 19:00, va avea loc prima 

reprezentaţie susţinută de Teatrul Nottara în Sala de spectacole a Palatului. Această 

reprezenţie va avea loc sub sloganul „Teatrul Nottara şi invitaţii săi”, adică spectatori 

vor fi angajaţii teatrului, precum şi invitații Preşedinţiei. „Din cauza răgazului scurt nu 

se pot întreprinde toate diligențele pentru vânzarea de bilete, deoarece accesul în sală 

se realizează în baza unui protocol special de securitate, iar timpul rămas este prea 

scurt pentru a îndeplini toate cerințele prevăzute în mod legal. Sigur, următorul 

spectacol va fi dedicat publicului”, se arată într-un comunicat al teatrului. 

„Invitaţia Preşedintelui României, dl. Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onorează. Vom avea spectacole acolo o dată pe lună. Pentru că plecăm 

dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole pe săptămână, un 

repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în repetiţii, avem nevoie de un spaţiu 

permanent. Din acest motiv, am continuat să căutăm o sală adecvată pentru a ne 

continua activitatea. În acest sens, am avut astăzi o întâlnire la Primărie, în urma 

căreia am primit asigurarea că ne vom muta la sediul ARCUB, situat pe strada 

Batiștei. Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 14:00 va avea loc o întrunire între 

reprezentanții Teatrului Nottara, reprezentanții ARCUB şi Comisia de Cultură a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru a stabili detaliile tehnice și 

administrative ale viitoarei mutări în acest sediu provizoriu. Nu dorim să îi cotropim 

pe colegii noştri de la ARCUB, dorim să avem un spaţiu adecvat, în preajma 

Bulevardului Magheru, astfel încât să nu ne pierdem identitatea şi 70 de ani de istorie, 

dintre care 55 în sediul de pe Magheru”, a declarat directoarea Teatrului Nottara, 

Marinela Țepuș. 

Teatrul Nottara transmite mulțumiri publicului și reprezentanților mass-media 

pentru sprijinul și solidaritatea de care au dat dovadă în această perioadă, precum și 

pentru interesul manifestat față de o instituție culturală de prestigiu. 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/


8.Realitatea 
din data de 26 noiembrie 2015, ora 20.29 

http://www.realitatea.net/unde-se-vor-juca-spectacolele-teatrului-
notarra-o-parte-la-cotroceni-o-parte-la-arcub_1838615.html 
 

 
 

Unde se vor juca spectacolele Teatrului Notarra: o parte la Cotroceni, o parte la 

ARCUB 

 

 
 

Spectacolele Teatrului Nottara se vor juca pe scena Sălii ARCUB, de pe strada 

Batiştei, conform directoarei ARCUB, Mihaela Păun. Aceasta a declarat că cele două 

instituții de cultură sunt „surori”, fiind subordonate Primăriei Capitalei. Prin urmare, 

http://www.realitatea.net/unde-se-vor-juca-spectacolele-teatrului-notarra-o-parte-la-cotroceni-o-parte-la-arcub_1838615.html
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este normal ca ARCUB, care are acum două săli de spectacol, să ajute Teatrul 

Nottara. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a spus că o parte dintre 

spectacole se vor juca la Sala ARCUB, iar altele la Palatul Cotroceni. Ea a mai 

declarat că actorii îşi doresc refacerea studiului de rezistență seismica al blocului la 

parterul căruia se află Teatrul Nottara, cel din 1996 fiind contestat de către proprietari, 

si demararea cât mai urgentă a lucrărilor de consolidare. 

Ţepuş spune că o parte dintre birouri şi repetițiile vor rămâne în sediul de pe 

Magheru şi că actorii îşi doresc ca acesta să fie luminat, pentru ca bucureștenii să ştie 

că Teatrul Nottara nu şi-a închis porțile. 

Primul spectacol al Teatrului Nottara la Sala ARCUB va avea loc în 

aproximativ două săptămâni. 

 

 

 

 

Sursă: REALITATEA.NET 

http://www.realitatea.net/


9.Art&Culture 
din data de 27 noiembrie 2015, ora 20.29 

http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub-si-va-

juca-la-cotroceni-o-data-pe-luna-37716 
 

 

 

Teatrul Nottara se va muta temporar la ArCuB si va juca la Cotroceni o data pe 

luna 

 

 
Teatrul Nottara se va muta temporar la sediul ArCuB din Bucuresti si va 

juca la Palatul Cotroceni, o data pe luna, pana la gasirea unui nou sediu, potrivit unui 

comunicat remis MEDIAFAX.  

http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub-si-va-juca-la-cotroceni-o-data-pe-luna-37716
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Pe 5 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc prima reprezentatie sustinuta de 

Teatrul Nottara in sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Aceasta reprezentie va 

avea loc sub sloganul "Teatrul Nottara si invitatii sai", iar spectatori vor fi angajatii 

teatrului si cei care au fost alaturi de institutie in aceasta perioada, precum si invitatii 

Presedintiei. 

 

"Din cauza ragazului scurt, nu se pot intreprinde toate diligentele pentru 

vanzarea de bilete, deoarece accesul in sala se realizeaza in baza unui protocol special 

de securitate, iar timpul ramas este prea scurt pentru a indeplini toate cerintele 

prevazute in mod legal. Sigur, urmatorul spectacol va fi dedicat publicului", mai 

spune Teatrul Nottara. 

 

"Invitatia presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onoreaza. Vom avea spectacole acolo o data pe luna. Pentru ca plecam 

dintr-un spatiu cu doua sali, unde aveam in medie 10 spectacole pe saptamana, un 

repertoriu de 33 de titluri si trei productii aflate in repetitii, avem nevoie de un spatiu 

permanent. Din acest motiv, am continuat sa cautam o sala adecvata pentru a ne 

continua activitatea. In acest sens, am avut astazi o intalnire la Primarie, in urma 

careia am primit asigurarea ca ne vom muta la sediul ArCuB situat pe strada Batistei. 

Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 14.00, va avea loc o intrunire intre reprezentantii 

Teatrului Nottara, reprezentantii ArCuB si Comisia de Cultura a Consiliului General 

al Municipiului Bucuresti pentru a stabili detaliile tehnice si administrative ale 

viitoarei mutari in acest sediu provizoriu. Nu dorim sa ii cotropim pe colegii nostri de 

la ArCuB, dorim sa avem un spatiu adecvat, in preajma Bulevardului Magheru, 

astfel incat sa nu ne pierdem identitatea si 70 de ani de istorie, dintre care 55 in sediul 

de pe Magheru", a declarat directorul Teatrului Nottara, Marinela Tepus. 

 Totodata, Teatrul Nottara transmite multumiri publicului pentru sprijinul si 

solidaritatea de care a dat dovada in aceasta perioada, precum si pentru interesul 

manifestat fata de aceasta institutie culturala. 

Agentia MEDIAFAX a relatat, pe 25 noiembrie, ca Teatrul Nottara din 

Bucuresti se va muta, pana la gasirea unui nou sediu, la Palatul Cotroceni, iar primul 

spectacol pe care actorii institutiei teatrale il vor prezenta publicului, "Teatrul Nottara 

si invitatii sai", va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 19.00. 

La momentul respectiv, reprezentantii Teatrului Nottara au avut o intalnire cu 

presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situatia actuala a 

institutiei teatrale, dar si pentru a li se oferi gazduire temporara pentru o parte dintre 

productiile lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni.  



Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

incepand din 23 noiembrie, in urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis 

a legii care prevede interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic 

ridicat, pana la consolidarea acestora. 

Marinela Tepus, managerul Nottara, a precizat, pe 24 noiembrie, pentru 

MEDIAFAX ca a solicitat Primariei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru 

ca teatrul sa nu isi piarda identitatea, adaugand ca se vor juca spectacole si in strada, 

daca aceasta problema nu se rezolva. Totodata, s-au facut solicitari pentru o noua 

expertiza a institutiei teatrale. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonantei Guvernului numarul 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile 

si companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de 

impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are in componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori si un scenograf si cu o 

echipa tehnica si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Tepus se afla la conducerea teatrului. 

 



10.Ştirle PROTV 
din data de 27 noiembrie 2015, 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-parte-din-piesele-teatrului-

nottara-se-vor-juca-intr-o-cladire-din-categoria-2-de-risc-seismic-nici-noi-

nu-stam-pe-roze.html 
 

 

 

O parte din piesele Teatrului Nottara se vor juca intr-o cladire din categoria 2 de 

risc seismic. "Nici noi nu stam pe roze" 
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Primaria Capitalei a decis ca o parte din piesele Teatrului Nottara sa se 

joace in sala ARCUB, dupa ce Klaus Iohannis le-a oferit actorilor sala de 

spectacole de la Palatul Cotroceni. 

Masura e una provizorie pentru ca si cladirea ARCUB trebuie reparata. A fost 

incadrata in categoria doi de risc seismic si, chiar daca nu se supune legii care a inchis 

sediul de la Nottara, are nevoie de consolidare. 

36 de piese de teatru, zeci de actori si mii de oameni asteapta spectacolele de teatru. O 

alta solutie provizorie va fi sala ARCUB, alaturi de cea de la Cotroceni. 

Sala Arcub de pe strada Batistei pare sa fie cea mai buna solutie pentru actori, 

intr-adevar aici scena este putin mai mica, dar exista 370 de locuri pentru spectatori, 

mai multe decat in sala mare a Teatrului Nottara. 

"Este o sala pentru tineret pentru altfel de activitati, acelea specifice, pentru coruri, 

pentru brigade artistice. Sunt sigura ca acele mari spectacole cum e „Noul locatar”, 

care e un spectacol prestigios sau Portugalia sau alte spectacoloe de felul acestora care 

nu intra nici la Arcub sunt sigura ca vor fi gazduite la suratele noastre care inca mai 

au sali care deja ne intind o mana de ajutor", spune Marinela Tepus Manager Nottara. 



Cu atit mai mult cu cit si sala ARCUB are nevoie, la randul ei ,de consolidare. 

Este ce-i drept mai sigura decit altele fiind incadrata in clasa a doua de risc seismic. 

"Nici noi nu stam pe roze. Sala din Batistei are un risc seismic 2.Eu am facut o 

expertiza in 2006 care a spus risc seismic 2, ceea ce inseamna ca nu e cu bulina, dar 

nu stam nici noi pe roze. E normal sa dam o mana de ajutor celor care nu au deloc, noi 

avand doua sali", explica si Mihaela Paun, Manager ARCUB. 

Asadar, solutia este una temporara, iar conducerea Teatrului Nottara cere 

consolidarea propriei lor cladiri. 

"Impreuna cu colegii din Consiliu gasim variantele optime pentru relocarea Teatrului 

Nottara. Avem variante, sunt si solutii, in cel mai scurt timp le vom pune in aplicare", 

spune Razvan Sava, primarul interimar al Capitalei. 

Pana la rezolvarea situatiei, actorii teatrului Nottara sunt nerabdatori sa urce pe 

scena. Primul spectacol la la ARCUB ar putea avea loc imediat dupa reprezentatia de 

la palatul Cotroceni, din 5 decembrie. 



11.Discard 
din data de 14 decembrie 2015, 

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-unde-va-

avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Unde va avea loc primul spectacol, pe 21 

decembrie 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală. Citește mai departe...... 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 
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În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans,  

 

 

 

 

Sursa: Realitatea - 

http://www.realitatea.net/


12.Realitatea 
din data de 14 decembrie 2015, ora 9.53 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-

avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Unde va avea loc primul spectacol, pe 21 

decembrie 

 

 
Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală. 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html
http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html


Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans,  

 

 

Sursă: REALITATEA.NET 

http://www.realitatea.net/


13. Discard  

din data de 14 decembrie 2015,  

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-

avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie 
 

 

 

Teatrul Notarra îşi reia activitatea. Unde va avea loc primul spectacol, pe 21 

decembrie 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală. Citește mai departe...... 

 

 

 

 

Sursa: Realitatea 

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie
http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie
http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/501838/s/4c3702e0/sc/3/l/0L0Srealitatea0Bnet0Cteatrul0Enotarra0Eisi0Ereia0Eactivitatea0Eunde0Eva0Eavea0Eloc0Eprimul0Espectacol0Epe0E210Edecembrie0I18492140Bhtml/story01.htm
http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/501838/s/4c3702e0/sc/3/l/0L0Srealitatea0Bnet0Cteatrul0Enotarra0Eisi0Ereia0Eactivitatea0Eunde0Eva0Eavea0Eloc0Eprimul0Espectacol0Epe0E210Edecembrie0I18492140Bhtml/story01.htm
http://www.realitatea.net/


14. Realitatea 

din data de 14 decembrie 2015, ora 9.53 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-

avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Unde va avea loc primul spectacol, pe 21 

decembrie 

 

Teatrul Nottara îşi reia 

activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 decembrie, de la 

ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din Bucureşti, informează instituţia 

teatrală. 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html
http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html


Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans, pentru 

a intra cu toţii în ritmul bucuriei. 

Sursa: Mediafax 

 

 Sursă: REALITATEA.NET  

http://content.zontera.com/Storage/395125_F9226BEB603E4014A1FCB39185C15F40/index.html?id=395125&dir=http%3A//content.zontera.com/Storage/395125_F9226BEB603E4014A1FCB39185C15F40/&trk=1&trkimg=http%3A//core.zontera.com/x0.gif&click=http%3A//core.zontera.com/click&site=realitatea.net&zone=interstitial&params=%26snocache%3D1450083801371_63267020333613990%26spgid%3D18803942117385452%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3D16c646c3%26sww%3D1342%26swh%3D635%26sifr%3D0%26pub%3D1163%26site%3D8097%26section%3D910%26zone%3D2744%26size%3D0x0%26xcrid%3D395125%26xgeo%3DRO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C44.4333%7C26.1%7C%26x1guid%3D854305630174850009&dtime=15&url=http%3A//www.realitatea.net/


15. Discard 

din data de 14 decembrie 2015,  

http://stiri.discard.ro/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea 

 

 

 

Când îşi reia Teatrul Nottara activitatea 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală. ... 

 

 

Sursa: Gandul  

http://stiri.discard.ro/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea
http://feedproxy.google.com/~r/gandul/MJcu/~3/gSSDNQnQ6ls/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752
http://www.gandul.info/


16. Gândul 
din data de 14 decembrie 2015, ora 9.44 

http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-

14918752?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign

=Feed%3A+gandul%2FMJcu+%28Gandul%29 

 

 

 

Când îşi reia Teatrul Nottara activitatea 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală.  

 

http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gandul%2FMJcu+%28Gandul%29
http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gandul%2FMJcu+%28Gandul%29
http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gandul%2FMJcu+%28Gandul%29
http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752/galerie?p=1#galerie


Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete.  

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans, pentru 

a intra cu toţii în ritmul bucuriei. 

Biletele pentru acest spectacol sunt disponibile şi online, pe www.eventim.ro şi 

pe www.ove.ro. 

 

 

de Dorina Calin 

http://www.eventim.ro/
http://www.ove.ro/
http://www.gandul.info/autor/dorina-calin


17. Discard 

din data de 14 decembrie 2015,  

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-cand-va-

prezenta-primul-spectacol 
 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Când va prezenta primul spectacol 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia ...... 

 

 

Sursa: Antena3  

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-cand-va-prezenta-primul-spectacol
http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-cand-va-prezenta-primul-spectacol
http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-spectacole-bilete-329700.html
http://www.antena3.ro/


18. Antena 3 

din data de 14 decembrie 2015, ora 9.32 

http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-spectacole-

bilete-329700.html 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Când va prezenta primul spectacol 

 

 
 

http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-spectacole-bilete-329700.html
http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-spectacole-bilete-329700.html


Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală.  

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

 

 

 

 

de S.T. 

http://new.nottara.ro/
http://www.antena3.ro/autor/s-t-.html


19. Discard 

din data de 14 decembrie 2015,  

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-inainte-de-

craciun-care-e-primul-spectacol 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea înainte de Crăciun. Care e primul spectacol 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea pe 21 decembrie. Primul spectacol care va 

avea loc la la Sala ArCuB din strada Batiştei, numărul 14, la ora 19:00, 

 este 'Crăciunul, altfel' în regia lui Alin Horia... 

 

 

 

Sursa: DC News  

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-inainte-de-craciun-care-e-primul-spectacol
http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-inainte-de-craciun-care-e-primul-spectacol
http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-inainte-de-craciun-care-e-primul-spectacol_492373.html
http://www.dcnews.ro/


20. DCNews 

din data de 14 decembrie 2015, ora 10.55 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-inainte-de-

craciun-care-e-primul-spectacol_492373.html 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea înainte de Crăciun. Care e primul spectacol 

 

 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-inainte-de-craciun-care-e-primul-spectacol_492373.html
http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-inainte-de-craciun-care-e-primul-spectacol_492373.html


Teatrul Nottara îşi reia activitatea pe 21 decembrie. Primul spectacol care 

va avea loc la la Sala ArCuB din strada Batiştei, numărul 14, la ora 19:00, 

 este 'Crăciunul, altfel' în regia lui Alin Horia Mânzat. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine şi Grupul vocal 

PNEVMA li se vor alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde 

româneşti şi internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. 

Pe scenă vor mai urca balerinii All's Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice 

Şerbănescu. 'Crăciunul, altfel' este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de 

Teatrul Nottara după suspendarea activităţii din sediul de pe bulevardul Magheru ca 

urmare a intrării în vigoare a legii privind clădirile cu risc seismic. 

Teatrul Nottara se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB în urma căruia sala din strada Batiştei să devină sediul său temporar. 

Biletele sunt disponibile şi online, pe www.eventim.ro şi pe www.ove.ro.  

 

 

 

de Elena Badea 

- 

http://www.ove.ro./
http://www.dcnews.ro/autori/elena-badea.html


21. LaPunkt 

din data de 14 decembrie 2015,  

http://www.lapunkt.ro/2015/12/14/craciunul-altfel-cu-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Crăciunul Altfel cu Teatrul Nottara 

 

Sfârșitul de an nu este lipsit de cultură. În ciuda unui sfârșit de an dificil pentru 

teatrul românesc cauzat de legea, promulgată recent, care interzice orice activități în 

cladiri cu risc seismic, lucurile intră ușor într-o anumită normalitate care face obiectul 

unei tranziții către schimbare, reformă și viitor.  

Pe 21 noiembire la ora 19:30, la sediul ARCUB din str. Batiștei, nr.41, Teatrul 

Nottara și Asociația SmartArt vă propune să petreceți din nou împreună un Crăciun cu 

totul altfel.  

 

CRACIUN ALTFEL, primul eveniment în exil marca Nottara 
 

“Bunăoară călătorind în timp…undeva, cândva…mai precis în epoca interbelică. 

Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia împreuna 

cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului Paris de 

odinioară. Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se 

vor alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Regizorul 

spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această incursiune în timp vă veți 

http://www.lapunkt.ro/2015/12/14/craciunul-altfel-cu-teatrul-nottara/
http://www.lapunkt.ro/2015/12/14/craciunul-altfel-cu-teatrul-nottara/


lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie și una de emoții într-o 

singură seară”, descriu organizatorii pe pagina oficială a Teatrului Nottara. 

Asociația SmartArt invită publicul la dans cu balerinii, respectiv trupa ALL’S 

BALLET, coordonați de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in 

atmosfera sărbătorilor de iarnă în ritmul bucuriei.  

 

”Vă așteptăm la ARCUB pentru a reinventa atmosfera Micului Paris în care se 

perinda Zaraza lui Cristian Vasile. Familia Nottara, o familie unită de 

Crăciun!Biletele sunt disponibile şi online, pe www.eventim.ro si www.ove.ro”, au 

mai precizat organizatorii. 

 

 

 

 

de LaPunkt 

http://www.lapunkt.ro/author/lapunktpub/


22. euroPunkt 

din data de 15 decembrie 2015, ora 9.14 

http://europunkt.ro/2015/12/15/craciunul-altfel-cu-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Crăciunul Altfel cu Teatrul Nottara 

 

Sfârșitul de an nu este lipsit de cultură. În ciuda unui sfârșit de an dificil pentru 

teatrul românesc cauzat de legea, promulgată recent, care interzice orice activități în 

cladiri cu risc seismic, lucurile intră ușor într-o anumită normalitate care face obiectul 

unei tranziții către schimbare, reformă și viitor. 

Pe 21 decembrie, la ora 19:30, la sediul ARCUB din str. Batiștei, nr.41, Teatrul 

Nottara și Asociația SmartArt vă propune să petreceți din nou împreună un Crăciun cu 

totul altfel. 

 

CRACIUN ALTFEL, primul eveniment în exil marca Nottara 
 

“Bunăoară, călătorind în timp… undeva, cândva… mai precis în epoca 

interbelică. Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia 

împreuna cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului 

Paris de odinioară. Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal 

PNEVMA li se vor alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde 

românești și internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. 

Regizorul spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această incursiune în 

timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie și una de 

http://europunkt.ro/2015/12/15/craciunul-altfel-cu-teatrul-nottara/
http://europunkt.ro/2015/12/15/craciunul-altfel-cu-teatrul-nottara/


emoții într-o singură seară”, descriu organizatorii pe pagina oficială a Teatrului 

Nottara. 

Asociația SmartArt invită publicul la dans cu balerinii, respectiv trupa ALL’S 

BALLET, coordonați de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in 

atmosfera sărbătorilor de iarnă în ritmul bucuriei. 

”Vă așteptăm la ARCUB pentru a reinventa atmosfera Micului Paris în care se 

perinda Zaraza lui Cristian Vasile. Familia Nottara, o familie unită de 

Crăciun!Biletele sunt disponibile şi online, pe www.eventim.ro si www.ove.ro”, au 

mai precizat organizatorii. 

 

 

 

de Dumitru-Alexandru Filimon  

http://europunkt.ro/author/alexandrufilimon/


23. Puterea 

din data de 15 decembrie 2015, ora 14.30 

http://www.puterea.ro/timp_liber/craciun-altfel-primul-eveniment-in-

exil-marca-nottara-127712.html 
 

 

 

CRACIUN ALTFEL, primul eveniment în exil marca Nottara 

 

 
 

Pe 21 decembrie, la ora 19:30, la sediul ARCUB din str. Batiștei, nr.41, Teatrul 

Nottara și Asociația SmartArt vă propune să petreceți din nou împreună un Crăciun cu 

totul altfel. 

http://www.puterea.ro/timp_liber/craciun-altfel-primul-eveniment-in-exil-marca-nottara-127712.html
http://www.puterea.ro/timp_liber/craciun-altfel-primul-eveniment-in-exil-marca-nottara-127712.html


“Bunăoară, călătorind în timp… undeva, cândva… mai precis în epoca interbelică. 

Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia împreuna 

cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului Paris de 

odinioară. Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se 

vor alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră.  

Regizorul spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această 

incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie 

și una de emoții într-o singură seară”, descriu organizatorii pe pagina oficială a 

Teatrului Nottara. 

Asociația SmartArt invită publicul la dans cu balerinii, respectiv trupa ALL’S 

BALLET, coordonați de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in 

atmosfera sărbătorilor de iarnă în ritmul bucuriei. 

”Vă așteptăm la ARCUB pentru a reinventa atmosfera Micului Paris în care se 

perinda Zaraza lui Cristian Vasile. Familia Nottara, o familie unită de Crăciun! 

Biletele sunt disponibile şi online, pe www.eventim.ro si www.ove.ro”, au mai 

precizat organizatorii. 

 

 

 

 

de Z.P.  



24. Puterea 

din data de 26 noiembrie 2015, ora 15.42 

http://www.puterea.ro/social/primarul-sava-una-dintre-variantele-

pentru-relocarea-teatrului-nottara-este-arcub-126477.html 

 

 
 

Primarul Sava: Una dintre variantele pentru relocarea Teatrului Nottara este 

Arcub 

 

 

http://www.puterea.ro/social/primarul-sava-una-dintre-variantele-pentru-relocarea-teatrului-nottara-este-arcub-126477.html
http://www.puterea.ro/social/primarul-sava-una-dintre-variantele-pentru-relocarea-teatrului-nottara-este-arcub-126477.html


Arcub, Centrul Cultural al Municipiului București, este una dintre variantele 

pentru relocarea Teatrului Nottara, a anunțat primarul interimar al Capitalei, Răzvan 

Sava, scrie Agerpres. 

Şi evenimentele programate în sediul de pe Magheru întrucât clădirea trebuie 

consolidată. Decizia conducerii teatrului a venit în urma apariției legii prin care este 

interzisă orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. 

La rândul său, Mihaela Păun, director al Arcub, consideră că este normal să dea 

o mână de ajutor. 

"Am discutat cu directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș. Într-adevăr, ei trebuie 

să își închidă porțile, nu stăm nici noi pe roze, sala din Batiștei are un risc seismic II, 

am făcut o expertiză în 2006. Nu este cu bulină, dar nici nu stă pe roze. Având în 

vedere că legea spune că doar cele cu risc seismic I se închid și cum noi avem o altă 

clădire foarte nouă și foarte frumoasă în care ne-am mutat de anul acesta, vorbesc 

despre hanul Gabroveni din Lipscani, unde avem și o sală de spectacole, este normal 

să dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc, noi având două săli, și atunci cred că 

vom încerca o coexistență și cred că nu va fi o problemă", a afirmat Păun. 

Managerul de la Nottara, Marinela Țepuș, a precizat că dorește în continuare să 

se facă o expertiză seismică. 

"La noi, proprietarii nu au contestat reabilitarea, ci acea expertiză din '96, sunt sigur 

că acest bloc are bulină, sunt sigură că trebuie consolidat, deci acesta este al doilea 

pas. De asemenea, solicităm să rămânem cu o parte dintre birouri în teatru și cu 

posibilitatea de a repeta pe scenele noastre, asta ar arăta că putem să funcționăm 

împreună cu Arcub. (...). În funcție de ce va spune acea expertiză, vom merge mai 

departe", a declarat Marinela Țepuș, manager la Teatru Nottara. 

Ea a spus că vrea ca afișajul și agenția de bilete să rămână pe Magheru. 

"Sala noastră este o sală de teatru construită pentru aceasta, Arcub este o sală de 

tineret. La Arcub este o scenă mai mică decât a noastră, deși avem și noi o scenă 

destul de mică. (...) Nu vrem să ajungem ca publicul nostru deja cucerit să nu știe pe 

unde să ne caute", a explicat Marinela Țepuș, scrie Agerpres. 

 

 

 

 

de R.T  



25. MondoNews 

din data de 15 decembrie 2015, ora 16.40 

http://www.mondonews.ro/craciun-altfel-primul-eveniment-in-exil-al-

teatrului-nottara/ 

 

 

 

CRACIUN ALTFEL, primul eveniment în exil marca Nottara 
 

 

http://www.mondonews.ro/craciun-altfel-primul-eveniment-in-exil-al-teatrului-nottara/
http://www.mondonews.ro/craciun-altfel-primul-eveniment-in-exil-al-teatrului-nottara/
http://www.mondonews.ro/craciun-altfel-primul-eveniment-in-exil-al-teatrului-nottara/teatrul_nottara_craciun-altfel/
http://www.mondonews.ro/craciun-altfel-primul-eveniment-in-exil-al-teatrului-nottara/teatrul_nottara_craciun-altfel/


Pe 21 decembrie, la ora 19:30, la sediul ARCUB din str. Batistei, nr.41, 

TEATRUL NOTTARA si ASOCIATIA SMARTART va propune sa petreceti 

din nou impreuna un CRACIUN CU TOTUL ALTFEL. 

“Bunaoara, calatorind in timp… undeva, candva… mai precis in epoca interbelica. 

Solistii Madalina Constantin, Iordache Basalic si Andrei Lazar vor reinvia impreuna 

cu pianistul Alexandru Burca lumea plina de sarm a Marelui si Micului Paris de 

odinioara. Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se 

vor alatura pentru a desavarsi atmosfera de sarbatoare cu colinde romanesti si 

internationale, unele in interpretari inedite, altele chiar in premiera. Regizorul 

spectacolului, Alin Horia Manzat, va promite ca in aceasta incursiune in timp va veti 

lepada de toata grija cea lumeasca si veti experimenta o mie si una de emotii intr-o 

singura seara”, descriu organizatorii pe pagina oficiala a Teatrului Nottara. 

Asociatia SmartArt invita publicul la dans cu balerinii, respectiv trupa ALL’S 

BALLET, coordonati de coregrafa Beatrice serbanescu, pentru a intra cu totii in 

atmosfera sarbatorilor de iarna in ritmul bucuriei. 

”Va asteptam la ARCUB pentru a reinventa atmosfera Micului Paris in care se 

perinda Zaraza lui Cristian Vasile. Familia Nottara, o familie unita de Craciun! 

Biletele sunt disponibile si online, pe site-urile eventim si ove”, au mai precizat 

organizatorii. 

 

 

 

Sursa foto: adevarul 

Scris de: Eduard Popa 

http://www.mondonews.ro/author/eduard-n/


26. Cosmpolitan 

din data de 15 decembrie 2015, ora 16.40 

http://www.cosmopolitan.ro/cosmo-fun/portia-ta-de-cultura 

 

 

Portia ta de cultura 

 

 Craciunul, altfel 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi te invită să petreci „Crăciunul, altfel”! 

Luni, 21 decembrie, de la ora 19:30, Teatrul Nottara te invită la spectacolul 

„Crăciunul, altfel”, desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia SmartArt. Acesta va avea 

loc la sala ARCUB din strada Batişte nr. 14, Bucureşti. Regizorul spectacolului, Alin 

Horia Mânzat promite că în această incursiune în timp vei experimenta o mie şi una 

http://www.cosmopolitan.ro/cosmo-fun/portia-ta-de-cultura
http://www.cosmopolitan.ro/wp-content/uploads/2015/12/Pt-Nottara-6.jpg?33ce79
http://www.cosmopolitan.ro/wp-content/uploads/2015/12/Pt-Nottara-6.jpg?33ce79
http://www.cosmopolitan.ro/tu-cu-tine/2015-fete-si-experimente-sexuale


de emoţii într-o singură seară, călătorind în timp, în epoca interbelică. Vei asculta 

şansonete, colinde româneşti şi internaţionale – unele în interpretări indedite şi vei 

aplauda coregrafiile balerinilor trupei All’s Ballet. „Crăciunul, altfel” este primul 

spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul Nottara după suspendarea 

spectacolelor ca urmare a legii care interzice desfăşurarea de activităţi publice în 

clădiri cu bulină. Biletele sunt disponibile şi online, pe eventim.ro şi pe ove.ro. 

 

 

 

 

By Dana-Ruxandra Panghe 

http://www.cosmopolitan.ro/author/ruxandra


27. ZF Eveniment 

din data de 17 decembrie 2015, ora 12.23 

http://www.zf.ro/eveniment/idei-de-petrecut-timpul-de-sarbatori-vedeti-

aici-la-ce-spectacole-puteti-merge-14923070 

 

 

 

Idei de petrecut timpul de sărbători. Vedeţi aici la ce spectacole puteţi merge 

 

 

În perioada sărbătorilor, la supermarketuri ne lovim de cozi interminabile, 

traficul e aglomerat, iar noi aşteaptăm nerăbdători Crăciunul şi petrecerea de 

Revelion. Ziarul Financiar v-a pregătit o listă cu spectacolele la care vă puteţi destinde 

http://www.zf.ro/eveniment/idei-de-petrecut-timpul-de-sarbatori-vedeti-aici-la-ce-spectacole-puteti-merge-14923070
http://www.zf.ro/eveniment/idei-de-petrecut-timpul-de-sarbatori-vedeti-aici-la-ce-spectacole-puteti-merge-14923070
http://www.zf.ro/eveniment/idei-de-petrecut-timpul-de-sarbatori-vedeti-aici-la-ce-spectacole-puteti-merge-14923070/poze/
http://www.zf.ro/eveniment/idei-de-petrecut-timpul-de-sarbatori-vedeti-aici-la-ce-spectacole-puteti-merge-14923070/poze/


atât în Bucureşti cât şi în alte oraşe din România, precum Sighişoara, Timişoara sau 

Arad. 

Pe 17 decembrie puteţi merge la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj unde va 

concerta Ştefan Hruşcă, în Bucureşti, la Music Club, la piesa de teatru „First Date” 

sau la Cinema Scala la piesa „Sunt un orb”. 

Ştefan Hruşcă va concerta pe 20 decembrie la Sighişoara, pe 21 decembrie la 

Timişoara şi pe 22 la Arad şi Oradea. 

Pe 20 decembrie în Bucureşti la Music Club va avea loc piesa de teatru 

„Scuzaţi, vă rog, m-am răzgândit”, iar pe 21 decembrie la Sala Studio va fi un concert 

jazz la TNB, cu Adrian Naidin, iar tot la Teatrul Naţional Bucureşti în Sala Mare la 

ora 20 va fi spectacolul Johann Strauss Ensemble - Best of Vienna. 

Pe 22 decembrie la ora 20 vor concerta la Sala Palatului Cristi Minculescu & 

Iris. Un spectacol care va avea loc pe 21 decembrie la ora 19:30 este piesa de teatru 

„Crăciunul altfel”, la ARCUB din strada Batiştei, nr.14 din Bucureşti. 

Pentru a vă relaxa înainte de petrecerea de Revelion puteţi merge la Music Club 

pe 27 decembrie la ora 20 la piesa “Soţ de Vânzare”. 

  

  

  

Autor: Alexandra Marcu  

 

http://www.zf.ro/autor/alexandra-marcu/

