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1. News.ro 
din data de 19 Martie 2018, ora 19:20 

https://www.news.ro/cultura-media/o-revista-dedicata-industriei-

teatrale-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-tepus-vrem-sa-trezeasca-

curiozitatea-spectatorilor-1922402019282018031317970738 

 

 
 
O revistă dedicată industriei teatrale, VedeTeatru, va fi lansată de Nottara. 

Ţepuş: Vrem să trezească curiozitatea spectatorilor 

 

 
 

Teatrul Nottara din Bucureşti va lansa o revistă tipărită intitulată 

VedeTeatru, sâmbătă, 31 martie, în cadrul unui eveniment care va avea loc la 

sediul instituţiei. Directorul teatrului, Marinela Ţepuş, a spus, luni, pentru agenţia 

de presă News.ro, că ediţia pilot a publicaţiei a fost realizată cu sponsorizări, 

având un cost care a depăşit cu puţin pragul de 1.000 de euro, şi că speră ca revista 

să aibă o frecvenţă lunară. 

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email 

https://www.news.ro/cultura-media/o-revista-dedicata-industriei-teatrale-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-tepus-vrem-sa-trezeasca-curiozitatea-spectatorilor-1922402019282018031317970738
https://www.news.ro/cultura-media/o-revista-dedicata-industriei-teatrale-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-tepus-vrem-sa-trezeasca-curiozitatea-spectatorilor-1922402019282018031317970738
https://www.news.ro/cultura-media/o-revista-dedicata-industriei-teatrale-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-tepus-vrem-sa-trezeasca-curiozitatea-spectatorilor-1922402019282018031317970738
http://facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fnews.ro%2Fcultura-media%2Fo-revista-dedicata-industriei-teatrale-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-tepus-vrem-sa-trezeasca-curiozitatea-spectatorilor-1922402019282018031317970738
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fnews.ro/rd-17970738&text=O+revist%C4%83+dedicat%C4%83+industriei+teatrale%2C+VedeTeatru%2C+va+fi+lansat%C4%83+de+Nottara.+%C5%A2epu%C5%9F%3A+Vrem+s%C4%83+trezeasc%C4%83+curiozitatea+spectatorilor
mailto:?Subject=Ti-a%20fost%20recomandat%20%22O%20revist%C4%83%20dedicat%C4%83%20industriei%20teatrale%2C%20VedeTeatru%2C%20va%20fi%20lansat%C4%83%20de%20Nottara.%20%C5%A2epu%C5%9F%3A%20Vrem%20s%C4%83%20trezeasc%C4%83%20curiozitatea%20spectatorilor%22&Body=Teatrul%20Nottara%20din%20Bucure%C5%9Fti%20va%20lansa%20o%20revist%C4%83%20tip%C4%83rit%C4%83%20intitulat%C4%83%20VedeTeatru%2C%20s%C3%A2mb%C4%83t%C4%83%2C%2031%20martie%2C%20%C3%AEn%20cadrul%20unui%20eveniment%20care%20va%20avea%20loc%20la%20sediul%20institu%C5%A3iei.%20Directorul%20teatrului%2C%20Marinela%20%C5%A2epu%C5%9F%2C%20a%20spus%2C%20luni%2C%20pentru%20agen%C5%A3ia%20de%20pres%C4%83%20News.ro%2C%20c%C4%83%20edi%C5%A3ia%20pilot%20a%20publica%C5%A3iei%20a%20fost%20realizat%C4%83%20cu%20sponsoriz%C4%83ri%2C%20av%C3%A2nd%20un%20cost%20care%20a%20dep%C4%83%C5%9Fit%20cu%20pu%C5%A3in%20pragul%20de%201.000%20de%20euro%2C%20%C5%9Fi%20c%C4%83%20sper%C4%83%20ca%20revista%20s%C4%83%20aib%C4%83%20o%20frecven%C5%A3%C4%83%20lunar%C4%83.%0D%0ACiteste%20continuarea%20articolului%20pe%20news.ro%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fnews.ro%2Fcultura-media%2Fo-revista-dedicata-industriei-teatrale-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-tepus-vrem-sa-trezeasca-curiozitatea-spectatorilor-1922402019282018031317970738
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Pe 31 martie, odată cu revista va fi lansat şi Festivalul Internaţional de 

Teatru - FEST(in) 2018, care va avea o secţiune în plus – o parte din Festivalul 

Shakespeare. 

 

„Primul număr este deja făcut. Acum este, de fapt, ediţia pilot. Noi vom 

lansa în 31 martie şi festivalul. Şi vrem să îi avem alături pe toţi sponsorii şi pe 

toţi partenerii care ne-au ajutat şi cu festivalul şi pe care îi avem lângă noi. Revista 

e în 1.000 de exemplare. Evident că noi mai vrem să atragem şi sponsori pentru 

următoarele numere”, a spus Marinela Ţepuş, pentru News.ro. 

 

Directorul Teatrului Nottara a mai spus, pentru News.ro, că vrea ca această 

revistă să fie pentru toţi spectatorii şi să le trezească curiozitatea. 

 

„Vrem să fie pentru toţi spectatorii. Nu va fi o revistă sofisticată, cu eseuri, 

cu cronici de teatru, ci va fi o revistă care efectiv vrem să ajungă la sufletul 

spectatorului şi să îi trezească curiozitatea”, a spus Ţepuş. 

 

„Primul număr a fost făcut aproape în exclusivitate de colega noastră Mirela 

Rădulescu, care a făcut rost şi de sponsor. După aceea vor fi şi oameni de teatru, 

studenţi. Vrem să atragem şi oameni de teatru care să scrie cu noi şi să le dăm 

drept premiu posibilitatea de a lua un interviu unui actor pe care îl iubesc şi să îl 

publicăm după aceea. Adică vrem să intrăm în sufletul publicului aproape cu forţa. 

Dacă ei nu ne vor, noi îi vrem”, a adăugat directorul teatrului. 

 

Marinela Ţepuş a precizat că ediţia pilot a revistei are 40 de pagini şi 

conţine, între altele, un jurnal scris de un actor foarte tânăr, care abia s-a alăturat 

echipei teatrului, o incursiune poetică a lui Emil Boroghină, un portret Horia 

Lovinescu, interviuri, dar şi o reţetă recomandată de actorul Ion Haiduc. 

 

„Avem şi două reportaje din două teatre – unul din Bucureşti - Ţăndărică, 

pentru că e cel mai vechi partener al nostru, şi unul de la «Maria Filotti»”, a spus 

Ţepuş. 

 

Directorul Nottara a precizat că revista va putea cuprinde, în următoarele 

ediţii, şi anchete şi reportaje din lumea teatrului. 

 

„Vom avea şi anchete şi reportaje. Prima ediţie este una soft, numai cu ai 

noştri şi cu două teatre din afară. Putem face cu propuneri din partea publicului şi 

din partea partenerilor media, cu cei interesaţi. Putem face sondaje de opinie ca 

să îmbunătăţim şi ca să avem subiecte de cât mai mare interes”, a explicat 

Marinela Ţepuş. 
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Directorul Teatrului Nottara a mai spus că, în principiu, revista va avea 5 numere, 

dar dacă vor apărea sponsori, aceasta va putea avea frecvenţă lunară. 

 

„Am socotit că vor fi cinci numere, adică la două luni, pentru că vara oricum 

e închisă stagiunea. Deci 5 numere iniţial. Dar dacă vom găsi sponsori pentru un 

număr pe lună, atunci va fi lunară. Asta ne şi dorim”, a spus ea. 

Marinela Ţepuş a explicat că Teatrul Nottara ar fi avut fonduri pentru a susţine 

realizarea acestei reviste fără ajutor, dar a preferat varianta sponsorizărilor, din 

dorinţa de a atrage parteneri. 

 

„Este dorinţa noastră de a ne atrage parteneri. Nu e o sumă colosală aceasta 

care intră în revistă şi teatrul ar putea să susţină. Dar este dorinţa noastră efectiv 

de a găsi, de a atrage atenţia asupra lucrurilor pe care le face teatrul. Este şi aceasta 

o modalitate de a atrage pe cineva lângă noi, pentru că făcând o revistă poate că 

până la urmă, mâine, acelaşi sponsor va cumpăra bilete ca să vină la teatru”, a 

explicat Ţepuş. 

 

„Teatrele bucureştene nu pot a se plânge de un buget mic. Teatrele 

bucureştene au un buget după nevoi. Indiferent că e vorba de primăria de acum 

sau de celelalte primării. În Bucureşti nu a fost lipsă de fonduri”, a adăugat ea. 

 

Costul ediţiei-pilot a revistei a fost de 1.000 de euro în editare, la care s-au 

adăugat două contracte pe drepturi de autor, pe care le-a susţinut Teatrul Nottara. 

Sponsorizarea a fost făcută de Farmaciile Alphega. 

 

„Costul revistei-pilot a fost de 1.000 de euro. Cam un euro pe exemplar. La 

asta s-au adăugat două foarte mici contracte – acelea de grafică şi de redactare, al 

redactorului-şef (secretarul literar Mirela Rădulescu, n.r.). Acestea sunt foarte 

mici şi sunt confidenţiale, că sunt drepturi de autor, pe care le-a plătit teatrul. Iar 

bugetul de 1.000 de euro, ca să avem 1.000 de exemplare, a fost în editare”, a spus 

Marinela Ţepuş, pentru News.ro. 

 

Întrebată dacă va solicita fonduri pentru realizarea acestei reviste şi de la 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Marinela Ţepuş a spus că o va face, 

dar că şi-a dorit ca mai întâi să aibă o ediţie-pilot a publicaţiei. 

 

„Putem solicita fonduri pentru această revistă de la MC şi vom şi face asta. 

Numai că am vrut întâi cu forţele noastre să o şi facem, ca să avem ce să arătăm. 

În funcţie de acest proiect pilot ne vom orienta către tot ce se poate, inclusiv 

finanţări şi sponsorizări”, a explicat directorul instituţiei teatrale. 

 

Ea a precizat că iniţial, proiectul revistei a fost gândit pentru mediul online. 
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„După ce o vom lansa, după ce o vom trimite tuturor în print, noi o vom 

pune pe site. Dorinţa mea este ca ea să nu conţină numai 40/ 50 de pagini, ci mult 

mai multe şi acelea vor fi regăsite pe internet”, a explicat Marinela Ţepuş. 

Despre titlul revistei, VedeTeatru, Ţepuş a explicat că reprezintă un joc de 

cuvinte. 

 

„Titlu – pentru că cei de la Teatrul din Buzău s-au despărţit de gala 

vedetelor VedeTeatru pe care am făcut-o când eram eu director acolo am zis să 

nu se piardă acest titlu, pentru că reprezintă cumva teatrul românesc. Vine şi de la 

cine vede teatru, vedete de teatru – adică este un joc de cuvinte care poate fi pentru 

toată lumea”, a spus Ţepuş. 

 

Potrivit directorului Nottara, revista va fi oferită spectatorilor în urma unor 

concursuri. 

 

„Ea fiind sponsorizată, va fi oferită, dar în aşa fel încât să ştim că cineva a 

câştigat-o ştiind ceva despre teatrul nostru sau despre teatru în general. M-am 

gândit că va fi trimisă tuturor teatrelor din ţară în dorinţa de a-i avea parteneri şi 

în schimbul faptului că vor achiziţiona un număr de reviste noi putem să le 

publicăm şi lor reportaje. Pentru că noi nu avem voie să plătim publicitate, de 

pildă, dar să achiziţionăm reviste, cărţi, avem voie. O vom trimite bilbiotecilor şi 

după aceea să ajungem la acest tip de concurs pentru spectatori. Fie că o dăm 

direct la agenţie, dacă cineva cumpără mai mult de 5 bilete. Nu ne-am hotărât încă 

la acest regulament, dar până pe 31 sigur îl vom avea”, a explicat ea. 

 

„Putem monetiza cu firme de publicitate, dar nu putem plăti publicitate. Nu 

ne permite legea. Din păcate, dacă nu găsim sponsori care să ne ofere 100 de lei 

ca să putem sponsoriza pe Facebook, nici asta nu avem voie legal”, a continuat 

ea. 

Marinela Ţepuş a mai spus că a avut ideea unei asemenea reviste dorind să 

se ocupe de un astfel de proiect după ce nu va mai ocupa funcţia de director al 

Teatrului Nottara. 

 

„Ideea unei asemenea reviste eu am avut-o de la început, pentru că să vă 

spun sincer, atunci când voi fi debarcată, şi nu îmi doresc să fiu împăiată director, 

mă întorc la profesia mea de bază – secretariatul literar şi cronicar dramatic şi tare 

îmi doresc să mă ocup de revistă şi de festival. E primul lucru pe care am apucat 

să îl fac pentru viitorul meu în acest teatru”, a dezvăluit Ţepuş. 

 

 
de: Ana Maria Anitoi 
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2. CECAR Business Magazine 
din data de 20 Martie 2018 

http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/o-revista-de-teatru-

vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-a3249/ 

 

 
 

O revistă de teatru, VedeTeatru, va fi lansată de Nottara 

 
Teatrul Nottara din Bucureşti va lansa o revistă tipărită intitulată 

VedeTeatru, sâmbătă, 31 martie a.c., în cadrul unui eveniment care va avea loc la 

sediul instituţiei. 

 

La aceeaşi dată, odată cu revista va fi lansat şi Festivalul Internaţional de 

Teatru - FEST(in) 2018, care va avea o secţiune în plus – o parte din Festivalul 

Shakespeare. 

 

„Primul număr este deja făcut. Acum este, de fapt, ediţia-pilot. Noi vom 

lansa în 31 martie şi festivalul. Revista e în 1.000 de exemplare. Vrem să fie 

pentru toţi spectatorii. Nu va fi o revistă sofisticată, cu eseuri, cu cronici de teatru, 

ci va fi o revistă care efectiv vrem să ajungă la sufletul spectatorului şi să îi 

trezească curiozitatea. Vrem să atragem şi oameni de teatru care să scrie cu noi şi 

să le dăm drept premiu posibilitatea de a lua un interviu unui actor pe care îl iubesc 

şi să îl publicăm după aceea. Adică vrem să intrăm în sufletul publicului aproape 

http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/o-revista-de-teatru-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-a3249/
http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/o-revista-de-teatru-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-a3249/
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fwww.ceccarbusinessmagazine.ro%2Fo-revista-de-teatru-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-a3249%2F
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fwww.ceccarbusinessmagazine.ro%2Fo-revista-de-teatru-vedeteatru-va-fi-lansata-de-nottara-a3249%2F
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cu forţa. Dacă ei nu ne vor, noi îi vrem”, a spus directorul teatrului, Marinela 

Ţepuş, citată de News.ro. 

 

Directorul Nottara a precizat că revista va putea cuprinde, în următoarele 

ediţii, şi anchete şi reportaje din lumea teatrului şi va fi oferită spectatorilor în 

urma unor concursuri. 

 

 

 

 

 
Sursa: CECAR Business Magazine 
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3. AGERPRES 
din data de 21 Martie 2018, 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/21/comunicat-de-

presa-teatrul-nottara--77175  

 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

 

Dublă lansare la Nottara, VedeTeatru şi FEST(in) pe Bulevard 2018 

 

Teatrul Nottara are deosebita plăcere să anunţe editarea primului număr al 

revistei teatrului, VedeTeatru. Publicaţia este dedicată publicului spectator, 

colaboratorilor, artiştilor, directorilor de teatre. Pentru început, intenţia noastră 

este ca revista să aibă cinci apariţii pe an.  

 

Evenimentul de lansare va avea loc sâmbată, 31 martie, la sediul Teatrului 

Nottara, de la ora 18.00.  

 

Va fi o seară dedicată prietenilor noştri: sponsori, parteneri media, 

oficialităţi din Primăria Municipiului Bucureşti şi de la Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale, directori de teatre, colaboratori, critici, dar şi actorilor 

teatrului nostru, regizorilor şi personalului tehnic şi administrativ. Vom lansa 

revista VedeTeatru şi, alături de ambasadorul festivalului, Doamna Andreea 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/21/comunicat-de-presa-teatrul-nottara--77175
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/21/comunicat-de-presa-teatrul-nottara--77175
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Marin, vom anunţa Festivalul Internaţional de Teatru - FEST(in), ediţia 2018, care 

va avea loc în mai multe perioade ale anului! 

 

După lansarea revistei şi anunţul oficial al FEST(in), ediţia a VI-a, de la ora 

19.00, avem plăcerea să oferim invitaţilor spectacolul Somnambulism, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu, producţie premiată în cadrul FESTIN(in) 2017 cu 

premiul pentru Cel mai bun spectacol. După reprezentaţie, invitaţii sunt asteptaţi 

la un cocteil în foaierul Teatrului Nottara. 

 

Ediţia-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibilă prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Primul număr al publicaţiei cuprinde interviuri cu actori ai 

Teatrului Nottara, reportaje din turnee, prezentări de festivaluri, activitatea altor 

teatre din Bucureşti şi din ţară, oferte de carte de teatru (Editura Nemira). O altă 

propunere interesantă, ce îi va atrage pe cititorii noştri, este rubrica de 

gastronomie, intitulată "Reţete de la vedete", în care actorii presară peste reţeta 

preferată şi oferită cu dragoste cititorilor şi o poveste din viaţa lor.  

 

"De ce VedeTeatru? Au fost odată ca niciodată câţiva oameni inimoşi şi 

împătimiţi de teatru, care, cu ani în urmă, au numit astfel un festival, la Buzău. 

Festival de teatru la Buzău există şi azi, dar se numeşte altfel Însă pentru că mare 

parte din acea echipă, la fel de inimoasă, face de 5 ani, la Nottara, Festivalul 

Internaţional de Teatru FEST(in) pe bulevard şi, din acest an, o publicaţie dedicată 

spectatorilor, am dat acest nume, VedeTeatru, unei reviste despre/ cu vedete şi 

teatru! Socotesc că e un titlu atât de sugestiv, încât era păcat să se piardă" 

(Marinela Ţepuş, director al Teatrului Nottara, director editorial Vedeteatru). 

 

Ce puteţi citi în primul număr al revistei Teatrului Nottara? 

 

Jurnalul lui Bănică este rubrica care deschide revista, semnată, în fiecare 

număr, de actorul Răzvan Bănica.  

 

Întâlniri teatrale, rubrica semnată de criticul de teatru Doru Mareş, ne oferă, 

în acest prim număr, Al cincilea ospăţ.  

 

Tunelul timpului aduce în faţa cititorilor doi mari actori: Anda Caropol şi 

Alexandru Repan, iar rubrica În turneu, conţine "o incursiune poetică în istorie" 

cu detalii de la recitalul actorului Emil Boroghină, Treptele Unirii, parte a 

proiectului iniţiat de Teatrul Nottara "100 de ani împreună. Centenarul Marii 

Uniri", care a fost prezentat, pentru diaspora, la Paris, Bruxelles şi Haga.  

 

Între noi fie vorba aduce mărturiile lui Constantin Fugaşin legate de 

căutările regizorale şi producţia unui spectacol plin de savoare, "Despre olteni, cu 

dragoste", după Marin Sorescu. 



 10 

 

Poveste de succes propune cititorilor interviuri cu Crenguţa Hariton şi cu 

Şerban Gomoi.  

 

Rubrica Mecena este dedicată sponsorului care a făcut posibilă editarea 

primului număr al revistei VedeTeatru - interviu cu Iulian Trandafir, director 

general Farmexpert.  

 

Iulian Furtună, regizor român care trăieşte în Franţa, a montat, la Nottara, 

Balul sinucigaşilor şi vorbeşte despre acest proiect în rubrica "Atenţie! Şantier în 

lucru".  

 

In memoriam îl aduce în prim-plan pe Horia Lovinescu, într-un articol 

semnat de Cristina Rusiecki, critic de teatru, iar rubrica Luminile oraşelor pune în 

lumină două teatre româneşti: Maria Filotti - Brăila şi Teatrul Ţăndărică.  

 

O "poveste" şi reţeta unei mâncări delicioase o aflăm de la actorul Ion 

Haiduc, cel care a gătit şi povestit cu dragoste pentru cei care vor citi rubrica 

"Reţete de la vedete!" 

 

Revista se încheie cu oferta de cărţi a editurii Nemira. 

 

VedeTeatru, o declaraţie de dragoste! 

 

[] Spunea un regizor rus, anul trecut, în cadrul unei întâlniri, că în Rusia s-au 

confruntat cu un fenomen de dezaprobare a actorilor din partea publicului. Marea 

masă a ruşilor i-a considerat mult prea aroganţi, cocoţaţi pe piedestal. Şi-ar fi dorit 

să-şi coboare stelele de pe soclu. A urmat truda specialiştilor de a (re)câştiga 

simpatia oamenilor faţă de actorii ruşi, muncă deloc uşoară. Întrebaţi cum e în 

România, am răspuns, toţi cei prezenţi, cu mândrie şi la unison, că, la noi, e altfel! 

La noi, actorii sunt iubiţi, la noi actorii se răspândesc printre oameni şi dacă e să 

vorbim de un piedestal, atunci actorii români acolo şi-ar urca spectatorii! Şi pun 

multă dragoste în munca pe care o fac. []  

 

Din aceeaşi dragoste pentru public s-a născut şi revista Teatrului Nottara, 

VedeTeatru! Şi pentru ca, sub ochii spectatorilor, să se desfăşoare un pic din viaţa 

actorilor, neştiută publicului. Vor fi povestite întâmplări din culise, peripeţii la 

montarea unei piese, sau vor fi dezvăluite secrete ale unor profesii mai puţin 

cunoscute, ale oamenilor din spatele scenei: sufleuri, maşinişti, secretari literari, 

regizori tehnici, sunetişti, luminişti" (din editorialul primului număr VedeTeatru) 

Mirela Rădulescu, redactor-şef al Revistei "VedeTeatru" 

 

de: Mirela Rădulescu 
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4. DC NEWS 
din data de 22 Martie 2018, ora 10:00 

https://www.dcnews.ro/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-i-fest-

in-pe-bulevard-2018_585054.html 

 

 
 

Dublă lansare la Nottara, VedeTeatru și FEST(in) pe Bulevard 2018 

 

 
 

Teatrul Nottara are deosebita plăcere să anunțe editarea primului număr al 

revistei teatrului, VedeTeatru. Publicația este dedicată publicului spectator, 

colaboratorilor, artiștilor, directorilor de teatre. Pentru început, intenția noastră 

este ca revista să aibă cinci apariții pe an.   

 

Evenimentul de lansare va avea loc sâmbătă, 31 martie, la sediul Teatrului 

Nottara, de la ora 18.00.  

 

Va fi o seară dedicată prietenilor noștri: sponsori, parteneri media, 

oficialități din Primăria Municipiului București și de la Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, directori de teatre, colaboratori, critici, dar și actorilor 

https://www.dcnews.ro/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-i-fest-in-pe-bulevard-2018_585054.html
https://www.dcnews.ro/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-i-fest-in-pe-bulevard-2018_585054.html
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teatrului nostru, regizorilor și personalului tehnic și administrativ.  Vom lansa 

revista VedeTeatru și, alături de ambasadorul festivalului, Doamna  Andreea 

Marin, vom anunța Festivalul Internațional de Teatru – FEST(in), ediția 2018, 

care va avea loc în mai multe perioade ale anului! 

 

După lansarea revistei și anunțul oficial al FEST(in), ediția a VI-a, de la ora 

19.00, avem plăcerea să oferim invitaților spectacolul Somnambulism, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu, producție premiată în cadrul FESTIN(in) 2017 cu 

premiul pentru Cel mai bun spectacol.  După reprezentație, invitații sunt asteptați 

la un cocteil în foaierul Teatrului Nottara. 

 

Ediția-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibilă prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Primul număr al publicației cuprinde interviuri cu actori ai 

Teatrului Nottara, reportaje din turnee, prezentări de festivaluri, activitatea altor 

teatre din București și din țară, oferte de carte de teatru (Editura Nemira). O altă 

propunere interesantă, ce îi va atrage pe cititorii noștri, este rubrica de 

gastronomie, intitulată „Rețete de la vedete”, în care actorii presară peste rețeta 

preferată și oferită cu dragoste cititorilor și o poveste din viața lor.  

 

„De ce VedeTeatru? Au fost odată ca niciodată câțiva oameni inimoși și 

împătimiți de teatru, care, cu ani în urmă, au numit astfel un festival, la Buzău. 

Festival de teatru la Buzău există și azi, dar se numește altfel… Însă pentru că 

mare parte din acea echipă, la fel de inimoasă, face de 5 ani, la Nottara, Festivalul 

Internațional de Teatru FEST(in) pe bulevard și, din acest an, o publicație dedicată 

spectatorilor, am dat acest nume, VedeTeatru, unei reviste despre/ cu vedete și 

teatru! Socotesc că e un titlu atât de sugestiv, încât era păcat să se piardă” 

(Marinela Țepuș, director al Teatrului Nottara, director editorial Vedeteatru). 

  

Ce puteți citi în primul număr al revistei Teatrului Nottara? 

 

Jurnalul lui Bănică este rubrica care deschide revista, semnată, în fiecare 

număr, de actorul Răzvan Bănica. Întâlniri teatrale, rubrica semnată de criticul de 

teatru Doru Mareș, ne oferă, în acest prim număr, Al cincilea ospăț. Tunelul 

timpului aduce în fața cititorilor doi mari actori: Anda Caropol și Alexandru 

Repan, iar rubrica În turneu, conține „o incursiune poetică în istorie” cu detalii de 

la recitalul actorului Emil Boroghină, Treptele Unirii, parte a proiectului inițiat de 

Teatrul Nottara „100 de ani împreună. Centenarul Marii Uniri”, care a fost 

prezentat, pentru diaspora, la Paris, Bruxelles și Haga.  

 

Între noi fie vorba aduce mărturiile lui Constantin Fugașin legate de 

căutările regizorale și producția unui spectacol plin de savoare, „Despre olteni, cu 

dragoste”, după Marin Sorescu. 
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Poveste de succes propune cititorilor interviuri cu Crenguța Hariton și cu 

Șerban Gomoi.  

 

Rubrica Mecena este dedicată sponsorului care a făcut posibilă editarea 

primului număr al revistei VedeTeatru - interviu cu Iulian Trandafir, director 

general Farmexpert.  

 

Iulian Furtună, regizor român care trăiește în Franța, a montat, la Nottara, 

Balul sinucigașilor și vorbește despre acest proiect în rubrica „Atenție! Șantier în 

lucru”.  

 

In memoriam îl aduce în prim-plan pe Horia Lovinescu, într-un articol 

semnat de Cristina Rusiecki, critic de teatru, iar rubrica Luminile orașelor pune în 

lumină două teatre românești: Maria Filotti – Brăila și Teatrul Țăndărică.   

 

O „poveste” și rețeta unei mâncări delicioase o aflăm de la actorul Ion 

Haiduc, cel care a gătit și povestit cu dragoste pentru cei care vor citi rubrica 

„Rețete de la vedete!” 

 

Revista se încheie cu oferta de cărți a editurii Nemira. 

 

Mirela Rădulescu, redactor-șef al Revistei ”VedeTeatru” 

 

VedeTeatru, o declarație de dragoste! 

 

[…] Spunea un regizor rus, anul trecut, în cadrul unei întâlniri, că în Rusia s-au 

confruntat cu un fenomen de dezaprobare a actorilor din partea publicului. Marea 

masă a rușilor i-a considerat mult prea aroganți, cocoțați pe piedestal. Și-ar fi dorit 

să-și coboare stelele de pe soclu. A urmat truda specialiștilor de a (re)câștiga 

simpatia oamenilor față de actorii ruși, muncă deloc ușoară. Întrebați cum e în 

România, am răspuns, toți cei prezenți, cu mândrie și la unison, că, la noi, e altfel! 

La noi, actorii sunt iubiți, la noi actorii se răspândesc printre oameni și dacă e să 

vorbim de un piedestal, atunci actorii români acolo și-ar urca spectatorii! Și pun 

multă dragoste în munca pe care o fac. […]  

 

Din aceeași dragoste pentru public s-a născut și revista Teatrului Nottara, 

VedeTeatru! Și pentru ca, sub ochii spectatorilor, să se desfășoare un pic din 

viața actorilor, neștiută publicului. Vor fi povestite întâmplări din culise, 

peripeții la montarea unei piese, sau vor fi dezvăluite secrete ale unor profesii 

mai puțin cunoscute, ale oamenilor din spatele scenei: sufleuri, mașiniști, 

secretari literari, regizori tehnici, sunetiști, luminiști…” (din editorialul 

primului număr VedeTeatru) 

de: Flaviu Predescu 
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5. Amos News 
din data de 21 Martie 2018, ora 12:59 

http://www.amosnews.ro/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-si-

festin-pe-bulevard-2018-2018-03-21 

 

 
 

 

Dublă lansare la Nottara, VedeTeatru şi FEST(in) pe Bulevard 2018 

  

 
Teatrul Nottara are deosebita plăcere să anunţe editarea primului număr al 

revistei teatrului, VedeTeatru. Publicaţia este dedicată publicului spectator, 

colaboratorilor, artiştilor, directorilor de teatre. Pentru început, intenţia noastră 

este ca revista să aibă cinci apariţii pe an.  

 

Evenimentul de lansare va avea loc sâmbată, 31 martie, la sediul Teatrului 

Nottara, de la ora 18.00.  

 

Va fi o seară dedicată prietenilor noştri: sponsori, parteneri media, 

oficialităţi din Primăria Municipiului Bucureşti şi de la Ministerul Culturii şi 

http://www.amosnews.ro/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-si-festin-pe-bulevard-2018-2018-03-21
http://www.amosnews.ro/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-si-festin-pe-bulevard-2018-2018-03-21
http://www.amosnews.ro/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-si-festin-pe-bulevard-2018-2018-03-21
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Identităţii Naţionale, directori de teatre, colaboratori, critici, dar şi actorilor 

teatrului nostru, regizorilor şi personalului tehnic şi administrativ. Vom lansa 

revista VedeTeatru şi, alături de ambasadorul festivalului, Doamna Andreea 

Marin, vom anunţa Festivalul Internaţional de Teatru - FEST(in), ediţia 2018, care 

va avea loc în mai multe perioade ale anului! 

 

După lansarea revistei şi anunţul oficial al FEST(in), ediţia a VI-a, de la ora 

19.00, avem plăcerea să oferim invitaţilor spectacolul Somnambulism, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu, producţie premiată în cadrul FESTIN(in) 2017 cu 

premiul pentru Cel mai bun spectacol. După reprezentaţie, invitaţii sunt asteptaţi 

la un cocteil în foaierul Teatrului Nottara. 

 

Ediţia-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibilă prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Primul număr al publicaţiei cuprinde interviuri cu actori ai 

Teatrului Nottara, reportaje din turnee, prezentări de festivaluri, activitatea altor 

teatre din Bucureşti şi din ţară, oferte de carte de teatru (Editura Nemira). O altă 

propunere interesantă, ce îi va atrage pe cititorii noştri, este rubrica de 

gastronomie, intitulată "Reţete de la vedete", în care actorii presară peste reţeta 

preferată şi oferită cu dragoste cititorilor şi o poveste din viaţa lor.  

 

"De ce VedeTeatru? Au fost odată ca niciodată câţiva oameni inimoşi şi 

împătimiţi de teatru, care, cu ani în urmă, au numit astfel un festival, la Buzău. 

Festival de teatru la Buzău există şi azi, dar se numeşte altfel Însă pentru că mare 

parte din acea echipă, la fel de inimoasă, face de 5 ani, la Nottara, Festivalul 

Internaţional de Teatru FEST(in) pe bulevard şi, din acest an, o publicaţie dedicată 

spectatorilor, am dat acest nume, VedeTeatru, unei reviste despre/ cu vedete şi 

teatru! Socotesc că e un titlu atât de sugestiv, încât era păcat să se piardă" 

(Marinela Ţepuş, director al Teatrului Nottara, director editorial Vedeteatru). 

 

Ce puteţi citi în primul număr al revistei Teatrului Nottara? 

 

Jurnalul lui Bănică este rubrica care deschide revista, semnată, în fiecare 

număr, de actorul Răzvan Bănica.  

 

Întâlniri teatrale, rubrica semnată de criticul de teatru Doru Mareş, ne oferă, 

în acest prim număr, Al cincilea ospăţ.  

 

Tunelul timpului aduce în faţa cititorilor doi mari actori: Anda Caropol şi 

Alexandru Repan, iar rubrica În turneu, conţine "o incursiune poetică în istorie" 

cu detalii de la recitalul actorului Emil Boroghină, Treptele Unirii, parte a 

proiectului iniţiat de Teatrul Nottara "100 de ani împreună. Centenarul Marii 

Uniri", care a fost prezentat, pentru diaspora, la Paris, Bruxelles şi Haga.  
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Între noi fie vorba aduce mărturiile lui Constantin Fugaşin legate de 

căutările regizorale şi producţia unui spectacol plin de savoare, "Despre olteni, cu 

dragoste", după Marin Sorescu. 

 

Poveste de succes propune cititorilor interviuri cu Crenguţa Hariton şi cu 

Şerban Gomoi.  

 

Rubrica Mecena este dedicată sponsorului care a făcut posibilă editarea 

primului număr al revistei VedeTeatru - interviu cu Iulian Trandafir, director 

general Farmexpert.  

 

Iulian Furtună, regizor român care trăieşte în Franţa, a montat, la Nottara, 

Balul sinucigaşilor şi vorbeşte despre acest proiect în rubrica "Atenţie! Şantier în 

lucru".  

 

In memoriam îl aduce în prim-plan pe Horia Lovinescu, într-un articol 

semnat de Cristina Rusiecki, critic de teatru, iar rubrica Luminile oraşelor pune în 

lumină două teatre româneşti: Maria Filotti - Brăila şi Teatrul Ţăndărică.  

 

O "poveste" şi reţeta unei mâncări delicioase o aflăm de la actorul Ion 

Haiduc, cel care a gătit şi povestit cu dragoste pentru cei care vor citi rubrica 

"Reţete de la vedete!" 

 

Revista se încheie cu oferta de cărţi a editurii Nemira. 

 

VedeTeatru, o declaraţie de dragoste! 

 

[] Spunea un regizor rus, anul trecut, în cadrul unei întâlniri, că în Rusia s-au 

confruntat cu un fenomen de dezaprobare a actorilor din partea publicului. 

Marea masă a ruşilor i-a considerat mult prea aroganţi, cocoţaţi pe piedestal. 

Şi-ar fi dorit să-şi coboare stelele de pe soclu. A urmat truda specialiştilor de 

a (re)câştiga simpatia oamenilor faţă de actorii ruşi, muncă deloc uşoară. 

Întrebaţi cum e în România, am răspuns, toţi cei prezenţi, cu mândrie şi la 

unison, că, la noi, e altfel! La noi, actorii sunt iubiţi, la noi actorii se 

răspândesc printre oameni şi dacă e să vorbim de un piedestal, atunci actorii 

români acolo şi-ar urca spectatorii! Şi pun multă dragoste în munca pe care o 

fac. 

 

 

 

Sursa: Amos News 
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6. Radio București fm 
din data de 23 Martie 2018 

http://bucurestifm.ro/2018/03/23/dubla-lansare-la-nottara-

vedeteatru-si-festin-pe-bulevard-2018/ 

 

 
 

Dublă lansare la Nottara, VedeTeatru și FEST(in) pe Bulevard 2018 

 

 
 

Teatrul Nottara are deosebita plăcere să anunțe editarea primului număr al 

revistei teatrului, VedeTeatru. Publicația este dedicată publicului spectator, 

colaboratorilor, artiștilor, directorilor de teatre. Pentru început, intenția noastră 

este ca revista să aibă cinci apariții pe an.  Evenimentul de lansare va avea loc 

sâmbata, 31 martie, la sediul Teatrului Nottara, de la ora 18.00. 

 

http://bucurestifm.ro/2018/03/23/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-si-festin-pe-bulevard-2018/
http://bucurestifm.ro/2018/03/23/dubla-lansare-la-nottara-vedeteatru-si-festin-pe-bulevard-2018/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/teasser-1.jpg
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/teasser-1.jpg
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Va fi o seară dedicată prietenilor noștri: sponsori, parteneri media, 

oficialități din Primăria Municipiului București și de la Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, directori de teatre, colaboratori, critici, dar și actorilor 

teatrului nostru, regizorilor și personalului tehnic și administrativ. Vom lansa 

revista VedeTeatru și, alături de ambasadorul festivalului, Doamna Andreea 

Marin, vom anunța Festivalul Internațional de Teatru – FEST(in), ediția 2018, 

care va avea loc în mai multe perioade ale anului! 

 

După lansarea revistei și anunțul oficial al FEST(in), ediția a VI-a, de la ora 

19.00, avem plăcerea să oferim invitaților spectacolul Somnambulism, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu, producție premiată în cadrul FESTIN(in) 2017 cu 

premiul pentru Cel mai bun spectacol. După reprezentație, invitații sunt asteptați 

la un cocteil în foaierul Teatrului Nottara. 

 

Ediția-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibilă prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Primul număr al publicației cuprinde interviuri cu actori ai 

Teatrului Nottara, reportaje din turnee, prezentări de festivaluri, activitatea altor 

teatre din București și din țară, oferte de carte de teatru (Editura Nemira). O altă 

propunere interesantă, ce îi va atrage pe cititorii noștri, este rubrica de 

gastronomie, intitulată „Rețete de la vedete”, în care actorii presară peste rețeta 

preferată și oferită cu dragoste cititorilor și o poveste din viața lor. 

 

„De ce VedeTeatru? Au fost odată ca niciodată câțiva oameni inimoși și 

împătimiți de teatru, care, cu ani în urmă, au numit astfel un festival, la Buzău. 

Festival de teatru la Buzău există și azi, dar se numește altfel… Însă pentru că 

mare parte din acea echipă, la fel de inimoasă, face de 5 ani, la Nottara, 

Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe bulevard și, din acest an, o 

publicație dedicată spectatorilor, am dat acest nume, VedeTeatru, unei reviste 

despre/ cu vedete și teatru! Socotesc că e un titlu atât de sugestiv, încât era păcat 

să se piardă” (Marinela Țepuș, director al Teatrului Nottara, director editorial 

Vedeteatru). 

 

Ce puteți citi în primul număr al revistei Teatrului Nottara? 

 

Jurnalul lui Bănică este rubrica care deschide revista, semnată, în fiecare 

număr, de actorul Răzvan Bănica. 

 

Întâlniri teatrale, rubrica semnată de criticul de teatru Doru Mareș, ne 

oferă, în acest prim număr, Al cincilea ospăț. 

 

Tunelul timpului aduce în fața cititorilor doi mari actori: Anda Caropol și 

Alexandru Repan, iar rubrica În turneu, conține „o incursiune poetică în istorie” 

cu detalii de la recitalul actorului Emil Boroghină, Treptele Unirii, parte a 
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proiectului inițiat de Teatrul Nottara „100 de ani împreună. Centenarul Marii 

Uniri”, care a fost prezentat, pentru diaspora, la Paris, Bruxelles și Haga. 

Între noi fie vorba aduce mărturiile lui Constantin Fugașin legate de 

căutările regizorale și producția unui spectacol plin de savoare, „Despre olteni, 

cu dragoste”, după Marin Sorescu. 

 

Poveste de succes propune cititorilor interviuri cu Crenguța Hariton și cu 

Șerban Gomoi. 

 

Rubrica Mecena este dedicată sponsorului care a făcut posibilă editarea 

primului număr al revistei VedeTeatru – interviu cu Iulian Trandafir, director 

general Farmexpert. 

 

Iulian Furtună, regizor român care trăiește în Franța, a montat, la Nottara, 

Balul sinucigașilor și vorbește despre acest proiect în rubrica „Atenție! Șantier în 

lucru”. 

In memoriam îl aduce în prim-plan pe Horia Lovinescu, într-un articol semnat de 

Cristina Rusiecki, critic de teatru, iar rubrica Luminile orașelor pune în lumină 

două teatre românești: Maria Filotti – Brăila și Teatrul Țăndărică. 

 

O „poveste” și rețeta unei mâncări delicioase o aflăm de la actorul Ion 

Haiduc, cel care a gătit și povestit cu dragoste pentru cei care vor citi rubrica 

„Rețete de la vedete!” 

 

Revista se încheie cu oferta de cărți a editurii Nemira. 

 

VedeTeatru, o declarație de dragoste! 

 

[…] Spunea un regizor rus, anul trecut, în cadrul unei întâlniri, că în Rusia 

s-au confruntat cu un fenomen de dezaprobare a actorilor din partea publicului. 

Marea masă a rușilor i-a considerat mult prea aroganți, cocoțați pe piedestal. Și-

ar fi dorit să-și coboare stelele de pe soclu. A urmat truda specialiștilor de a 

(re)câștiga simpatia oamenilor față de actorii ruși, muncă deloc ușoară. Întrebați 

cum e în România, am răspuns, toți cei prezenți, cu mândrie și la unison, că, la 

noi, e altfel! La noi, actorii sunt iubiți, la noi actorii se răspândesc printre oameni 

și dacă e să vorbim de un piedestal, atunci actorii români acolo și-ar urca 

spectatorii! Și pun multă dragoste în munca pe care o fac. […] 

 

 Din aceeași dragoste pentru public s-a născut și revista Teatrului Nottara, 

VedeTeatru! Și pentru ca, sub ochii spectatorilor, să se desfășoare un pic din 

viața actorilor, neștiută publicului. Vor fi povestite întâmplări din culise, 

peripeții la montarea unei piese, sau vor fi dezvăluite secrete ale unor profesii 

mai puțin cunoscute, ale oamenilor din spatele scenei: sufleuri, mașiniști, 
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secretari literari, regizori tehnici, sunetiști, luminiști…” (din editorialul 

primului număr VedeTeatru). 

 

 

 

 

                                        Sursa: Radio România București fm  
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7. Cultural BZI 
din data de 05 Aprilie 2018 

https://cultural.bzi.ro/teatru-in-scoli-o-idee-lansata-cu-ocazia-

lansarii-vedeteatru-67487 

 

 
 

Teatru in scoli – o idee lansata cu ocazia lansarii VedeTeatru 

 

 La sfarsitul saptamanii trecute, a avut loc evenimentul de lansare a 

revistei Teatrului Nottara, VedeTeatru. Publicatia dedicata publicului 

spectator, colaboratorilor, artistilor, directorilor de teatre, care se doreste 

pentru inceput cu o serie de cinci aparitii pe an, a fost primita cu entuziasm 

de cei prezenti la eveniment: critici de teatru, jurnalisti, companii, parteneri 

de traditie ai Teatrului Nottara, regizori, scenografi, actori. 

https://cultural.bzi.ro/teatru-in-scoli-o-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-vedeteatru-67487
https://cultural.bzi.ro/teatru-in-scoli-o-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-vedeteatru-67487
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La eveniment au participat si oficialitati din Primaria Municipiului 

Bucuresti si Administratia Prezidentiala, se arata intr-un comunicat al Teatrului 

Nottara, trimis de redactorul-sef Mirela Radulescu. 

„Am vrut sa facem o revista pentru public, nu pentru exegeti. Veti gasi in 

paginile revistei o glisare intre vechi si nou, intre generatiile de aur si generatiile 

foarte tinere. Aceasta revista, marturisesc, a fost unul dintre visurile mele inca de 

acum cativa ani si iata, astazi il lansam catre publicul spectator. Ii doresc viata 

lunga si cat mai multi cititori." a declarat Marinela Tepus, directorul Teatrului 

Nottara in seara evenimentului. 

Printre cei care au luat cuvantul la lansare au fost: Tomnita Florescu, 

viceprimarul Capitalei, actorul Alexandru Repan si Andreea Marin, ambasadorul 

Festivalului International Fest(in) pe Bulevard. 

„Este o revista de pus la inima, am rasfoit-o deja. Si cred ca este foarte 

important sa o sustinem, la fel cum este important sa sustinem festivalul pe care 

il face Teatrul Nottara ajuns la a VI-a editie." a spus Andreea Marin. 

Primul numar al publicatiei VedeTeatru cuprinde interviuri cu actori ai 

Teatrului Nottara, reportaje din turnee, prezentari de festivaluri, activitatea altor 

teatre din Bucuresti si din tara, oferte de carte de teatru (Editura Nemira), dar si o 

rubrica de gastronomie, intitulata „Retete de la vedete", in care actorii presara 

peste reteta preferata si oferita cu dragoste cititorilor si o poveste din viata lor. 

Editia-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibila prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Directorul general al companiei, Iulian Trandafir, a fost unul 

dintre vorbitori: „As propune Ministerului Educatiei sa introduca ore de teatru in 

scoli. Dincolo de faptul ca eu consider teatrul, si arta in general, una dintre cele 

mai bune metode de educatie a tinerei generatii, as garanta pentru prezenta masiva 

la astfel ore! Compania noastra sustine sanatatea si educatia. Iar o societate fara o 

educatie solida si completa nu poate fi o societate sanatoasa! De aceea am ales sa 

sustinem aparitia primului numar al revistei Teatrului Nottara, VedeTeatru. Am 

sustinut si Fest(in) pe bulevard, editia 2017 si am acordat doua premii: Premiul 

pentru cel mai bun spectacol si Premiul pentru cea mai buna regie. Vom face tot 

ce putem ca sa fim in continuare alaturi de Teatrul Nottara." 

 

Sursa: Cultural BZI 
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8. DC News 
din data de 04 Aprilie 2018 

https://www.dcnews.ro/teatru-in-coli-o-idee-lansata-cu-ocazia-

lansarii-vedeteatru_586769.html 

 

 
 

Teatru in scoli – o idee lansata cu ocazia lansarii VedeTeatru 

 

 La sfarsitul saptamanii trecute, a avut loc evenimentul de lansare a 

revistei Teatrului Nottara, VedeTeatru. Publicatia dedicata publicului 

spectator, colaboratorilor, artistilor, directorilor de teatre, care se doreste 

pentru inceput cu o serie de cinci aparitii pe an, a fost primita cu entuziasm 

de cei prezenti la eveniment: critici de teatru, jurnalisti, companii, parteneri 

de traditie ai Teatrului Nottara, regizori, scenografi, actori. 

https://www.dcnews.ro/teatru-in-coli-o-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-vedeteatru_586769.html
https://www.dcnews.ro/teatru-in-coli-o-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-vedeteatru_586769.html
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La eveniment au participat si oficialitati din Primaria Municipiului 

Bucuresti si Administratia Prezidentiala, se arata intr-un comunicat al Teatrului 

Nottara, trimis de redactorul-sef Mirela Radulescu. 

„Am vrut sa facem o revista pentru public, nu pentru exegeti. Veti gasi in 

paginile revistei o glisare intre vechi si nou, intre generatiile de aur si generatiile 

foarte tinere. Aceasta revista, marturisesc, a fost unul dintre visurile mele inca de 

acum cativa ani si iata, astazi il lansam catre publicul spectator. Ii doresc viata 

lunga si cat mai multi cititori." a declarat Marinela Tepus, directorul Teatrului 

Nottara in seara evenimentului. 

Printre cei care au luat cuvantul la lansare au fost: Tomnita Florescu, 

viceprimarul Capitalei, actorul Alexandru Repan si Andreea Marin, ambasadorul 

Festivalului International Fest(in) pe Bulevard. 

„Este o revista de pus la inima, am rasfoit-o deja. Si cred ca este foarte 

important sa o sustinem, la fel cum este important sa sustinem festivalul pe care 

il face Teatrul Nottara ajuns la a VI-a editie." a spus Andreea Marin. 

Primul numar al publicatiei VedeTeatru cuprinde interviuri cu actori ai 

Teatrului Nottara, reportaje din turnee, prezentari de festivaluri, activitatea altor 

teatre din Bucuresti si din tara, oferte de carte de teatru (Editura Nemira), dar si o 

rubrica de gastronomie, intitulata „Retete de la vedete", in care actorii presara 

peste reteta preferata si oferita cu dragoste cititorilor si o poveste din viata lor. 

Editia-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibila prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Directorul general al companiei, Iulian Trandafir, a fost unul 

dintre vorbitori: „As propune Ministerului Educatiei sa introduca ore de teatru in 

scoli. Dincolo de faptul ca eu consider teatrul, si arta in general, una dintre cele 

mai bune metode de educatie a tinerei generatii, as garanta pentru prezenta masiva 

la astfel ore! Compania noastra sustine sanatatea si educatia. Iar o societate fara o 

educatie solida si completa nu poate fi o societate sanatoasa! De aceea am ales sa 

sustinem aparitia primului numar al revistei Teatrului Nottara, VedeTeatru. Am 

sustinut si Fest(in) pe bulevard, editia 2017 si am acordat doua premii: Premiul 

pentru cel mai bun spectacol si Premiul pentru cea mai buna regie. Vom face tot 

ce putem ca sa fim in continuare alaturi de Teatrul Nottara." 

 

de: Flaviu Predescu  
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9. Portal-ziare 
din data de 04 Aprilie 2018 

http://portalziare.ro/teatru-in-scoli-o-idee-lansata-cu-ocazia-

lansarii-vedeteatru-4805332 

 

 
 

Teatru in scoli – o idee lansata cu ocazia lansarii VedeTeatru 

 

 La sfarsitul saptamanii trecute, a avut loc evenimentul de lansare a 

revistei Teatrului Nottara, VedeTeatru. Publicatia dedicata publicului 

spectator, colaboratorilor, artistilor, directorilor de teatre, care se doreste 

pentru inceput cu o serie de cinci aparitii pe an, a fost primita cu entuziasm 

de cei prezenti la eveniment: critici de teatru, jurnalisti, companii, parteneri 

de traditie ai Teatrului Nottara, regizori, scenografi, actori. 

http://portalziare.ro/teatru-in-scoli-o-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-vedeteatru-4805332
http://portalziare.ro/teatru-in-scoli-o-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-vedeteatru-4805332
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La eveniment au participat si oficialitati din Primaria Municipiului 

Bucuresti si Administratia Prezidentiala, se arata intr-un comunicat al Teatrului 

Nottara, trimis de redactorul-sef Mirela Radulescu. 

„Am vrut sa facem o revista pentru public, nu pentru exegeti. Veti gasi in 

paginile revistei o glisare intre vechi si nou, intre generatiile de aur si generatiile 

foarte tinere. Aceasta revista, marturisesc, a fost unul dintre visurile mele inca de 

acum cativa ani si iata, astazi il lansam catre publicul spectator. Ii doresc viata 

lunga si cat mai multi cititori." a declarat Marinela Tepus, directorul Teatrului 

Nottara in seara evenimentului. 

Printre cei care au luat cuvantul la lansare au fost: Tomnita Florescu, 

viceprimarul Capitalei, actorul Alexandru Repan si Andreea Marin, ambasadorul 

Festivalului International Fest(in) pe Bulevard. 

„Este o revista de pus la inima, am rasfoit-o deja. Si cred ca este foarte 

important sa o sustinem, la fel cum este important sa sustinem festivalul pe care 

il face Teatrul Nottara ajuns la a VI-a editie." a spus Andreea Marin. 

Primul numar al publicatiei VedeTeatru cuprinde interviuri cu actori ai 

Teatrului Nottara, reportaje din turnee, prezentari de festivaluri, activitatea altor 

teatre din Bucuresti si din tara, oferte de carte de teatru (Editura Nemira), dar si o 

rubrica de gastronomie, intitulata „Retete de la vedete", in care actorii presara 

peste reteta preferata si oferita cu dragoste cititorilor si o poveste din viata lor. 

Editia-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibila prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Directorul general al companiei, Iulian Trandafir, a fost unul 

dintre vorbitori: „As propune Ministerului Educatiei sa introduca ore de teatru in 

scoli. Dincolo de faptul ca eu consider teatrul, si arta in general, una dintre cele 

mai bune metode de educatie a tinerei generatii, as garanta pentru prezenta masiva 

la astfel ore! Compania noastra sustine sanatatea si educatia. Iar o societate fara o 

educatie solida si completa nu poate fi o societate sanatoasa! De aceea am ales sa 

sustinem aparitia primului numar al revistei Teatrului Nottara, VedeTeatru. Am 

sustinut si Fest(in) pe bulevard, editia 2017 si am acordat doua premii: Premiul 

pentru cel mai bun spectacol si Premiul pentru cea mai buna regie. Vom face tot 

ce putem ca sa fim in continuare alaturi de Teatrul Nottara." 

 

 

Sursa: DC NEWS 
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10. i-știri 
din data de 04 Aprilie 2018 

http://i-stiri.ro/teatru-in-scoli-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-

vedeteatru-2678612 

 

 
Teatru in scoli – o idee lansata cu ocazia lansarii VedeTeatru 

 

 La sfarsitul saptamanii trecute, a avut loc evenimentul de lansare a 

revistei Teatrului Nottara, VedeTeatru. Publicatia dedicata publicului 

spectator, colaboratorilor, artistilor, directorilor de teatre, care se doreste 

pentru inceput cu o serie de cinci aparitii pe an, a fost primita cu entuziasm 

de cei prezenti la eveniment: critici de teatru, jurnalisti, companii, parteneri 

de traditie ai Teatrului Nottara, regizori, scenografi, actori. 

http://i-stiri.ro/teatru-in-scoli-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-vedeteatru-2678612
http://i-stiri.ro/teatru-in-scoli-idee-lansata-cu-ocazia-lansarii-vedeteatru-2678612
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La eveniment au participat si oficialitati din Primaria Municipiului 

Bucuresti si Administratia Prezidentiala, se arata intr-un comunicat al Teatrului 

Nottara, trimis de redactorul-sef Mirela Radulescu. 

„Am vrut sa facem o revista pentru public, nu pentru exegeti. Veti gasi in 

paginile revistei o glisare intre vechi si nou, intre generatiile de aur si generatiile 

foarte tinere. Aceasta revista, marturisesc, a fost unul dintre visurile mele inca de 

acum cativa ani si iata, astazi il lansam catre publicul spectator. Ii doresc viata 

lunga si cat mai multi cititori." a declarat Marinela Tepus, directorul Teatrului 

Nottara in seara evenimentului. 

Printre cei care au luat cuvantul la lansare au fost: Tomnita Florescu, 

viceprimarul Capitalei, actorul Alexandru Repan si Andreea Marin, ambasadorul 

Festivalului International Fest(in) pe Bulevard. 

„Este o revista de pus la inima, am rasfoit-o deja. Si cred ca este foarte 

important sa o sustinem, la fel cum este important sa sustinem festivalul pe care 

il face Teatrul Nottara ajuns la a VI-a editie." a spus Andreea Marin. 

Primul numar al publicatiei VedeTeatru cuprinde interviuri cu actori ai 

Teatrului Nottara, reportaje din turnee, prezentari de festivaluri, activitatea altor 

teatre din Bucuresti si din tara, oferte de carte de teatru (Editura Nemira), dar si o 

rubrica de gastronomie, intitulata „Retete de la vedete", in care actorii presara 

peste reteta preferata si oferita cu dragoste cititorilor si o poveste din viata lor. 

Editia-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibila prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Directorul general al companiei, Iulian Trandafir, a fost unul 

dintre vorbitori: „As propune Ministerului Educatiei sa introduca ore de teatru in 

scoli. Dincolo de faptul ca eu consider teatrul, si arta in general, una dintre cele 

mai bune metode de educatie a tinerei generatii, as garanta pentru prezenta masiva 

la astfel ore! Compania noastra sustine sanatatea si educatia. Iar o societate fara o 

educatie solida si completa nu poate fi o societate sanatoasa! De aceea am ales sa 

sustinem aparitia primului numar al revistei Teatrului Nottara, VedeTeatru. Am 

sustinut si Fest(in) pe bulevard, editia 2017 si am acordat doua premii: Premiul 

pentru cel mai bun spectacol si Premiul pentru cea mai buna regie. Vom face tot 

ce putem ca sa fim in continuare alaturi de Teatrul Nottara." 

 

 

Sursa: Cultural BZI 
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11. Romedic 
din data de 30 Martie 2018 

http://www.romedic.ro/calendarul-evenimentelor-interne-30-

martie-2-aprilie-2018-0N67144 

 

 
 

Calendar evenimentelor interne 30 – 2 aprilie 2018 

 

Lansarea revistei VedeTeatru și FEST(in) pe Bulevard 2018. În 

cadrul aceluiași eveniment va fi lansată și ediția din acest an a 

Festivalului Internațional de Teatru – FEST(in), care va avea loc în 

mai multe perioade ale anului. (Teatrul Nottara, ora 18 00). 

 

 

 

Sursa: AGERPRES 

 

 

 

 

http://www.romedic.ro/calendarul-evenimentelor-interne-30-martie-2-aprilie-2018-0N67144
http://www.romedic.ro/calendarul-evenimentelor-interne-30-martie-2-aprilie-2018-0N67144
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12. Teatrul Nottara 
din data de 02 Aprilie 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=283 

 

 
 

VedeTeatru 

Noua revista Nottara 

La Nottara, pe 31 martie, a 

fost lansat primul număr al 

revistei 

teatrului, VedeTeatru. 

Publicația este dedicată 

publicului spectator, 

colaboratorilor, artiștilor, 

directorilor de teatre. Pentru 

început, intenția noastră 

este ca revista să aibă cinci 

apariții pe an.  

 

Ediția-pilot a revistei VedeTeatru a fost posibilă prin sprijinul partenerului 

nostru, Farmexpert. Primul număr al publicației cuprinde interviuri cu actori ai 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=283
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Teatrului Nottara,  reportaje din turnee, prezentări de festivaluri, activitatea altor 

teatre din București și din țară, oferte de carte de teatru (Editura Nemira). O altă 

propunere interesantă, ce îi va atrage pe cititorii noștri, este rubrica de 

gastronomie, intitulată „Rețete de la vedete”, în care actorii presară peste rețeta 

preferată și oferită cu dragoste cititorilor și o poveste din viața lor. 

  

    „De ce VedeTeatru? Au fost odată ca niciodată câțiva oameni inimoși și 

împătimiți de teatru, care, cu ani în urmă, au numit astfel un festival, la Buzău. 

Festival de teatru la Buzău există și azi, dar se numește altfel… Însă pentru că 

mare parte din acea echipă, la fel de inimoasă, face de 5 ani, la Nottara, Festivalul 

Internațional de Teatru FEST(in) pe bulevard și, din acest an, o publicație 

dedicată spectatorilor, am dat acest nume, VedeTeatru, unei reviste despre/ cu 

vedete și teatru! Socotesc că e un titlu atât de sugestiv, încât era păcat să se piardă” 

(Marinela Țepuș, director al Teatrului Nottara, director editorial Vedeteatru). 

  

Ce puteți citi în primul număr al revistei Teatrului Nottara? 

Jurnalul lui Bănică este rubrica care deschide revista, semnată, în fiecare număr, 

de actorul Răzvan Bănica. 

Întâlniri teatrale, rubrica semnată de criticul de teatru Doru Mareș, ne oferă, în 

acest prim număr, Al cincilea ospăț. 

Tunelul timpului aduce în fața cititorilor doi mari actori: Anda Caropol și 

Alexandru Repan, iar rubrica În turneu, conține „o incursiune poetică în istorie” 

cu detalii de la recitalul actorului Emil Boroghină, Treptele Unirii, parte a 

proiectului inițiat de Teatrul Nottara „100 de ani împreună. Centenarul Marii 

Uniri”, care a fost prezentat, pentru diaspora, la Paris, Bruxelles și Haga. 

Între noi fie vorba aduce mărturiile lui Constantin Fugașin legate de căutările 

regizorale și producția unui spectacol plin de savoare, „Despre olteni, cu 

dragoste”, după Marin Sorescu. 

Poveste de succes propune cititorilor interviuri cu Crenguța Hariton și cu Șerban 

Gomoi. 

Rubrica Mecena este dedicată sponsorului care a făcut posibilă editarea primului 

număr al revistei VedeTeatru - interviu cu Iulian Trandafir, director general 

Farmexpert. 
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Iulian Furtună, regizor român care trăiește în Franța, a montat, la Nottara, Balul 

sinucigașilor și vorbește despre acest proiect în rubrica „Atenție! Șantier în 

lucru”. 

In memoriam îl aduce în prim-plan pe Horia Lovinescu, într-un articol semnat de 

Cristina Rusiecki, critic de teatru, iar rubrica Luminile orașelor pune în lumină 

două teatre românești: Maria Filotti – Brăila și Teatrul Țăndărică.  

     O „poveste” și rețeta unei mâncări delicioase o aflăm de la actorul Ion Haiduc, 

cel care a gătit și povestit cu dragoste pentru cei care vor citi rubrica „Rețete de 

la vedete!” 

Revista se încheie cu oferta de cărți a editurii Nemira. 

  

VedeTeatru, o declarație de dragoste! 

[…] Spunea un regizor rus, anul trecut, în cadrul unei întâlniri, că în Rusia 

s-au confruntat cu un fenomen de dezaprobare a actorilor din partea publicului. 

Marea masă a rușilor i-a considerat mult prea aroganți, cocoțați pe piedestal. Și-

ar fi dorit să-și coboare stelele de pe soclu. A urmat truda specialiștilor de a 

(re)câștiga simpatia oamenilor față de actorii ruși, muncă deloc ușoară. Întrebați 

cum e în România, am răspuns, toți cei prezenți, cu mândrie și la unison, că, la 

noi, e altfel! La noi, actorii sunt iubiți, la noi actorii se răspândesc printre oameni 

și dacă e să vorbim de un piedestal, atunci actorii români acolo și-ar urca 

spectatorii! Și pun multă dragoste în munca pe care o fac. […] 

Din aceeași dragoste pentru public s-a născut și revista Teatrului Nottara, 

VedeTeatru! Și pentru ca, sub ochii spectatorilor, să se desfășoare un pic din viața 

actorilor, neștiută publicului. Vor fi povestite întâmplări din culise, peripeții la 

montarea unei piese, sau vor fi dezvăluite secrete ale unor profesii mai puțin 

cunoscute, ale oamenilor din spatele scenei: sufleuri, mașiniști, secretari literari, 

regizori tehnici, sunetiști, luminiști…” (din editorialul primului 

număr VedeTeatru) 

Mirela Rădulescu, redactor-șef al Revistei ”VedeTeatru” 

 

 

de: Sanda Vișan 

 


	Teatru in scoli – o idee lansata cu ocazia lansarii VedeTeatru
	Teatru in scoli – o idee lansata cu ocazia lansarii VedeTeatru
	Teatru in scoli – o idee lansata cu ocazia lansarii VedeTeatru
	Teatru in scoli – o idee lansata cu ocazia lansarii VedeTeatru
	VedeTeatru
	Noua revista Nottara



