
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE ANIMAŢIE 

„GULLIVER” 

 

Ediţia a XXVI-a  

14-19 mai 2018, Galaţi  

 

 Teatrul de Păpuşi „Gulliver” din Galaţi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Galaţi 

şi al Consiliului Local Galaţi, va organiza, în perioada 14-19 mai 2018, cea de-a 

XXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Animaţie „Gulliver”, la Galaţi. 

 

I. OBIECTIVE: 

 convocarea celor mai prestigioase spectacole produse de teatrele din 

România în ultima stagiune, precum şi a spectacolelor de peste hotare, care 

au marcat, prin expresivitatea lor artistică, lumea animaţiei pentru copii.  

 Susţinerea şi promovarea artiştilor din domeniul teatrului de animaţie. 

  Stimularea creaţiei in domeniul spectacolelor de animaţie. 

  Identificarea de noi talente, noi resurse din domeniul teatral şi, în special, a 

creativităţii şi expresiei specifice spectacologiei, cu accente pe animaţie. 

  Mediatizarea şi impunerea artei animaţiei în atenţia publicului şi a 

specialiştilor. 

 Crearea unei atmosfere competitive care să motiveze şi să răsplătească arta 

animaţiei din România şi din străinătate.  

 

II. DESCRIERE 

Festivalul Internaţional de Animaţie „Gulliver” este o adevărată sărbătoare a 

oraşului, pe care copiii, părinţii şi bunicii o aşteaptă cu mare drag în fiecare 

primăvară. Teatrul Gulliver s-a impus, prin acest festival, pe harta teatrelor de 

prestigiu din România şi a reuşit să ofere tuturor trupelor de animaţie din ţară şansa 

de a-şi demonstra profesionalismul şi valoarea. În ultimii ani, festivalul s-a 

transformat într-un eveniment pentru întreaga familie, cuprinzând spectacole şi 

evenimente dedicate atât copiilor, cât şi tinerilor şi adulţilor. 

Pot fi înscrise în festival spectacole de teatru de păpuşi, marionete, animaţie 

(adaptări după poveşti clasice din literaratura română şi universală), spectacole 3D, 

teatru de umbre, spectacole non-verbale, spectacole de magie, teatru-dans, teatru-

circ, teatru de obiect, spectacole de ventrilocie, spectacole de stradă, etc.  

 



III. STRUCTURA: 

 

Programul festivalului este structurat astfel: 

Secţiunea concurs – cuprinde spectacole pentru copii şi tineri, care intră în competiţia 

pentru premiile acordate de juriul festivalului.  

Secţiunea OFF – găzduiește spectacole de seară, invitate, care pot fi româneşti sau 

străine, dedicate întregii familii.  

Secţiunea outdoor - cuprinde activităţi de animaţie cu mascote Disney, clowni şi 

supereroi, ateliere de creaţie, spectacole în aer liber etc.  

Evenimente conexe – cuprinde expoziţii, lansări de carte, conferinţe etc. 

 

IV. MODALITATEA DE ÎNSCIERE: 

Pentru înscierea unuia sau a mai multor spectacole, atât în secţiunea 

competiţională, cât şi în afara acesteia, aplicanţii sunt invitaţi să trimită, până la 

data de 5 martie 2018,  următoarele materiale: 

- Formularul de înscriere completat 

- 4 fotografii din spectacol 

- DVD/link cu filmarea integrală a spectacolului propus (prin poştă sau prin 

transfer electronic) 

- Fişa tehnică a spectacolului 

 

Acestea pot fi trimise: 

- electronic, pe adresele de e-mail: contact@teatrul-gulliver.ro sau 

gulliver_gl@yahoo.com 

 

- prin poştă, pe adresa: Teatrul Dramatic Fani Tardini 

    Teatrul de Păpuşi Gulliver  

    Strada Domnească nr. 59 

    Cod 800008, Galati 

 

IV. JURIUL ŞI PREMIILE: 

Juriul va fi alcătuit din cinci membri, personalităţi ale vieţii teatrale din ţară şi 

din străinătate. Festivalul are un caracter competitiv, urmându-se a se acorda 

următoarele premii: 

 Premiul pentru cel mai bun spectacol  

 Premiul pentru regie 
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 Premiul pentru scenografie 

 Premiul pentru compoziţie muzicală originală/ilustraţie muzicală 

 Premiul pentru mânuire 

 Premiul pentru interpretare feminină 

 Premiul pentru interpretare masculină 

 Premiul special al juriului 
 
În afară de acestea, alte premii şi diplome pot fi acordate în funcţie de valoarea 

artistică a fiecărei reprezentaţii.  

 

V. PREVEDERI ORGANIZATORICE 

 

Organizatorii asigură: 

 

 cazarea pentru 2 nopţi 

 masă pentru 3 zile (cina în ziua sosirii, mic dejun + prânz + cină în ziua 

susţinerii spectacolului/spectacolelor, mic dejun în ziua plecării) 

 personal tehnic şi de sală 

 promovarea spectacolelor participante la festival prin toate mijloacele de 
informare în masă 

 materiale de informare şi obiecte promoţionale aferente festivalului. 

 


