Las' ca stim noi
Locul desfasurarii: Teatrul Elisabeta
Organizator: Teatrul Elisabeta

De la regizorul comediilor de succes Boeing Boeing si Incurcatura la Nivel Inalt, in premiera
in Romania - va prezentam un regal de rasete si voie buna! Un lant nesfarsit de confuzii si
incurcaturi super haioase! Nimic nu este ceea ce pare a fi: Pastorul Featherstone nu este
cleric, avocatul Tunnicliffe pretinde ca este veterinar, menajerele nu sunt ceea ce par a fi....
Si toate astea doar pentru ca politistul Henry si sora lui, Sarah, doresc s? petreac? o
vacanta linistita in casa fratelui lor geaman decedat, parintele Bernard... Si urmeaza sa
descoperim ca Nora Winthrop, noul administrator, a transformat ferma intr-o proprietate
infloritoare cu reputatie dubioasa. Iar cand pe scena apare si Bernard in carne si oase,
haosul este perfect: este chiar el pe scena, este fantoma lui ori s-au bucurat de prea mult
whisky si sherry? Autor: Dereck BenfieldRegie: Serban PuiuTraducerea si adaptarea: Irina
Margareta NistorScenografie: Iuliana Gherghescu Distributie: Henry Potterton -Bebe
Cotimanis Bernard, fratele geaman al lui Henry-Bebe Cotimanis Sarah Potterton -Mirela
Stoian Nora Winthrop -Carmen Tanase Mr. Tunnicliffe -Stefan Velniciuc Roger Featherstone
-Adi Gheo Polly - Anca Dinicu Debbie -Raluca Ghervan Sally - Teodora Daiana Pacurar
Jackie -Valeria Stoian Vizitator - Vlad Ianus, Daniel Nu?? Pret Bilete: 50 /60 /70 Lei

Despre ASOCIATIA CULTURALA TEATRUL INDEPENDENT ELISABETA
Teatrul Elisabeta este un loc special în care se îmbin? actul artistic, cu divertismentul ?i
socializarea. Este un loc în care arta nu este o experie?? pasiv?, în care spectatorul este
participant, vrea s? se implice ?i s? împ?rt??easc? cu cei din jur ceea ce tr?ie?te ?i simte.
Este un loc în care se formeaza ?i se consolideaz? o comunitate – comunitatea celor care
vor s? experimenteze arta ?i divertismentul de calitate.
Confirmare pana la data: 31 martie 2016
Participare: Taxa de participare
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Program

Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Teatrul Elisabeta Bulevardul Elisabeta 45

