
 
TEATRUL ARIEL 
 programul  lunii aprilie 

 
Luni, 4 aprilie, de la orele 9,30  şi 11 la Sovata, Magazinul cu jucării, spectacol pentru copii al 
secţiei maghiare 
Marţi, 5 aprilie, de la orele 10 şi 12, la Gheorgheni, Magazinul cu jucării, spectacol pentru copii al 
secţiei maghiare 
Miercuri, 6 aprilie, de la orele 10 şi 11, la Miercurea Ciuc, Magazinul cu jucării, spectacol pentru 
copii al secţiei maghiare 
Joi, 7 aprilie, de la orele 10 şi 11, la Odorheiul Secuiesc, Magazinul cu jucării, spectacol pentru 
copii al secţiei maghiare 
Vineri, 8 aprilie, de la orele 10 şi 11, la Odorheiul Secuiesc, Magazinul cu jucării, spectacol 
pentru copii al secţiei maghiare 
Duminică, 10 aprilie, de la ora 11, la sediu, Aventurile lui Pinocchio, spectacol pentru copii al 
secţiei române- PREMIERĂ 
Luni, 11 aprilie, de la orele 10 şi 12, la Cristurul Secuiesc, Magazinul cu jucării, spectacol pentru 
copii al secţiei maghiare 
Marţi, 12 aprilie, de la orele 9,30 şi 11, la sediu, Aventurile lui Pinocchio, spectacol pentru copii 
al secţiei române 
Marţi, 12 aprilie, de la orele 10 şi 11,30, la Tg. Secuiesc, Magazinul cu jucării, spectacol pentru 
copii al secţiei maghiare 
Miercuri, 13 aprilie, de la orele 9,30 şi 11, la sediu, Aventurile lui Pinocchio, spectacol pentru 
copii al secţiei române 
Miercuri, 13 aprilie, de la orrele 9,30 şi 11, la Sf. Gheorghe,  Magazinul cu jucării, spectacol 
pentru copii al secţiei maghiare 
Joi, 14 aprilie, de la orele 9,30 şi 11, la sediu, Albă ca zăpada, spectacol pentru copii al secţiei 
române 
Joi, 14 aprilie, de la orele 9,30 şi 11, la Sf. Gheorghe, Magazinul cu jucării, spectacol pentru copii 
al secţiei maghiare 
Vineri, 15 aprilie, de la ora 11, la sediu, Albă ca zăpada, spectacol pentru copii al secţiei române 
Vineri, 15 aprilie, de la orele 10 şi 12, la Baraolt, Magazinul cu jucării, spectacol pentru copii al 
secţiei maghiare 
Miercuri, 27 aprilie, de la orele 9,30 şi 11, la sediu, Aventurile lui Pinocchio, spectacol pentru 
copii al secţiei române 
Joi, 28 aprilie, de la orele 10 şi 11,30, la Reghin, Aventurile lui Pinocchio, spectacol pentru copii 
al secţiei române 
Vineri, 29 aprilie, de la orele 9,30 şi 11, la sediu, Aventurile lui Pinocchio, spectacol pentru copii 
al secţiei române 
Vineri, 29 aprilie, de la orele 10 şi 11,30, la Reghin, Magazinul cu jucării, spectacol pentru copii 
al secţiei maghiare 
 
 



 

Aventurile lui PINOCCHIO 
    Dramatizare de Georgeta Lozincă după Carlo Collodi 
 
 
 
 
DISTRIBUŢIA: 
 
 
 
Geppetto................................Iuliu Pop-Andrieş 
Pinocchio...............................Mirabela Valea 
Gri-Gri...................................Valentin Lozincă- Mandric 
Zâna....................................... Mariana Iordache 
Mangiaffuoco.........................Viorel Meraru 
Arlechino................................Cornel Iordache 
Colombina..............................Brigitte Barazsu 
Motanul................................. Viorel Meraru 
Vulpea....................................Mioara Topor 
Gerrardo..................................Iuliu Pop-Andrieş 
Măgăruşul Licurici.................Cornel Iordache 
Măgari dansatori.....................Maria Cozocea, Brigitte Barazsu 
Balena.....................................Viorel Meraru, Cornel Iordache 
Peşti, Meduze, Căluţi de mare.........Brigitte Barazsu, Maria Cozocea,      
                                                          Mioara Topor, Mariana Iordache 
 

Scenografia: Eugenia Tărăşescu- Jianu 
 

Regia:  Georgeta Lozincă 
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