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Improvizația?

 Improvizația înseamnă teatru construit pe loc. 
Nu există scenarii, nu există decor, nu există regizor: 
doar actorii și publicul. Acesta din urmă nu rămâne 
pasiv, făcând parte din spectacol: alege tema, situația 
sau personajele care vor fi jucate și, din când în când, 
mai și ajută la desfășurarea acțiunii. Apoi actorul își 
creează personajul, își imaginează scena și o joacă 
pentru public, totul spontan, totul pe loc, fără texte 
aduse de acasă. Pentru că asta este improvizația: 
teatru din care faci parte și care se naște în fața ta.

!mpro?

 !MPRO - Festivalul Național de Improvizație 
adună la un loc tot ce ține de improvizație. Aici faci 
cunoștință cu improvizația sau o redescoperi. Aici 
improvizația își etalează toate formele și culorile: 
de la competiții la spectacole, de la workshop-uri la 
lansări de carte, de la invitații speciali de peste hotare 
la cei români.
 !MPRO este o exclamație care reunește vocea 
tuturor actorilor de improvizație din țară, care 
practică și promovează arta de a crea teatru spontan. 
Este divertisment, trăire, emoție... Adică singurul 
festival de improvizație din România.

Ce este ...

2



Festivalul

 Ediţia a 2a !MPRO – Festivalul Naţional de 
Improvizaţie s-a desfăşurat în perioada 23 octombrie 
- 1 noiembrie 2014 în 3 spaţii culturale din Bucureşti: 
Teatrul de pe Lipscani (sala mare), Godot Cafe Teatru 
şi Teatrul Elisabeta (sala de teatru). Spectacolele au 
adus în premieră pe scenele româneşti formate noi 
de improvizaţie.
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www.

18 canale de 
comunicare

www.

Live streaming

www.

8 orașe

www.

2 lansări 
de carte

www.

1 trofeu

www.

4 zile de cursuri 
pentru amatori

www.

27 evenimente 
în 7 formate

www.

1 spot TV

www.

3013 vizitatori 
unici pe website

www.

55 actori 
participanți

www.

2000 de
spectatori

www.

2 luni de
comunicare

www.

5000+ materiale 
promoționale

www.

4 comunicate în 
38 de publicații

www.

1513 fani în
Social Media

Expunere
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Parteneri
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hello@improfest.ro
improfest.ro 
facebook.com/improfest.ro
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