Cultivarea culturii locale prin teatru
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"Îmi plac proiectele din Țara lui Andrei. Grație acestor proiecte, în mod special participării la tabăra din
Școala lui Andrei - 2011, elevii mei au devenit mai dezinvolți, mai cooperanți, mai înțelegători, mai
curajoși. Particip cu mult drag și cu mult interes la toate proiectele din Țara lui Andrei, întrucât eu mă
consider și acum un cetățean și al acestei țări."

DESPRE PROIECT
Anul trecut a fost terminată renovarea Căminului Cultural din Tinca, după aproximativ 20 de ani, timp
în care s-a deteriorat considerabil. Observând nevoia cetățenilor tincani de a participa la evenimente
culturale, m-au determinat să demarez acest proiect, prin intermediul căruia doresc să înființez o trupă
de teatru, formată din persoane talentate, dornice să realizeze spectacole de teatru consătenilor lor;
doresc să dotez acest cămin cultural cu toate cele necesare desfășurării în condiții normale a tuturor
pieselor de teatru pe care le vom interpreta cu trupa nou înființată. Pentru acest lucru, căminul
cultural trebuie dotat cu decoruri, sonorizare și aparate de lumină specifice oricărui teatru.

SUSTENABILITATE
Ca urmare a dotării căminului cultural cu aparatura minimă necesară vom putea realiza activități
cultural artistice mai impozante și mult mai atractive; trupa de teatru format va putea realiza
spectacole locuitorilor comunei, iar din sumele de bani obținute în urma vânzării biletelor, vom putea
întreține căminul cultural și ne vom putea gospodări singuri. De-asemenea vom organiza cercuri
cultural-literare pentru elevii liceului nostru și le vom prezenta câteva din tainele vieții culturale
teatrale.

CAUZĂ
Nevoia comunității din Tinca de a avea o viață culturală prosperă este motivul pentru care mă implic
în demararea și implementarea acestui proiect. Pentru a vedea o piesă de teatru tincanii trebuie să
călătorească până la Oradea, care este la 40 kilometri de localitate, deoarece trupele teatrale evită să
presteze specatcole într-un cămin cultural nedotat cu minimul necesar desfășurării unor spectacole.

Dacă vom avea dotarea minimă necesară și dacă vom avea și o trupă de teatru locală, consider că vom
contribui la dezvoltarea vieții culturale, iar tincanii vor putea viziona piese de teatru în satul lor.
OBIECTIVE
În maximum un an doresc să regizez piese de teatru având ca actori membri ai comunității locale
tincane - profesori și nu numai; doresc să dotăm acest cămin cultural cu echipamentele necesare decoruri, lumini, sonorizare adecvată - pentru desfășurarea unor spectacole moderne, precum și
pentru a găzdui piese de teatru de la trupele renumite din alte orașe.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii proiectului vor fi tincanii, toți cei care vor lua parte la activitățile cultural - artistice, fie că
va fi vorba de spectacole de teatru ale trupei locale nou formate, fie de spectacole ale formațiilor de
teatru din județ și nu numai. De-asemenea elevii liceului din comună - Liceul Teoretic ,,Nicolae Jiga” vor putea organiza mai ușor și într-un mod mai plăcut activitățile școlare prilejuite cu ocazia diferitelor
evenimente: Crăciun, 8 martie, început și final de an școlar etc, având un cămin cultural dotat.

