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1. Adevărul 

din data de 21 Aprilie 2018, ora 09:03 
http://adevarul.ro/locale/calarasi/trupa-trepte-scena-teatrului-
nottara-spectacolul-joaca-25-aprilie-
1_5ad9bcc6df52022f750aa6ac/index.html 
 

 
 
Trupa "Trepte", pe scena Teatrului Nottara. Spectacolul se joacă 

pe 25 aprilie 21 aprilie 2018 
 

Trupa de teatru “TREPTE” din Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara Bucureşti, cu spectacolul “Eu când vreau să fluier, fluier!”, regia artistică: 
Ştefan Niţu.  
 

Evenimentul are loc miercuri, 25 aprilie 2018, ora 19.30, în sala 
“G.Constantin”. Acest spectacol face parte din proiectul Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu Teatrul Nottara Bucureşti. “Eu când 
vreau să fluier, fluier” este o piesă de teatru scrisă de Andreea Vălean în anul 
1997. Acţiunea care se petrece într-un penitenciar este de o simplitate debordantă. 
Pe scurt, o tânără studentă la sociologie primeşte (cu greu) permisiunea de a face 
un studiu într-un corecţional de băieţi, iar primii trei selectaţi de conducere în 
acest scop corespund, accidental, celor trei “clase” ierarhice ale sistemului de 
detenţie. Fata – studentă la sociologie este interesată de un studiu pe tema 



 3 

delicvenţei juvenile. Gardianul nu înţelege care e rostul discuţiilor “cu nişte 
degeneraţi… afirmând că viaţa lui e mai importantă… fiind, desigur, un roman. 
Fata insistă. Apărătorul de uşi zice că trebuie să-i facă instructaj: “Să nu-i atingeţi, 
că au SIDA”. Degeaba tânăra îi explică acestuia că nu există nici un risc. El o ţine 
“langa” pe-a lui. Totuşi, este lăsată să vorbească cu Jupânul, Ursul şi Nepotul – 
cei trei adolescenţi aleşi pentru studiu. Primită cu neîncredere de deţinuţi, Fata le 
câştigă rapid încrederea ! Băieţii sunt cooperanţi. Unul completează un formular, 
altul cântă şi Jupânul se dă în “petec”. La un moment dat, Nepotul cântă şi toţi 
dansează. Intră Gardianul. Este lovit pe motiv că a întrerupt distracţia. Luat 
ostatec, băieţii cer un elicopter şi o valiză de bani de la comandantul 
penitenciarului. Primesc porţii de mâncare până la satisfacerea cererilor. Visează 
să ajungă în America. Să-şi deschidă un bar. Gardianul trezit din troznitură este 
legat. I se ia pistolul. Jupânul trage câteva focuri. Îşi pierde răbdarea. Dar în 
frenetica gaşcă visarea continuă… Intră în joc şi cel deposedat de armă. Zice că 
se vrea paznic la ei. Jocul continuă…  
 

Distribuţia: Fata: Diana Creţu / Ana Maria Manea Jupânul: Ştefan Spînu 
Ursul: Adrian Berbecel Nepotul: Adrian Ciochinaru Gardianul: Vlad Batală / 
Florin Vechiu 

   
 
 
 
 

de: Ionela Stănilă 
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2. InfoMuntenia.ro 
din data de 18 Aprilie 2018 
https://www.infomuntenia.ro/ne-mandrim-cu-ei-trupa-de-teatru-
trepte-pe-scena-teatrului-nottara-din-bucuresti/2018/04 
 

 
 

Ne mândrim cu ei: Trupa de teatru “Trepte”, pe scena teatrului Nottara 
 

 

Trupa de teatru “TREPTE” din Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara Bucureşti, cu spectacolul “Eu când vreau să fluier, fluier!” 

Regia artistică: Ştefan Niţu 

Evemimentul are loc miercuri, 25 aprilie 2018, ora 19.30, în sala 
“G.Constantin”. 

Acest spectacol face parte din proiectul Centrului Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu Teatrul Nottara Bucureşti. 
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“Eu când vreau să fluier, fluier” este o piesă de teatru scrisă de Andreea Vălean 
în anul 1997. 

Acţiunea care se petrece într-un penitenciar este de o simplitate debordantă. 
Pe scurt, o tânără studentă la sociologie primeşte (cu greu) permisiunea de a face 
un studiu într-un corecţional de băieţi, iar primii trei selectaţi de conducere în 
acest scop corespund, accidental, celor trei “clase” ierarhice ale sistemului de 
detenţie. 

Fata – studentă la sociologie este interesată de un studiu pe tema delicvenţei 
juvenile. Gardianul nu înţelege care e rostul discuţiilor “cu nişte degeneraţi… 
afirmând că viaţa lui e mai importantă… fiind, desigur, un roman. Fata insistă. 
Apărătorul de uşi zice că trebuie să-i facă instructaj: “Să nu-i atingeţi, că au 
SIDA”. Degeaba tânăra îi explică acestuia că nu există nici un risc. El o ţine 
“langa” pe-a lui. Totuşi, este lăsată să vorbească cu Jupânul, Ursul şi Nepotul – 
cei trei adolescenţi aleşi pentru studiu. 

Primită cu neîncredere de deţinuţi, Fata le câştigă rapid încrederea ! Băieţii 
sunt cooperanţi. Unul completează un formular, altul cântă şi Jupânul se dă în 
“petec”. La un moment dat, Nepotul cântă şi toţi dansează. 

 
Intră Gardianul. Este lovit pe motiv că a întrerupt distracţia. Luat ostatec, 
băieţii cer un elicopter şi o valiză de bani de la comandantul penitenciarului. 
Primesc porţii de mâncare până la satisfacerea cererilor. Visează să ajungă 
în America. Să-şi deschidă un bar. Gardianul trezit din troznitură este legat. 
I se ia pistolul. Jupânul trage câteva focuri. Îşi pierde răbdarea. Dar în 
frenetica gaşcă visarea continuă… Intră în joc şi cel deposedat de armă. 
Zice că se vrea paznic la ei. Jocul continuă… 

Distribuţia: 
Fata: Diana Creţu / Ana Maria Manea 
Jupânul: Ştefan Spînu 
Ursul: Adrian Berbecel 
Nepotul: Adrian Ciochinaru 
Gardianul: Vlad Batală / Florin Vechiu 

 

Sursa: infomuntenia.ro 
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3. Ediția.ro 

din data de 18 Aprilie 2018 
http://editia.ro/2018/04/18/trupa-de-teatru-trepte-calarasi-pe-scena-
teatrului-nottara-bucuresti/ 
 

 
Trupa de teatru “TREPTE”-Călăraşi pe scena Teatrului Nottara Bucureşti 

 
 

Trupa de teatru “TREPTE”-Călărași va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara București miercuri, 25 aprilie, ora 19.30,sala “G.Constantin” cu 
spectacolul: “Eu când vreau să fluier, fluier!” 
 
  Un proiect al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi 
în parteneriat cu Teatrul Nottara București. 

 
 
 

Sursa: Elena Mitache  
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4. Realitatea de Călărași 
din data de 19 Aprilie 2018 
http://realitateadincalarasi.ro/2018/04/19/trupa-de-teatru-trepte-
calarasi-va-fi-prezenta-pe-scena-teatrului-nottara-bucuresti/ 
 

 
 

Trupa de teatru „TREPTE”-Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara Bucureşti 

 

 
 

Trupa de teatru „TREPTE”-Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara Bucureşti miercuri, 25 aprilie, ora 19.30,sala „G.Constantin” cu 
spectacolul: „Eu când vreau să fluier, fluier!” 
 
  Un proiect al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi în 
parteneriat cu Teatrul Nottara Bucureşti. 
 
 
 

Sursa: Realitatea de Călărași 
 



 8 

 
5. Observator de Călărași 

din data de 23 Aprilie 2018 
http://observatorcl.info/2018/04/23/trupa-trepte-pe-scena-teatrului-
notarra-din-bucuresti-cu-piesa-eu-cand-vreau-sa-fluier-fluier/ 
 

 
 

Trupa „Trepte”, pe scena Teatrului Notarra din Bucureşti cu piesa „Eu 
când vreau să fluier, fluier!” 

= 

 
Trupa călărăşeană de teatru „Trepte” va fi prezentă pe scena Teatrului 

Nottara Bucureşti miercuri, 25 aprilie, începând cu ora 19:30, la sala „G. 
Constantin”, cu spectacolul „Eu când vreau să fluier, fluier!”. Acesta este un 
proiect al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu 
Teatrul Nottara Bucureşti. 
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Fondatorul şi regizorul trupei „Trepte”, Ştefan Niţu, a spus despre teatru 
următoarele: „Avanatajele educaţiei prin teatru vizează trei aspecte ale 
personalităţii elevilor: social, individual şi lingvistic. Ea urmăreşte a transforma 
elevul nu neapărat într-un mic actor, ci într-un bun spectator, insuflându-i 
dragoste pentru scenă, pentru ceea ce se întâmplă în spatele scenei, respectul 
pentru actor, dragostea pentru teatru. Prin astfel de activităţi se dezvoltă 
creativitatea şi tot ce presupune ea: gândire, imaginaţie, aptitudini, talent. Elevii 
se familiarizează cu problemele specifice ale artei spectacolului teatral: regie, 
joc actoricesc, scenografie, lumină, sonorizare. Totdeauna teatrul a pus 
întrebpri, implicit sau explicit, iar colectivităţile, oamenii îşi caută răspunsurile. 
‘Eu când vreau să fluier, fluier!’ este o propunere dramaturgică cuceritoare prin 
sinceritate şi ancorarea într-o realitate uşor palpabilă. Dar, după cum se ştie, 
drumul către simplitate, adevăr şi expresivitate în teatru presupune pasiune, 
cunoştinţe, deprinderi, talent şi foarte multă dăruire. Ca şi eroii piesei, tinerii 
noştri actori se află la ora descoperirii de sine, la ora visării, la ora propriei 
afirmări. Acest spectacol reprezintă pentru ei, în acelaşi timp, momentul unei 
mari descoperiri: descoperirea publicului tânăr, a publicului generaţiei lor”.  
 
Tinerii actori din cadrul trupei „Teatru” explică ce înseamnă teatrul pentru ei. 
 

„Teatrul este lumea în care mă afund, în care mă detaşez de mine şi 
plutesc! Prin teatru reuşesc să mă desprind de realitate, să mă relaxez şi să simt 
că sunt stăpâna gândurilor mele şi a trupului meu, reuşind astfel să intru în pielea 
altor personaje. Teatrul mă provoacă să gândesc, îmi stimulează imaginaţia, mă 
face să-mi pun întrebări, să fiu mai atentă şi să nu tratez lucrurile cu 
superficialitate”, a menţionat Maria Radu. 
 

„Teatrul pentru mine reprezintă unica formă de exprimare. Personajele pe 
care mi le însuşesc devin în scurt timp părţi ale inteligenţei mele emoţionale, care 
este într-o continuă actualizare. Personajul meu Jupânul, un puştan de 18 ani cu 
aspiraţii mari şi cu multe vise, a fost dificil de însuşit din mai multe puncte de 
vedere. Acum urmează să vedem dacă am reuşit, nu?”, a declarat Andrei Barz. 
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„Teatrul, pentru mine, este modul prin care mă pot transpune în pielea 
oricărui om şi prin care îmi pot exprima gândurile şi sentimentele. Cât despre 
personajul meu, acesta este un om simplu, modelul gardianului clasic, o fire 
practică, căreia îi place să să aibă mereu dreptate”, a precizat Răzvan Bănescu. 

 
„Pentru mine, teatrul este oglinda lumii, a vremurilor, a societăţii. Aş 

îndrăzni să spun că prin teatru se îndreaptă moravurile. Cât despre personajul 
pe care îl interpretez, pot spune că a fost pe placul meu…cu toate că nu mă 
defineşte în viaţa de zi cu zi, fiind două ‘personaje’ total diferite. Şi nu în ultimul 
rând, aş vrea să îi mulţumesc domnului profesor Ştefan Niţu pentru încrederea 
pe care a avut-o în mine, dându-mi acest rol”, a afirmat Antonio Tilică. 
 

„Pentru mine teatrul este un mod de a mă reinventa şi în acelaşi timp şi un 
loc în care pot să interacţionez cu oameni cu aceleaşi interese. Cât despre 
personajul din piesa ‘Eu când vreau să fluier, fluier!’ pot spune că este un naiv 
îndrăgostit, care acţionează de cele mai multe ori pe baza sentimentelor. Este un 
nebun, într-un mod frumos, iar muzica îi ţine sufletul tânăr şi nevinovat”, a 
menţionat Cosmin Andrian. 

 
 
 

de: Georgiana Șerban 
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6. RADOR  
din data de 24 Aprilie 2018 
http://www.rador.ro/2018/04/24/calendarul-evenimentelor-24-aprilie-
selectiuni-3/ 
 

 
 

Calendarul evenimentelor, 24 aprilie – selecţiuni 

 
* Trupa de teatru „Trepte” din Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului Nottara 
Bucureşti, cu spectacolul „Eu când vreau să fluier, fluier!”, regia artistică: Ştefan 
Niţu – ora 19:30, în sala „G. Constantin” 
 
 
 

Sursa: rador.ro 
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7. Ultimele știri 
din data de 21 Aprilie 2018, ora 21:09 
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/trupa-trepte-pe-scena-teatrului-
nottara-spectacolul-se-joaca-pe-25-aprilie/4172066 
 

 
 
Trupa "Trepte", pe scena Teatrului Nottara. Spectacolul se joacă 

pe 25 aprilie 21 aprilie 2018 
 

Trupa de teatru “TREPTE” din Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara Bucureşti, cu spectacolul “Eu când vreau să fluier, fluier!”, regia artistică: 
Ştefan Niţu.  
 

Evenimentul are loc miercuri, 25 aprilie 2018, ora 19.30, în sala 
“G.Constantin”. Acest spectacol face parte din proiectul Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu Teatrul Nottara Bucureşti. “Eu când 
vreau să fluier, fluier” este o piesă de teatru scrisă de Andreea Vălean în anul 
1997. Acţiunea care se petrece într-un penitenciar este de o simplitate debordantă. 
Pe scurt, o tânără studentă la sociologie primeşte (cu greu) permisiunea de a face 
un studiu într-un corecţional de băieţi, iar primii trei selectaţi de conducere în 
acest scop corespund, accidental, celor trei “clase” ierarhice ale sistemului de 
detenţie. Fata – studentă la sociologie este interesată de un studiu pe tema 
delicvenţei juvenile. Gardianul nu înţelege care e rostul discuţiilor “cu nişte 
degeneraţi… afirmând că viaţa lui e mai importantă… fiind, desigur, un roman. 
Fata insistă. Apărătorul de uşi zice că trebuie să-i facă instructaj: “Să nu-i atingeţi, 
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că au SIDA”. Degeaba tânăra îi explică acestuia că nu există nici un risc. El o ţine 
“langa” pe-a lui. Totuşi, este lăsată să vorbească cu Jupânul, Ursul şi Nepotul – 
cei trei adolescenţi aleşi pentru studiu. Primită cu neîncredere de deţinuţi, Fata le 
câştigă rapid încrederea ! Băieţii sunt cooperanţi. Unul completează un formular, 
altul cântă şi Jupânul se dă în “petec”. La un moment dat, Nepotul cântă şi toţi 
dansează. Intră Gardianul. Este lovit pe motiv că a întrerupt distracţia. Luat 
ostatec, băieţii cer un elicopter şi o valiză de bani de la comandantul 
penitenciarului. Primesc porţii de mâncare până la satisfacerea cererilor. Visează 
să ajungă în America. Să-şi deschidă un bar. Gardianul trezit din troznitură este 
legat. I se ia pistolul. Jupânul trage câteva focuri. Îşi pierde răbdarea. Dar în 
frenetica gaşcă visarea continuă… Intră în joc şi cel deposedat de armă. Zice că 
se vrea paznic la ei. Jocul continuă…  
 

Distribuţia: Fata: Diana Creţu / Ana Maria Manea Jupânul: Ştefan Spînu 
Ursul: Adrian Berbecel Nepotul: Adrian Ciochinaru Gardianul: Vlad Batală / 
Florin Vechiu. 

   
 
 

 
 
 
 

Sursa: Adevărul.ro 
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8. Teatrul Nottara 
din data de 16 Aprilie 2018 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=287 
 

 
 
Nasc şi la Călăraşi 

        actori! 

Eu când vreau să fluier, fluier! 

Adaptare după Andreea Vălean 

  

Trupa de teatru „TREPTE” 

  

Distribuţia: 

Fata.........Maria Radu 

Jupânul....Andrei Barz 

Ursul.......Antonio Tilică 
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Nepotul...Cosmin Andrian 

Gardianul....Răzvan Bănescu 

  

Un spectacol de Ştefan Niţu 

  

Data premierei: aprilie 2017 

Durata: 50 min (fără pauză) 

  

Sala George Constantin 

25.04.2018, ora 19:30 

  

În această adaptare după textul Andreei Vălean, patru tineri ajung la închisoare, 
fiindcă s-au aflat într-un loc nepotrivit, la momentul nepotrivit. Aici soseşte şi o 
tânără studentă la sociologie, care are ca temă studierea  delincvenţei juvenile. 

Numai că dincolo de interesul ei profesional, devine personajul principal într-o 
(aproape) imposibilă poveste de dragoste. Tânărul care îi împărtăşeşte 
sentimentele este disperat, nu găseşte o soluţie la situaţia în care se află, aşa că... 

Dar aflaţi restul acestei poveşti despre alegerile dificile ale adolescenţei, 
urmărindu-i pe tinerii membri ai Trupei de Teatru “Trepte”, coordonate de 
regizorul Ştefan Niţu. 

Variaţiuni enigmatice 

Eric-Emmanuel Schmit 

  

Teatrul „Aurel Elefterescu” Călăraşi 

  

Distribuţia: 

Erik larsen – Cristi Dionise 
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Abel Znorko – Ştefan Niţu 

Traducerea : Paola Bentz Faucci 

  

Regia: Mihai Lungeanu 

  

Data premierei- 30 august 2012 

Durata: 1h40min.( fără pauză) 

  

Sala Horia Lovinescu 

9 mai 2018, ora 19:30 

  

Piesa are un subiect desprins din tabloul vieţii. Doi bărbaţi evocă imaginea femeii 
dispărute. Amândoi au iubit-o. Fiecare, însă, în felul său. Un mare scriitor, Abel 
Znorko, laureat al Premiului Nobel, renunţă la prezenţa ei fizică pentru a şi-o 
putea păstra în memorie, pentru a putea să-i scrie şi să-i dedice volume. Un bărbat 
obişnuit, Erik Larsen, se căsătoreşte cu ea, o iubeşte, îi dedică întreaga viaţă, iar 
după moartea acesteia, continuă, în numele ei, corespondenţa cu scriitorul ca şi 
cum încă ar trăi. 

  

Cristi Dionise, fost membru al trupei TREPTE, urcă în scenă alături de profesorul 
său, cel care l-a ajutat să descifreze ABC-ul teatrului, actorul Ştefan Niţu. 
Proiectul şi regia poartă semnătura regizorului Mihai Lungeanu, care a fost 
entuziasmat de proiectul acesta. 

“A fost o propunere pe care domnul Ştefan Niţu mi-a făcut-o în ideea de a repune 
pe picioare teatrul de tradiţie călărăşean, teatrul de amatori, şi am zis să găsim o 
piesă cu puţine personaje. Dânsului i-a plăcut foarte mult textul «Variaţiuni 
enigmatice», mi-a făcut oferta de a juca împreună cu un fost elev devenit actor 
profesionist, iar plăcându-mi şi mie textul, ştiind că este unul provocator, pentru 
că există o variantă jucată de actori români buni, cred că aşa am ajuns să fim de 
acord să punem în scenă piesa. Este o poveste care pare scrisă, dar este o poveste 
care poate fi, de fapt chiar este, foarte adevărată. Este o poveste care pare a altora, 
dar care este a fiecăruia dintre noi, o poveste despre viaţă, dragoste, moarte, 
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credinţă, pasiune, trădare, teme puternice şi importante ale oricărei literaturi 
dramatice. 

                                                                                                                                  
                   ( Loreta Popa) 

  

Proiect al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi al Teatrului 
Nottara. 

  

 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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9. Ziarul de Iași  
din data de 21 Aprilie 2018, ora 10:01 
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/trupa-trepte-pe-scena-teatrului-
nottara-spectacolul-se-joac-pe-25-aprilie--1602269.html 
 

 
 
 
Trupa "Trepte", pe scena Teatrului Nottara. Spectacolul se joacă 

pe 25 aprilie 21 aprilie 2018 
 

Trupa de teatru “TREPTE” din Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara Bucureşti, cu spectacolul “Eu când vreau să fluier, fluier!”, regia artistică: 
Ştefan Niţu.  
 

Evenimentul are loc miercuri, 25 aprilie 2018, ora 19.30, în sala 
“G.Constantin”. Acest spectacol face parte din proiectul Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu Teatrul Nottara Bucureşti. “Eu când 
vreau să fluier, fluier” este o piesă de teatru scrisă de Andreea Vălean în anul 
1997. Acţiunea care se petrece într-un penitenciar este de o simplitate debordantă. 
Pe scurt, o tânără studentă la sociologie primeşte (cu greu) permisiunea de a face 
un studiu într-un corecţional de băieţi, iar primii trei selectaţi de conducere în 
acest scop corespund, accidental, celor trei “clase” ierarhice ale sistemului de 
detenţie. Fata – studentă la sociologie este interesată de un studiu pe tema 
delicvenţei juvenile. Gardianul nu înţelege care e rostul discuţiilor “cu nişte 
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degeneraţi… afirmând că viaţa lui e mai importantă… fiind, desigur, un roman. 
Fata insistă. Apărătorul de uşi zice că trebuie să-i facă instructaj: “Să nu-i atingeţi, 
că au SIDA”. Degeaba tânăra îi explică acestuia că nu există nici un risc. El o ţine 
“langa” pe-a lui. Totuşi, este lăsată să vorbească cu Jupânul, Ursul şi Nepotul – 
cei trei adolescenţi aleşi pentru studiu. Primită cu neîncredere de deţinuţi, Fata le 
câştigă rapid încrederea ! Băieţii sunt cooperanţi. Unul completează un formular, 
altul cântă şi Jupânul se dă în “petec”. La un moment dat, Nepotul cântă şi toţi 
dansează. Intră Gardianul. Este lovit pe motiv că a întrerupt distracţia. Luat 
ostatec, băieţii cer un elicopter şi o valiză de bani de la comandantul 
penitenciarului. Primesc porţii de mâncare până la satisfacerea cererilor. Visează 
să ajungă în America. Să-şi deschidă un bar. Gardianul trezit din troznitură este 
legat. I se ia pistolul. Jupânul trage câteva focuri. Îşi pierde răbdarea. Dar în 
frenetica gaşcă visarea continuă… Intră în joc şi cel deposedat de armă. Zice că 
se vrea paznic la ei. Jocul continuă…  
 

Distribuţia: Fata: Diana Creţu / Ana Maria Manea Jupânul: Ştefan Spînu 
Ursul: Adrian Berbecel Nepotul: Adrian Ciochinaru Gardianul: Vlad Batală / 
Florin Vechiu 

   
 
 
 

Sursa: adevarul.ro 
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10. TrackNews 
din data de 21 Aprilie 2018, ora 09:21 
https://www.tracknews.ro/trupa-trepte-pe-scena-teatrului-nottara-
spectacolul-se-joaca-pe-25-aprilie-66336/ 
 

 
 

Trupa "Trepte", pe scena Teatrului Nottara. Spectacolul se joacă pe 25 
aprilie 

 

Trupa de teatru “TREPTE” din Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara Bucureşti, cu spectacolul “Eu când vreau să fluier, fluier!”, regia artistică: 
Ştefan Niţu. 
 
 
 

 
 

Sursa: tracknews.ro 
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11. România24 
din data de 21 Aprilie 2018 
http://www.romania24.net/trupa-trepte-pe-scena-teatrului-nottara-
spectacolul-se-joaca-pe-25-aprilie/ 
 

 
 
Trupa "Trepte", pe scena Teatrului Nottara. Spectacolul se joacă 

pe 25 aprilie 21 aprilie 2018 
 

Trupa de teatru “TREPTE” din Călăraşi va fi prezentă pe scena Teatrului 
Nottara Bucureşti, cu spectacolul “Eu când vreau să fluier, fluier!”, regia artistică: 
Ştefan Niţu.  
 

Evenimentul are loc miercuri, 25 aprilie 2018, ora 19.30, în sala 
“G.Constantin”. Acest spectacol face parte din proiectul Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu Teatrul Nottara Bucureşti. “Eu când 
vreau să fluier, fluier” este o piesă de teatru scrisă de Andreea Vălean în anul 
1997. Acţiunea care se petrece într-un penitenciar este de o simplitate debordantă. 
Pe scurt, o tânără studentă la sociologie primeşte (cu greu) permisiunea de a face 
un studiu într-un corecţional de băieţi, iar primii trei selectaţi de conducere în 
acest scop corespund, accidental, celor trei “clase” ierarhice ale sistemului de 
detenţie. Fata – studentă la sociologie este interesată de un studiu pe tema 
delicvenţei juvenile. Gardianul nu înţelege care e rostul discuţiilor “cu nişte 
degeneraţi… afirmând că viaţa lui e mai importantă… fiind, desigur, un roman. 
Fata insistă. Apărătorul de uşi zice că trebuie să-i facă instructaj: “Să nu-i atingeţi, 
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că au SIDA”. Degeaba tânăra îi explică acestuia că nu există nici un risc. El o ţine 
“langa” pe-a lui. Totuşi, este lăsată să vorbească cu Jupânul, Ursul şi Nepotul – 
cei trei adolescenţi aleşi pentru studiu. Primită cu neîncredere de deţinuţi, Fata le 
câştigă rapid încrederea ! Băieţii sunt cooperanţi. Unul completează un formular, 
altul cântă şi Jupânul se dă în “petec”. La un moment dat, Nepotul cântă şi toţi 
dansează. Intră Gardianul. Este lovit pe motiv că a întrerupt distracţia. Luat 
ostatec, băieţii cer un elicopter şi o valiză de bani de la comandantul 
penitenciarului. Primesc porţii de mâncare până la satisfacerea cererilor. Visează 
să ajungă în America. Să-şi deschidă un bar. Gardianul trezit din troznitură este 
legat. I se ia pistolul. Jupânul trage câteva focuri. Îşi pierde răbdarea. Dar în 
frenetica gaşcă visarea continuă… Intră în joc şi cel deposedat de armă. Zice că 
se vrea paznic la ei. Jocul continuă…  
 

Distribuţia: Fata: Diana Creţu / Ana Maria Manea Jupânul: Ştefan Spînu 
Ursul: Adrian Berbecel Nepotul: Adrian Ciochinaru Gardianul: Vlad Batală / 
Florin Vechiu 

   
 
 
 

Sursa: adevarul.ro 
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12. Ziare.com 
din data de 23 Aprilie 2018, ora 10:40 
http://www.ziare.com/calarasi/stiri-life-show/trupa-trepte-pe-scena-
teatrului-notarra-din-bucuresti-cu-piesa-eu-cand-vreau-sa-fluier-fluier-
7252022 
 

 
Trupa „Trepte”, pe scena Teatrului Notarra din Bucureşti cu piesa „Eu 

când vreau să fluier, fluier!” 
= 

 
Trupa călărăşeană de teatru „Trepte” va fi prezentă pe scena Teatrului 

Nottara Bucureşti miercuri, 25 aprilie, începând cu ora 19:30, la sala „G. 
Constantin”, cu spectacolul „Eu când vreau să fluier, fluier!”. Acesta este un 
proiect al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu 
Teatrul Nottara Bucureşti. 

Fondatorul şi regizorul trupei „Trepte”, Ştefan Niţu, a spus despre teatru 
următoarele: „Avanatajele educaţiei prin teatru vizează trei aspecte ale 
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personalităţii elevilor: social, individual şi lingvistic. Ea urmăreşte a transforma 
elevul nu neapărat într-un mic actor, ci într-un bun spectator, insuflându-i 
dragoste pentru scenă, pentru ceea ce se întâmplă în spatele scenei, respectul 
pentru actor, dragostea pentru teatru. Prin astfel de activităţi se dezvoltă 
creativitatea şi tot ce presupune ea: gândire, imaginaţie, aptitudini, talent. Elevii 
se familiarizează cu problemele specifice ale artei spectacolului teatral: regie, 
joc actoricesc, scenografie, lumină, sonorizare. Totdeauna teatrul a pus 
întrebpri, implicit sau explicit, iar colectivităţile, oamenii îşi caută răspunsurile. 
‘Eu când vreau să fluier, fluier!’ este o propunere dramaturgică cuceritoare prin 
sinceritate şi ancorarea într-o realitate uşor palpabilă. Dar, după cum se ştie, 
drumul către simplitate, adevăr şi expresivitate în teatru presupune pasiune, 
cunoştinţe, deprinderi, talent şi foarte multă dăruire. Ca şi eroii piesei, tinerii 
noştri actori se află la ora descoperirii de sine, la ora visării, la ora propriei 
afirmări. Acest spectacol reprezintă pentru ei, în acelaşi timp, momentul unei 
mari descoperiri: descoperirea publicului tânăr, a publicului generaţiei lor”.  
 
Tinerii actori din cadrul trupei „Teatru” explică ce înseamnă teatrul pentru ei. 
 

„Teatrul este lumea în care mă afund, în care mă detaşez de mine şi 
plutesc! Prin teatru reuşesc să mă desprind de realitate, să mă relaxez şi să simt 
că sunt stăpâna gândurilor mele şi a trupului meu, reuşind astfel să intru în pielea 
altor personaje. Teatrul mă provoacă să gândesc, îmi stimulează imaginaţia, mă 
face să-mi pun întrebări, să fiu mai atentă şi să nu tratez lucrurile cu 
superficialitate”, a menţionat Maria Radu. 
 

„Teatrul pentru mine reprezintă unica formă de exprimare. Personajele pe 
care mi le însuşesc devin în scurt timp părţi ale inteligenţei mele emoţionale, care 
este într-o continuă actualizare. Personajul meu Jupânul, un puştan de 18 ani cu 
aspiraţii mari şi cu multe vise, a fost dificil de însuşit din mai multe puncte de 
vedere. Acum urmează să vedem dacă am reuşit, nu?”, a declarat Andrei Barz. 
 

„Teatrul, pentru mine, este modul prin care mă pot transpune în pielea 
oricărui om şi prin care îmi pot exprima gândurile şi sentimentele. Cât despre 
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personajul meu, acesta este un om simplu, modelul gardianului clasic, o fire 
practică, căreia îi place să să aibă mereu dreptate”, a precizat Răzvan Bănescu. 

 
„Pentru mine, teatrul este oglinda lumii, a vremurilor, a societăţii. Aş 

îndrăzni să spun că prin teatru se îndreaptă moravurile. Cât despre personajul 
pe care îl interpretez, pot spune că a fost pe placul meu…cu toate că nu mă 
defineşte în viaţa de zi cu zi, fiind două ‘personaje’ total diferite. Şi nu în ultimul 
rând, aş vrea să îi mulţumesc domnului profesor Ştefan Niţu pentru încrederea 
pe care a avut-o în mine, dându-mi acest rol”, a afirmat Antonio Tilică. 
 

„Pentru mine teatrul este un mod de a mă reinventa şi în acelaşi timp şi un 
loc în care pot să interacţionez cu oameni cu aceleaşi interese. Cât despre 
personajul din piesa ‘Eu când vreau să fluier, fluier!’ pot spune că este un naiv 
îndrăgostit, care acţionează de cele mai multe ori pe baza sentimentelor. Este un 
nebun, într-un mod frumos, iar muzica îi ţine sufletul tânăr şi nevinovat”, a 
menţionat Cosmin Andrian. 

 
 
 
 

Sursa: Observatorul de Călărași 
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13. Ediția.ro 
din data de 09 Mai 2018 
http://editia.ro/2018/05/09/trupa-de-teatru-aurel-elefterescu-pe-scena-
de-la-nottara/ 

 
 

Trupa de teatru ”Aurel Elefterescu” pe scena de la NOTTARA! 

 
Grație parteneriatului cultural între Centrul Județean Județean de Cultură și 
Creație Călărași şi Teatrul Nottara București, condus de Marinela Țepuş, iată că, 
după evoluția de excepție a Trupei “TREPTE”, din 25 aprilie 2018, cu spectacolul 
“Eu când vreau să fluier, fluier!”, este rândul actorilor Teatrului “Aurel 
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Elefterescu”, Cristi Dionise și Ştefan Nițu, să evolueze pe scena sălii Horia 
Lovinescu, în spectacolul “Variațiuni Enigmatice” de Eric Emmanuel Schmitt. 

Spectacolul va avea loc miercuri 09 mai 2018, ora 19.00 și poartă semnătura 
regizorului Mihai Lungeanu.  

Parteneriatul face parte din proiectul – PROMOVAREA PRIN SPECTACOL- al 
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi este înscris în Calendarul de 
Programe şi Proiecte Culturale- 2018. 

Manager, Mihaela PETROVICI 

 

 

de: Elena Mitache 
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14. InfoMuntenia.ro 
din data de 09 Mai 2018 
https://www.infomuntenia.ro/actorii-calaraseni-stefan-nitu-si-cristi-
dionise-pe-scena-teatrului-nottara/2018/05 
 

 
 
Actorii călărășeni Ștefan Nițu și Cristi Dionise, pe scena Teatrului 

Nottara 
 

 
4 

Miercuri, 9 mai 2018, actorii călărășeni Ștefan Nițu și Cristi Dionise vor 
juca în spectacolul “Variaţiuni enigmatice” de de Eric Emmanuel Schmitt – 
versiune românească Paola Bentz Faucci. 

De data aceasta, actorii se vor afla pe scena teatrului Nottara din București. 

Variaţiuni Enigmatice este o intrigă psihologică, o întâlnire conflictuală de 
un înalt nivel sentimental şi filosofic dintre doi bărbaţi inteligenţi, dar şi orgolioşi.  
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Scriitorul Abel Znorko (Sebastian Lupu), laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură, trăieşte, într-un univers solitar al cărţilor şi amintirilor, izolându-se în 
Rösvannöy, o insulă din Marea Norvegiei.  

Vizita neaşteptată a jurnalistului Erick Larsen (Petre Ghimbăşan), care-i 
solicită interviul… promis, transformă rapid oaza de linişte a scriitorului într-o 
partidă tensionată de şah verbal. Întrevederea capătă nuanţele unui joc sinuos şi 
labirintic al adevărului, ritmat de o cascadă de revelaţii care sunt dezvăluite când 
de unul, când de celălalt, într-un suspans distilat cu mare rafinament. Descoperim, 
pe firul acţiunii, dezvăluiri de personalitate, de caractere, într-o dezlănţuire de 
cuvinte rostite în contradictoriu şi cu subînţeles, cu numeroase răsturnări de 
situaţie, toate gravitând în jurul unui subiect neaşteptat: dragostea.  

Piesa de teatru începe la ora 19:00 și are loc în sala Horia Lovinescu. 

Regia: Mihai Lungeanu 

 

 

 

Sursa: infomuntenia.ro 
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15. Jurnalul de Călărași  
din data de 09 Mai 2018 
http://www.soridapress.ro/eveniment-unic-teatrul-din-calarasi-invitat-
la-bucuresti-pe-scena-teatrului-nottara/ 
 

 
 

Eveniment unic! TEATRUL DIN CĂLĂRAȘI INVITAT LA 
BUCUREȘTI! PE SCENA TEATRULUI ”NOTTARA”! 

 
Munca de o viață a lui Stefan Nițu devine, acum, o realitate vizibilă pentru toată 
lumea! *La rândul său, Mihaela Petrovici, managerul Centrului de Cultură și 
Creație a depus toate eforturile pentru succes național! Foarte mulți spectatori! 
Foarte multe aprecieri! 

Un eveniment, cu adevărat, unic! 

Imaginea Culturii din Călărași a fost asimilată, la un moment dat, de o jurnalistă 
venită din Franța cu o situație extrem de interesantă, aceea în care „cultura a luat-
o înaintea orașului”! Aceasta era concluzia sa după ce primise foarte multe 
informații despre proiecte și manifestări culturale desfășurat la Călărași, iar când 
a venit în România și a venit la Călărași, pe la combinat, pe vechiul drum a avut 
surpriza să vadă un oraș prăfuit, ciudat, neinteresant din multe puncte de vedere! 
S-a mirat foarte tare și s-a întrebat dacă nu cumva informațiile pe care le primise 
nu erau reale?!...A verificat – erau reale1 Toate manifestările culturale de care 
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auzise se desfășurau în Călărași1Și atunci a avut această revelație privind cultura 
care a luat-o înaintea orașului! 

O TRADIȚIE ISTORICĂ!... 

Este exact ceea ce s-a întâmplat cu ocazia invitării Trupei de teatru 
TREPTE din Călărași pe scena Teatrului C.I. Nottara! Acolo unde, practic, două 
trupe de teatru au susținut spectacole care au impresionat pe toată lumea! Munca 
de o viață a lui Ștefan Nițu se materializează în ceea ce s-a întâmplat acum, acolo! 
Iar tot ceea ce se depune ca efort pentru teatrul din Călărași reprezintă un alt 
element de istorie pentru că, să nu uităm, Teatrul Popular din Călărași a fost 
primul teatru de acest fel din România! 

Iată că urmașii nu dezmint această tradiție, motiv pentru care toate 
aprecierile oamenilor din Călărași se îndreaptă către ei! 

SUCCES RĂSUNĂTOR PENTRU ACTORII CĂLĂRĂȘENI PE SCENA 
DE LA NOTTARA! 

Parteneriatul încheiat între Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași 
și Teatrul Nottara prinde contur și aduce primele satisfacții. Aceasta face parte din 
proiectul – PROMOVAREA PRIN SPECTACOL al Centrului Județean de 
Cultură și Creație Călărași și este înscris în Calendarul de Programe și Proiecte 
Culturale – 2018. 

După ce în 25 aprilie pe scena sălii „G. Constantin” a Teatrului Nottara au 
urcat tinerii actori din Trupa Trepte cu spectacolul Eu când vreau să fluier, fluier!, 
pe 9 mai a fost rândul actorilor Teatrului Aurel Elefterescu, Cristi Donose și 
Ștefan Nițu, să evolueze pe scena sălii „Horia Lovinescu”, în spectacolul 
Variațiuni Enigmatice. 

Regia artistică a piesei „Eu când vreau să fluier, fluier!” susținut de Trupa 
Trepte a fost semnată de Ștefan Nițu, iar cea a a spectacolului teatral Variațiuni 
enigmatice de Mihai Lungeanu. 

Mihaela Petrovici: „Ne dorim o promovare intensă a tuturor acțiunilor 
derulate de Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași. 

Ambele reprezentații au fost un real succes, ceea ce demonstrează că 
talentul și prestația extraordinară a actorilor ce au evoluat în spectacolele 
organizate de Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași pot trece oricând de 
granițele județului, evoluând la cele mai înalte standarde pe oricare scenă de 
spectacole din țară. 
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„Ne dorim o promovare intensă a tuturor acțiunilor derulate de Centrul Județean 
și Creație Călărași și nu poate decât să ne bucure succesul ce vine ca urmare a 
realizărilor artistice ale actorilor noștri, dar și a implicării celorlalți factori în 
evenimentele culturale organizate la nivelul acestei instituții. Este o muncă de 
echipă și acest lucru presupune creativitate în toate activitățile culturale, 
obiectivul nostru fiind acela ca atât prestațiile teatrale cât și celelalte spectacole 
ale CJCC Călărași să ajungă acolo unde ne dorim, și anume la sufletul 
spectatorului. De astfel, suntem convinși că prin dăruirea cu care fiecare își aduce 
aportul la actul cultural numele instituției noastre va putea fi auzit și pe alte scene 
românești și chiar pe cele internaționale”, a declarat managerul centrului Județean 
de Cultură și Creație Călărași, Mihaela Petrovici. 

Grație parteneriatului cultural încheiat între Centrul Județean de Cultura și 
Creație Călărași, manager Mihaela Petrovici și Teatrul Nottara București, condus 
de Marinela Țepuș, călărășenii s-au bucurat de prezența pe scena din municipiul 
de reședință de județ a actorilor bucureșteni, în timp ce publicul din Capitală a 
urmărit cu mare interes prestația actorilor călărășeni. 

De astfel, evoluția de excepție atât a tinerilor actori din Trupa Trepte, cât 
mai ales spectacolului oferit de actorii Cristi Dionise și Ștefan Nițu în piesa 
Variațiuni enigmatice a făcut ca aplauzele publicului prezent să răsune minute-n 
șir  ăn sala de la Nottara. 

Prestația actorilor călărășeni nu a rămas fără ecou, reacția de satisfacție și 
de  mândrie a persoanelor prezente în sală s-a transpus nu numai prin felicitările 
adresate actorilor imediat după spectacol, dar și prin rețelele de socializare. 

 

Sursa: Jurnal de Călărași 
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16. Ziarul Impact 
din data de 09 Mai 2018 
http://www.ziarulimpact.ro/?action=view&articol=5601 

 

Trupa de teatru „Aurel Elefterescu” pe scena de la NOTTARA!  
  

Gratie parteneriatului cultural intre Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi 
si Teatrul Nottara Bucuresti, condus de Marinela Tepus, iata ca, dupa evolutia de 
exceptie a Trupei „TREPTE”, din 25 aprilie 2018, cu spectacolul „Eu cand vreau 
sa fluier, fluier!”, a venit si randul actorilor Teatrului „Aurel Elefterescu”, Cristi 
Dionise si Stefan Nitu, sa evolueze pe scena salii Horia Lovinescu, in spectacolul 
„Variatiuni Enigmatice” de Eric Emmanuel Schmitt, miercuri 09 mai, ora 19.00. 

  
„Spectacolul poarta semnatura regizorului, Mihai Lungeanu. Parteneriatul face 

parte din proiectul - PROMOVAREA PRIN SPECTACOL- al Centrului Judetean de Cultura si 
Creatie Calarasi si este inscris in Calendarul de Programe si Proiecte Culturale – 2018”, a precizat 
Mihaela Petrovici, managerul Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi.  
 

 
 

de: Ramona BUTNARIU  
 
 


