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Teatrul, cea mai relaxată  

formă  de învățare prin joacă 

Școala Altfel 
 

 

Vă mulțumim pentru încrederea acordată companiei noastre și vă transmitem oferta 

personalizată pentru programul educațional din săptămâna Școala Altfel.  

Activitățile propuse sunt coordonate de actorul Adrian Ancuța. 

 

 

I. Spectacole tematice pentru copii 

Nr. 
Crt.            Denumire 

1. 

 

Pachet 1: Eco, iepurașul năzdrăvan 
Include următoarele activități propuse: 
✓ Spectacol muzical interactiv, cu actori, temă ecologică 
✓ Atelier Eco cu tematică legume și fructi, bufet veggies 
✓ Workshop: Minunile naturii și Ziua Pământului 
✓ Mini-Carnaval: Prietenii lui Eco iepurașul( măsuțe stil calotă cu figuri de animaluțe, nu 

implică îmbrăcare, se pun pe cap ca o căciuliță, nu acoperă fața) 
✓ Baloane modelabile 

✓ Durata 150 minute 
✓ Preț 50 lei/ copil 

 

2. 

 
Pachet 2: Eco, iepurașul toboșar 
Include următoarele activități propuse: 
✓ Spectacol muzical interactiv, cu actori, temă ecologică 
✓ Atelier percuție cu actorul Mihai Axinte 
✓ Workshop: Minunile naturii și Ziua Pământului 
✓ Mini-Carnaval: Prietenii lui Eco iepurașul( măscuțe stil calotă cu figuri de animaluțe, nu 

implică îmbrăcare, se pun pe cap și nu acoperă fața) 
✓ Baloane modelabile 

✓ Durata: 150 minute 
Preț: 60 lei/ copil 
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II. Echipa noastră este formată din actori și animatori socio-educativi profesioniști. TEATRUL 

ANCUȚA PROART SRL-D va asigura scena(din practicabile), sistemul de sonorizare și 

asistența tehnică. 

III. Oferta comercială  cuprinde drepturile de reprezentare a spectacolului, onorariile 

actorilor precum și transportul. 

TEATRUL ANCUȚA PROART SRL-D nu este plătitoare de TVA. 

Vă mulțumim și sperăm intr-o fructuoasă colaborare! 
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Telefon:    0729.983.557 
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