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O introducere despre ce este Culegerea de povesti de succes 
în Teatru Forum

Afli apoi de ce o Culegere de povesti de succes în Teatru 
Forum 

Ti se dezvaluie cine sta în spatele acestei culegeri

Nu stii ce este Teatru Forum? Gasesti si o mica descriere

Fiecare capitol prezinta o poveste de succes a organizatiilor 
parte

Ce gasesti 
in Culegerea 

de povesti de succes 
in Teatru Forum? 
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Este o brosura ce aduce la un loc mai multe povesti despre 
lucrul cu metoda Teatru Forum ale mai multor                
organizatii si grupuri informale din Bucuresti si din tara. 
Desi nu este foarte larga, noi am numit-o culegere si ne 
propunem sa se largeasca cu cât mai multe exemple 
adunate din practica. 

Ce este Culegerea de poveSti de succes In 

Teatru Forum?  

De ce un astfel de demers?  

Această Culegere de povești de succes în Teatru Forum face parte dintr-un pachet de 
resurse pe metoda Teatru Forum realizat de Asociația A.R.T. Fusion în cadrul proiectului 
Școala de Teatru Forum generația 2.0, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru 
Inovare Civică, program finanțat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, 
sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile.

Pentru ca, în opinia noastra, lucrul cu aceasta metoda ofera 
celor care o folosesc multe povesti, dintre cele mai           
frumoase, puternice si inspirationale. Si aceste povesti 
reprezinta o resursa importanta de învatare pentru alte 
organizatii, grupuri informale sau persoane care vor sa 
înceapa sa lucreze sau lucreaza deja cu Teatru Forum. Si 
pentru ca este totodata o forma în care putem sa aratam 
modul în care metoda functioneaza si impactul pe care îl 
are, asupra celor care lucreza cu ea sau asupra comunitatii.   
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A.R.T. Fusion doreate sa mulțumeasca organizatiilor si 
grupurilor informale care au raspuns invitatiei de a         
împartasi experientele si practicile lor si care au dat astfel 
continut unei astfel de culegeri.

Aceste organizații sunt:

Grupul informal de elevi din Colegiul National                
Anastasescu Rosiorii de Vede,

Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen din Sibiu,

Asociatia Salvati Copiii Filiala Iasi,

Asociatia Tineri pentru Europa de Maine Targoviste.
 
 

Cine a facut posibila Culegerea de bune     

practici in Teatru Forum?  
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Noi credem ca este forma pura de împuternicire la atitudine si 
implicare în comunitate. Nu am inventat noi metoda, ci         
Augusto Boal în Brazilia. Prin teatru forum ne uitam cu atentie 
în jur si vedem unde am putea sa facem noi ceva, alegem o 
problema a noastra sau a comunitatii si o transformam într-o 
piesa. Noi suntem personajele care interpreteaza si nu trebuie sa 
fim profesionisti pentru asta. Doar ne dorim sa ne implicam, 
sa spunem cu voce tare ce se întâmpla în jurul nostru si sa îi 
invitam si pe ceilalti sa ni se alature. Piesele de teatru forum 
sunt o invitatie dechisa catre spectatori, sa reflecteze, sa se 
transpuna în pielea personajelor, sa se gandeasca cum ar face 
ele sa gaseasca ei o solutie. Si din simpli spectatori, se         
transforma în spect-actori. Piesele de teatru forum se            
concentreaza în jurul unui opresat (cel care se se confrunta cu 
problema) si a unui opresor (cel care cauzeaza problema), 
ambii având aliati sau interacționeaza cu personaje neutre. 
Jokerul (moderatorul) este cel care moderează piesa și crează 
contextul unei debateri și luarii de initiativa. Este un spatiu 
sigur, spunem problemelor pe nume fara ca la finalul              
forumului cineva chiar sa cada victimă lor. Însă e o repetiție 
pentru realitate, unde ne putem confrunta cu ele si acolo trebuie 
sa stim sa luam atitudine. .
 
 

Ai deschis aceasta culegere si nu stii ce este 

Teatru Forum? 
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Lectura placuta 
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Autor poveste: Asociația Salvați Copiii Filiala Iași, Mun. Iași
Titlul proiectului de succes: Tineri împotriva violenței

Pentru mai multe detalii despre acest proiect:

”Violenţa în mediul şcolar este un fenomen prezent şi în societatea românească. Deşi este 
recunoscută şi mediatizată în primul rând agresiunea fizică, violenţa sub forma agresiunii verbale,  
intimidarea, umilirea, violenţa psihologică, discriminarea sunt forme mai frecvente în relaţiile elevi 
– elevi, profesori – elevi, elevi - profesori.  Mediul școlar ar trebui să promoveze drepturile copilului 
și respectarea normelor în vigoare privind protecția copilului. Copiii ar trebui să se simtă în 
siguranță în școli fără a exista riscul de a fi umiliți sau agresați de colegii / profesorii lor,  ” 2011 - 8 
– 10 aprilie: Training de inițiere în metoda Teatru Forum... tip de teatru social, interactiv ce are ca 
scop găsirea de soluții realiste și utile pentru problemele dezbătute”, sunt mesajele ce au fost de 
ajuns pentru a mă convinge că vreau să o fac și pe asta.
Pe lângă activitățile Centrului de voluntariat Salvați Copiii Iași, unde activam cu mare drag, s-a 
anunțat acest eveniment cu totul nou ca activitate de voluntariat, și totodată ca metodă de trans-
mitere a unui mesaj educativ grupului țintă din cadrul Proiectului Tineri împotriva violenței - preve-
nirea şi combaterea fenomenelor de violenţă în şcoală.

2 zile de training pline: informații noi, oameni noi, ”actoriceală” multă, repetiții, aplauze, prieteni, 
seriozitate și râsete în hohote, au stârnit la Iași o echipă de tineri împotriva violenței prin teatru 
forum, din care am avut încântarea de a face parte. 

”Enigma Otiliei” își proiecta puțin mai târziu succesul și rolul pe scenele școlilor și liceelor ieșene, 
pe scena Festivalului de Teatru Forum ediția I și ONG Fest, și avea să schimbe păreri, opinii, 
atitudini.
"Alo, fată, ce-i cu tine? E frumos la oraș, nu?  Pe poarta asta eu intru primul, nu mă  interesează 
cine ești tu și ce faci! Știi cine sunt  eu? Tu ești nouă. Dacă te uiți la cuvântul  "șmecher" în dicționar 
vezi numele meu. Ai  înțeles? Deci pe poarta asta eu intru primul.  Hai, du-te!", îmi amintesc că a 
fost replica consacrată din piesa de  teatru.
Am fost actori în rolurile unor copii  "de bani gata" sau acoliți ai acestora, care își  agresează 
colegii, dorind să transmitem ce  comportamente trebuie să avem ca să evităm  să fim violenți și 
să învățăm că violența nu  înseamnă doar lovirea fizică, ci că uneori chiar și  cuvintele pot deveni 
agresive. 

Intervențiile imediate a celor din public, faptul că  elevii au recunoscut că se  întâlnesc cu situații 
de acest fel în viața de zi cu  zi, ne-au arătat că există soluții la acestea și care sunt ele, toate ne-au 
demonstrat că un grup de oameni și o scenă  pot schimba idei și opinii și cel mai important,             
atitudini, că o echipă de tineri poate lucra distractiv și constructiv în schimbarea mentalității unei 
comunități.

”Viața cunoaște scene și se spune că este împărțită în acte..” (Mircea Eliade)
 Cortina cade :)

Mighiu Corina, Coordonator Proiect
tel: 0232 219986, 0726 210196
email: corinamighiu@yahoo.com, iasi@salvaticopiii.ro
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Autor poveste: Grup informal de elevi din C. N. Anastasescu, Roșiori de Vede
Titlul proiectului de succes: Piesa de Teatru Forum „Las ca se rezolva!”

Pentru mai multe detalii despre acest proiect:

O piesa de Tf! Nimic nou pentru elevi!
Poate, dar nu pentru cei din C N Anastasescu! Da, ei au reprezentat „personajele” și protagoniștii 
și antagoniștii!
A fost mai întâi un apel într-un afiș: selecție voluntari pentru Teatru Forum; apoi au fost multi ajunși 
la întâlnirea cu cei de la ART Fusion.
În final am rămas 13!
A fost mai întâi curiozitate, apoi interes și pasiune!
Ce a impiedicat?
Lipsa timpului lor, lipsa exercițiului constant (în fiecare vineri, de la 15.00, în sala de sport!).
Praful din sală, grija pentru cheia de la intrare (trebuia să fie cineva care să o procure de la admin-
istrator!), telefoanele de adunare (Unde ești, ajungi, nu vii?), lipsa răbdării (când jucăm, ce roluri 
vom avea, pot eu să..?)!
Declicul a venit după două luni!
Atunci au început să își dea seama de ceea ce li se întâmplase și au putut să gândească în 
termenii opresorului și ai opresatului: în pauze imitau personaje reale, „jucau” situații din viața lor 
de elevi!
Așa au „scris” scenariul, subiectul piesei, așa au „văzut” personajele, așa și-au „luat” rolurile!
Ce a urmat a fost doar ceea ce au vrut ei să facă prin Teatru Forum!
Au jucat în fața colegilor și a profesorilor, au venit în București la Godo Cafe!
(în București, între cei din „forum”, fără să știm, era cineva care și-a dorit foarte mult „să joace” un 
personaj: a făcut-o, iar la final ne-a spus ca absolvise C. N. Anastasescu!).

Acum, majoritatea sunt în clasa a-XII a de liceu, au griji și priorități! Dar, de fiecare dată când ne 
întâlnim își aduc aminte de ceea ce li s-a întâmplat în 2012, ce au simțit, ce au luat cu ei din contex-
tul de învățare reprezentat de Teatru Forum.
Și își doresc să li se mai întâmple!

Lazar Emil, e_lazar@ymail.com, 0769648935
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Autor poveste: Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - Sibiu
Titlul proiectului de succes: Festivalul Egalității de Gen

Pentru mai multe detalii despre acest proiect:

Povestea noastră ne are ca protagoniști principali pe noi, membrii și voluntarii A.L.E.G., pe care 
teatrul forum ne-a ajutat să devenim apărători mai abili ai egalității de gen și să formăm o nouă 
generație de ONGiști pasionați.  Un rol important în poveste îl are publicul, în special publicul 
dificil, ale cărui mentalități și atitudini încercăm să le formăm în spiritul egalității de gen pentru a-i 
îndemna pe tineri să croiască pentru ei înșiși o societate mai justă. 

Motorul care a pus în mișcare demersul nostru? Pasiunea pentru schimbarea relațiilor de putere 
între sexe bazate pe inegalitate și control și dorința de a lăsa copiilor noștri tipare de relaționare 
sănătoase ce înlocuiesc violența cu moduri pozitive de exprimare și o mai corectă "împărțire" a 
resurelor.

Și uite așa ajungem și la "inamicul" nostru principal, deja parțial dezvăluit. Tot demersul nostru ca 
organizație a urmărit în esență  combaterea violenței împotriva femeii și a relațiilor interumane 
bazate pe putere și control. Poți face asta acționând direct: pedepsind agresorii, ajutând femeile 
agresate să iasă din cercul vicios al violenței, oferind consiliere și siguranță victimelor, așa cum 
face și A.L.E.G. încă din 2004. Dar în ultimii ani ne-am dat seama că nu vom ajunge să eliminăm 
violența decât adresându-ne cauzelor profunde ce țin de normele tradiționale ale societății care 
fac să fie acceptabilă ”punerea la punct” a femeii. Ca să influențăm aceste norme e nevoie de 
educație timpurie, prin care să schimbăm atitudini și comportamente înainte ca ele sa prindă 
rădăcini puternice și să ajutăm tinerii să găsească ei înșiși alternative pozitive la violență. Pentru 
acest scop important al prevenirii primare, metoda teatrului forum și proiectele ca Festivalul 
Egalității de Gen funcționează excelent .

Toate activitățile din cadrul F.E.G. au vizat ca obiectiv combaterea stereotipurilor de gen și 
prevenirea, prin educație non-formală, a perpetuării comportamentelor violente și atitudinilor 
discriminatorii preluate din familie sau din societate. A fost un exercițiu de schimbare și de dialog 
între generații întâi de toate pentru echipa proiectului: cei peste 30 de voluntari între 14 și 18 ani, 
și membrii mai vechi ai echipei A.L.E.G. La început a trebuit să cădem de acord care sunt cele 
mai relevante stereotipuri și situații pe care să le reflectăm în piesele de teatru forum. Pentru 
asta a fost nevoie să ne clarificăm propria noastră înțelegere despre egalitatea de gen și cauzele 
violenței împreună cu noii veniți în echipă. Membrii cu experiență i-au învățat și la rândul lor au 
învățat de la cei mai tineri. În munca noastră e important să fim deschiși la noi puncte de vedere 
și să nu ne cantonăm pe poziții rigide. 

Camelia Proca, aleg_romania@yahoo.com, tel. 0722 732 767



TEATRU FORUMCULEGERE DE PoVESTI DE SUCCES

Autor poveste: Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - Sibiu
Titlul proiectului de succes: Festivalul Egalității de Gen

Pentru mai multe detalii despre acest proiect:

La primele repetiții și reprezentații de Teatru Forum ne-am trezit puși în fața unor situații noi și au 
fost momente când dezbaterea s-a purtat și între noi. În felul acesta ne-am dat seama că alegerea 
unor soluții nu ne este simplă nici chiar nouă, care eram formați pe aceste teme, și că metoda 
teatrului forum acționează foarte mult la nivel emoțional, activând propriile noastre aminitiri și 
experiențe de viață. 

Ne-am "luptat" de multe ori cu atitudinile publicului, uneori greu de urnit în discuție, aparent dezin-
teresat de întreaga problematică a discriminării de gen. Aici moderatorii noștri au reușit întotdeau-
na să dinamizeze discuția și au fost utile intervențiile propriilor voluntari sau membri, pentru a 
sparge gheața. E greu să schimi atitudinile de control și stereotipurile de gen când ele sunt atât de 
răspândite și acceptate în societate. O experienţă dificilă am avut-o la o reprezentanție de teatru 
forum într-o localitate mai mică, unde am fost perturbaţi de mai mulţi tineri care consumaseră prea 
mult alcool. Tema pe care o abordam era traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeii și 
am avut impresia că în public aveam de-a face chiar cu membri ai rețelelor de trafic. Situaţia a 
necesitat o gestionare abilă din partea moderatorului, pentru a nu degenera în conflict deschis: 
moderatorul a încercat să şi-i facă aliaţi pe câțiva dintre „tineri-problemă” și a avut loc un forum, dar 
obiectivele noastre nu au putut fi atinse în întregime. Această experiență ne-a arătat cât de import-
ant este să învățăm să ieșim din zona noastră de confort și să folosim teatru forum și în zonele 
rurale, cu mai puțin acces la educație, și cu grupuri țintă dificile. Este cu siguranță o provocare ce 
necesită o pregătire specială.

Dincolo de experiența practică imediată acumulată prin organizarea repetată a acestor eveni-
mente (logistică, organizare, coordonare, inter-relaționare), am învățat și noi să ne argumentam 
mai bine ideile despre egalitatea de gen, să le împărtășim cu ceilalți. Am devenit cu toții mai 
convinși de importanța demersului nostru educativ prin intermediul treatrului forum, într-o echipă 
vie, care se înnoiește. 

Camelia Proca, aleg_romania@yahoo.com, tel. 0722 732 767
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Autor poveste: A.R.T. Fusion / București 
Titlul proiectului de succes: Scoala de teatru forum 

Pentru mai multe detalii despre acest proiect:

Protagoniștii acestui proiect sunt desigur voluntarii și membrii A.R.T. Fusion. Fără ei acest proiect 
nu s-ar fi putut realiza. Pasiunea pentru teatru și dorința de a schimba și de a învăța pe alții 
anumite lucruri și-a spus cuvântul. Când am ajuns la prima întâlnire cu cei de la A.R.T. Fusion, 
undeva în ianuarie 2012 , nu știam mai nimic despre teatru forum și mă gândeam că nu o sa fac 
mare lucru, având în vedere că nu făcusem niciodată așa ceva. Am avut foarte multe emoții însă 
în momentul în care am urcat pe scenă pentru prima dată am fost aplaudat de foarte multă lume 
și atunci am zis „tre să mai mă implic și în alte piese”, mai ales că s-a văzut că e nevoie în continu-
are de învățare și de transformare. Am mers mai departe și m-am implicat în primul proiect „Școala 
de teatru forum”. Am ținut ateliere în Colegiul Tehnic Grivița. Aici, ca și în alte licee „de cartier” cum 
le mai zic câte unii, s-a văzut clar că era nevoie ca cineva să vină acolo și să îi învețe ceva nou 
pentru ca elevii din astfel de licee nu au nici un fel de activitate culturală. Tema aleasa a fost 
discriminarea rromilor . 

Din pacate elevii nu au fost lasati de catre directoarea liceului sa joace piesa in Festivalul de teatru 
forum deoarece conform spuselor ei la reprezentatia din liceu „tema aleasa nu era potrivita”, „la ei 
in liceu nu exista astfel de discriminari”, „nu pot lasa elevii sa mearga acolo unde o sa se filmeze 
si sa mi se faca liceul de ras”. 

La Festivalul de Teatru Forum editia 1 viața mi-a oferit foarte multe noutăți : am cunoscut voluntari 
străini, voluntari veniți prin programul european Serviciul European de Voluntariat (program prin 
care voluntarii pot să facă voluntariat într-o țară străină și li sunt asigurate cazare, mancare iar 
transportul este decontat 90%) si am avut ocazia să creez, pentru prima oara, povești pentru două 
din piesele jucate, si ca totul să aibă un final grandios, am fost implicat în ultima piesă reprezentată 
în cadrul Festivalului împreună cu alți voluntari din cadrul Asociației A.R.T. Fusion în care  am 
arătat și altor oameni ceea ce s-a întamplat la Liceul Tehnic Grivița. Lumea a fost foarte încântată 
de ceea ce a văzut și consider că acest festival a avut impact. Iar pentru mine impactul a fost unul 
cu atât mai mare cu cât am învățat să iau mai multă atitudine și să nu fiu nepăsător când cineva 
are nevoie de ajutor. 

Anul acesta mi-am zis să nu rămân pe loc, să iau în continuare atitudine și să mă implic în cea de-a 
doua generație a proiectului „Scoala de Teatru Forum”. Am fost inclus într-o echipă de voluntari cu 
trei colege minunate și am nimerit o echipă formată din elevi dornici de a învăța ceva nou și de a 
lua atitudine, iar până acum treburile au decurs cum nu se putea mai bine. Sper că ceea ce am 
învățat în prima ediție a proiectului și a Festivalului de Teatru Forum, să îmi fie utile pe viitor pe 
toate planurile. 

Ivanciu Alexandru, alexiv2009@yahoo.com, 0729110722
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Autor poveste: Asociația Tineri pentru Europa de Mâine Târgoviște
Titlul proiectului de succes: Fii activ, creativ, respecta-ti semenii 

Pentru mai multe detalii despre acest proiect:

   Scânteia care ne-a aprins pasiunea membrilor asociației noastre pentru teatru forum a fost 
participarea unui dintre membrii noștri la Laboratorul de Educație Nonformală, ediția 2011. De 
atunci, ne-am dorit foarte mult să avem propria noastră trupă de teatru forum și, împreună, să-i 
convingem pe concetățenii noștri de faptul că ei au puterea de a schimba ceva în comunitate. 
Ceea ce contează este să se implice și să fie uniți.
    
   Tot încercând să promovăm participarea comunității prin teatru forum, s-a ivit ocazia de a a-i 
forma pe tinerii noștri voluntari și a-i constitui într-o trupă cu mult succes la public – un concurs 
local de proiecte, organizat de către Fundația pentru Tineret Dâmbovița, la care am participat cu 
proiectul Fii activ, creativ, respectă-ți semenii! Astfel, povestea noastră a început în vara lui 2012 
când am câștigat proiectul care avea să ne aducă cele mai frumoase experiențe.
    
    Protagoniștii au fost 13 (și nu e cu ghinion) voluntari ai asociației noastre, eroul care vine să 
salveze comunitatea în persoana trainerului Iuliana Dinu de la Fundația Chance for Life, un profe-
sionist și un om deosebit, cu care am colaborat și după terminarea proiectului și…cei pe care am 
încercat și încercăm în continuare să-i convingem de faptul că nimeni nu le va rezolva problemele 
și nu le va schimba viața în bine dacă ei nu acționează în acest sens.
     
     Atât în timpul proiectului, cât și după, ne-am luptat vitejește cu blazarea, nepăsarea, indiferența. 
Uneori, chiar și oștenii noștri capitulau, crezând că nimeni nu va aprecia efortul lor.
Astfel, ne-am gândit să aducem în atenția publicului o problemă veche, dar încă de actualitate – 
situația tinerelor din unele zone din mediul rural, care sunt nevoite să renunțe la visele lor, la a-și 
construi un viitor profesional strălucit, pentru că sunt forțate de părinți să se căsătorească de tinere 
și să rămână lângă ei, să respecte tradiția familiei. Astfel, ele devin opresate de soți, socri, chiar și 
de sistem și nu sunt niciodată fericite. Strategia de luptă a fost aceea de a arăta celor care se 
confruntă cu astfel de situații cum să reacționeze și ce măsuri să ia, fără violență, pentru că 
violența naște violență.

Mândruța ANDREESCU, e-mail: mandrutza_andreescu@yahoo.com, telefon: 0727068515
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Autor poveste: Asociația Tineri pentru Europa de Mâine Târgoviște
Titlul proiectului de succes: Fii activ, creativ, respecta-ti semenii 

Pentru mai multe detalii despre acest proiect:

   În timpul trainingului, am creat o piesă de teatru bazată pe această problemă. Am pus piesa în 
scenă la sfârșit, ca un rezultat al cursului. Locația aleasă a fost o comună din județul Dâmbovița, 
Dărmănești, un loc unde se pune accent pe tradiție, iar valorile și tradițiile populare se păstrează 
încă. Cu toate acestea, implicarea publicului a fost una neașteptat de mare. Foarte mulți spectatori 
au vrut să se implice în desfășurarea acțiunii și să schimbe destinul Mariei – protagonista noastră, 
o fată de la țară, care avea vise mărețe și o dorință imensă de a studia, lucru mai rar întâlnit la 
tinerii de astăzi. Publicul a reușit, prin implicare să-l facă pe tatăl fetei să se răzgândească și să o 
lase să meargă la studii în afară.
   
    Cred că tocmai partea de forum, momentul în care au avut ocazia de a interveni, a constituit 
pentru membrii acelei comunități momentul schimbării sau, mai bine zis, al începutului schimbării. 
Ei au început să conștientizeze cât de importantă este implicarea lor și cât bine pot face prin asta. 

    Proiectul a avut impact și asupra voluntarilor din trupă, care au ajuns să se cunoască mai bine, 
să-și descopere limitele, importanța participării tuturor cetățenilor pentru construirea unei societăți 
unite, în care puterea exemplului este foarte mare.

   Coordonarea unui astfel de proiect și, implicit, a unei trupe de teatru forum este o experiență 
inedită, pentru că persoana care face acest lucru ajunge să se dezvolte din toate punctele de 
vedere. Totodată, am învățat cât de importantă este unitatea unei echipe și ca toți membrii să 
înțeleagă că depind unul de altul.
   
    Prin participarea la proiect s-a creat un precedent în județ. Acum, din ce în ce mai multe instituții 
ne solicită să punem în scenă piese de teatru forum cu diferite ocazii. Oamenii au devenit mai 
deschiși, mai receptivi, mai dornici de a participa la programe de voluntariat, iar ideea de educație 
nonformală este din ce în ce mai acceptată chiar și la nivel formal. Membrii trupei sunt mai uniți și 
mai creativi ca niciodată, mai curajoși și mai dornici să-și apere drepturile decât oricând. Pentru 
asta, dar și pentru alte experiențe de neuitat pe care le-am trăit de la înființarea trupei și prima 
piesă de teatru pusă în scenă până în prezent, trebuie să mulțumim trainerului care a format trupa, 
Iuliana Dinu, și teatrului forum ca metodă de educație nonformală, artă și pasiune, toate puse în 
slujba oamenilor.

Mândruța ANDREESCU, e-mail: mandrutza_andreescu@yahoo.com, telefon: 0727068515



TEATRU FORUMCULEGERE DE BUNE PRACTICI

Asociația A.R.T. Fusion multumeste 
celor care au scris si împartasit  

povestile lor, celor care le-au citit si le 
vor povesti mai departe si celor care 
urmeaza sa cuprinda între paginile 

acestei culegeri si povestile lor.  

Culegerea de poveSti de succes IN Teatru Forum 
este deschisA Si pentru alte poveSti ce         

aSteaptA sA fie scrise Si povestite Si care vor 

Intregi acest demers.   

Traieste ce citesti ca altfel nu are sens 
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