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Proiect Dacă nu poți veni la Bibliotecă, vine Biblioteca la Tine! 

organizat de către Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași 

Paticipare: Asociația ROIS Iași –Moș Crăciun la Bibliotecă! 

Vineri, 11 decembrie 2020 

 

-Domnul C- 

Un vis devine realitate, atunci când crezi cu adevărat, dorința devine 

realitate când crezi în visul tău.  

Acesta este mesajul piesei de teatru, Domnul C (Si), (2012), născută acum 

8 ani. Piesa de teatru, a fost jucată la înființarea primei trupe de teatru DIFAINII, 

alcătuită din elevi-actori cu vârste între 7 și 14 ani, pe atunci copii, acum tineri 

minunați. 

Domnul C(Si), spectacol pus în scenă după animația The Pollar Express 

(2004), dă glas apropierii a ceea ce ar trebui să însemne Spiritul Crăciunului, 

argumentând încă o dată rolul însemnat al teatrului în educaţia copilului și 

încearcă să promoveze o idee a schimbării lumii în care trăiesc, dorind să 

împărtăşească celor din jur ideea că a dărui adesea înseamnă a-i învăţa și pe 

alţii să facă la fel. 

Prin conţinutul său, povestea va trezi în sufletele copiilor admiraţia faţă de 

tot ce este nobil şi măreţ, educându-se astfel, modestia, optimismul, necesitatea 

vieţii în colectiv, a relaţiilor corecte dintre membrii unui grup, toate acestea 

având o acţiune indirectă asupra conştiinţei copilului. 

Spectacolul este alcătuit din fragmente de întâmplări petrecute într-un tren 

magic, de către un puști, un băiețel chinuit de propria sa îndoială, alături de alți 

copii cuprinși de neîncredere, de întrebări, de lipsa curajului, de lipsa gustului de 

ciocolată caldă....băută în aceste zile magice. 
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Domnul C – întărește credința că întotdeauna va exista UN OM BUN ȘI 

BLÂND CARE ÎMPLINEȘTE ORICE DORINȚĂ, oricărui copil, și oricărui 

suflet de copil rătăcit și timid într-un adult. 

Cu respect și admirație, cu inima plină de mândrie rostesc (eu, 

Nicoleta Emacu) numele acelor copii care au făcut parte din trupa de teatru 

DIFAINII: 

 

DISTRIBUȚIE: 

1. Domnul C - Bogdan POPA 

2. Puștiul - Octav POPA 

3. Billy - Victor POPA 

4. Fetița - Andreea CHIRIAC 

5. Băiatul Știe Tot - Angelos CARCU 

6. Conductorul - Vlad MIHĂIESCU 

7. Mama - Andreea Lungu 

8. Sara, sora Puștiului - Gabriela BUTNARIU 

9. D-l Necredință, Inginerul - Eduard CIUTANĂU 

10.  Alți copii din compartiment - Ana-Maria Leahu, Alexandru 

LUNGULEAC, Ștefan BRÂNZĂ 

 

Regie artistică – Nicoleta EMACU 

Scenografie – Claudia GHERGHEL 

Regie tehnică – Adrian MÎRZAC 
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