
 

 

 

!MPRO – Festivalul Naţional de Improvizaţie, 2013 (ediţia I) 

 

 

Organizator: Tam-Tam 
 

Parteneri: Teatrul de Comedie, Jameson, Hotel Răzvan, Restaurant Cocoşu Roşu, Bucovina, Ursus, Black-Jack, Kfea.ro, 

Books Express, Improvisneyland 
 

Parteneri Media: Radio Zu, Antena 2, Zile şi Nopţi, GetLokal, IQ Ads, Metropotam, Cooperativa Urbană, Ziarul Metropolis, Studenţie.ro, 

PostModern, Tataia, Vinşieu.ro, Club 99 

 



 

 

 

Ediţia I a Festivalului Naţional de Improvizaţie a realizat: 

 

 reunirea tuturor trupelor de improvizaţie din ţară pentru prima dată pe aceeaşi scenă, într-un 

spaţiu clasic - Teatrul de Comedie, Sala Radu Beligan;  

 un maraton de improvizaţie: patru spectacole pe seară, workshop-uri,  

All Stars Shows în închidere; 

 creşterea notorietăţii fenomenului, familiarizarea unui public mai larg cu teatrul de improvizaţie 

şi amploarea pe care a dobândit-o acesta în cei zece ani de prezenţă în România;  

 crearea unei comunităţi a improvizatorilor români, prin încurajarea activităţilor în comun: 

întâlniri la început şi la final, workshop cu o nouă formă de improvizaţie, petreceri 

 

 

 

 



 

 

Au participat optsprezece trupe din Bucureşti, Iaşi, Craiova, Târgovişte, Târgu Mureş, Cluj 

 

 

 

 
 

 

 

 

FREEZE ECHIPA DE COLECŢIE BACKSTAGE BOYS IMPROPACT 

IMPRO SHOW ZIS ŞI FĂCUT LIGA IMPROVIZATORILOR IMPROvCOMEDY IMPROFUN 

OBLIGO JUST PUSH PLAY TOASTER eMISIUNE IMPROsibilă URBAN IMPRO 

COMEDY.SHOW GRUPA MICĂ IDIOT IMPROVISNEYLAND 



 

 

În deschiderea !MPRO am readus pe scenă primii opt improvizatori din România,  

care acum zece ani jucau Teatru Sport* sub coordonarea lui Vlad Massaci, regizor de teatru. 

 
*Teatru Sport, un meci de teatru improvizat între două echipe de actori, acompaniaţi de un muzician, şi el improvizator. Arbitru? Publicul. 

Despre teatru-sport o să spun mai întîi că m-a făcut să mă reîndrăgostesc de teatru. E vorba de un spectacol total, care înglobează dramatizarea, comedia, 

muzica etc. - Marti.ro, Florin Poenaru, 25 februarie 2003 

Câţi oameni au curaj să iasă pe scenă fără să ştie nimic? Improvizatorul ajunge să adore această stare de punct zero, de nimic, starea asta devine esenţa 

creaţiei.  

Vlad Massaci - sursa: http://www.artactmagazine.ro) 

 

 
 

Căpitani de echipă: Mihaela Sîrbu („Tatăl Fantomă”, „Toată lumea din familia noastră” – Premiul Gopo 2012, „Metabolism” etc.),  

Cătălin Neamţu („Serviciul Român de Comedie”, „Spitalul de demenţă”) 

 

 

 

http://www.artactmagazine.ro/


 

 

 

 Peste o sută de improvizatori din toată ţara, laolaltă timp de şapte zile 

 

 
 

 Peste 900 de persoane au dat Like paginii oficiale de Facebook; reach maxim al postărilor: 83.700 

 Peste 5000 de accesări pe site-ul oficial al Festivalului  

 

 
 

 Peste 3000 de spectatori în sala de spectacole (sala Radu Beligan, Teatrul de Comedie) 

 

 
 

 



 

 

Campania de promovare 
 

 Radio / TV 
 

Partenerul media Antena 2 a difuzat spotul de prezentare al Festivalului timp de două săptămâni 

 

Alte apariţii la televiziune/radio: 
- 24 septembrie la Neaţa cu Răzvan şi Dani (Antena 1), intervenţie de 10 minute, 

- 28 septembrie la Jurnal neaşteptat (Europa FM), interviu de 25 de minute 

- 28 septembrie la Siesta de week-end (Radio Guerrilla), intervenţie de 5 minute 

- 10 octombrie la Storymania (Radio România Cultural), reportaj de 20 de minute 

- 13 octombrie la Duminica în familie (TVR1), intervenţie de 10 minute 

 

Partenerul media Radio Zu a difuzat spotul de prezentare audio al Festivalului timp de două săptămâni (38 de difuzări) 

 

 Outdoor / Indoor 
 

A fost inclusă şi o promovare outdoor prin materiale promoţionale: roll-up-uri, video-promo, steag, reclame luminoase şi cutout. Echipa de voluntari a 

distribuit 3000 flyere A5, 100 afişe A2, 1500 broşuri A6 (8 pagini). 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PsPcOu_hdaI


 

 

 Online 
 

Pe website-ul oficial, www.improfest.ro, şi pe pagina de Facebook oficială, www.facebook.com/improfest.ro, au fost 

generate informaţii despre fenomenul teatrului de improvizaţie, informaţii despre fiecare trupă participantă şi despre 

activităţile prezentate, conţinut foto şi video original, programul detaliat al Festivalului, pachetele de beneficii pentru 

diferitele abonamente. Pe pagina „Parteneri”, fiecare sponsor şi fiecare partener media s-a regăsit cu câte un banner, de 

diferite dimensiuni, cu link către pagina acestuia şi logo-ul respectiv. 

 

Partenerii media au fost: 

 

 

 
 

 

 

Campania de promovare a fost completată şi de conţinutul editorial cuprins în cele 3 comunicate oficiale emise înainte de 

începerea evenimentului, care au fost preluate, în total, de 75 de site-uri. Iată câteva ecouri din presa online: 

 

„Înfriguraţii au fost rapid încălziţi de generaţiile de magicieni ai glumei de joben, veşnic de gardă şi îndreptaţi către scopul nobil de a produce o crampă 

serioasă de râs. "Sunt buni, băi, nene, sunt buni!", se auzeau şuşotelile criticii de serviciu, care deliberează la minut, onest şi cinstit.” – www.libertatea.ro  

 

„Ce îmi place la un show de improvizație? Faptul că nimic nu este regizat, nu există dialoguri repetate, iar jocul actoricesc, dramatizarea și muzica sunt 

practic cuprinse într-un tot unitar.” – Anca Duma, blogger (www.ancaduma.ro) 

 

„De cand n-ai mai izbucnit in hohote de ras, cu gura pana dupa urechi? De cand nu te-au mai durut falcile de la atata ras? Eu am resetat contorul aseara, 

la Festivalul National de Improvizatie. Profitati de Improfest, de actorii de impro, veniti sa radeti cat mai mult.” – Mihai Auraş, blogger (www.aurasmihai.ro)  

 

 

http://www.improfest.ro/
http://www.facebook.com/improfest.ro
http://www.libertatea.ro/
http://www.ancaduma.ro/
http://improfest.ro/
http://www.aurasmihai.ro/


 

 

Evenimente conexe 
 

În afară de cele 18 spectacole de improvizaţie, prin intermediul cărora spectatorii au putut cunoaşte respectivele trupe, !MPRO a mai oferit publicului: 

 

 Proiecţia DVD-ului „Trust Us, this is All Made Up”, un spectacol improvizat de David Pasquesi şi TJ Jagodowski, cei mai apreciaţi improvizatori 

americani ai momentului, urmat de o sesiune de Q&A prin Skype 

 

 
 

 Workshop-uri cu intrare liberă, susţinute de cei mai profesionişti traineri români, ce oferă în mod regulat cursuri de improvizaţie, pentru amatori 

 

 
 

 Petreceri la Clubul Festivalului, unde atât actorii cât şi spectatorii au putut socializa în mod relaxat 

 

 
 

 



 

 

Ce s-a întâmplat după? 
 

 

La o lună după încheierea primei ediţii !MPRO – Festivalul Naţional de Improvizaţie, la cererea improvizatorilor,  

s-a format !MPRO Studio, un atelier de antrenament în improvizaţie, săptămânal, la care pot participa improvizatori din toate trupele.  

 

Improvizaţia fiind ca un sport, nu se poate spune că se fac „repetiţii”, ci „antrenamente”, pentru a păstra vii şi a perfecta aptitudini precum spontaneitatea, 

cooperarea cu partenerul de scenă, expresia scenică eficientă etc.  

 

 



 

 

Ce se va întâmpla la ediţia a doua? 
 

!MPRO 2014 va avea o altă structură faţă de prima ediţie, incluzând conceptul de „meciuri” între echipe, dar şi producând concepte creative noi. 

 

Iată câteva idei principale pentru ediţia de anul viitor: 

 

 Mai multe locaţii: dacă anul acesta am profitat din plin de scena Sălii Mari a Teatrului de Comedie, în 2014 vor fi incluse,  

în cadrul „Preliminariilor !MPRO 2014”, şi locaţiile specifice improvizaţiei, cluburi şi pub-uri.  

Se va face o preselecţie de maxim 16 trupe, pe criterii de experienţă şi profesionalism,  

care apoi vor juca 8 meciuri în tot atâtea locaţii informale, prin tragere la sorţi. Urmează o structură clasică de campionat, 

cu sferturi de finală, semifinale, pentru ca Marea Finală să fie evenimentul ce deschide Festivalul propriuzis. 

 

 Durată mai lungă: „Preliminariile” vor dura între 5 şi 10 zile, iar apoi Festivalul propriu-zis încă 10 zile.  

În deschiderea Festivalului vom avea, după Marea Finală, primul spectacol de improvizaţie long-form (piese într-un act improvizate în totalitate),  

condus de regizorul Radu Dragomirescu, jucat de o echipă mixtă de improvizatori, care deja se antrenează săptămânal. 

De asemenea vom organiza un Amateurs’ Night, o seară de improvizaţie în care vor urca pe scenă amatori, într-un format unic în România 

 

 Participare internaţională: vor fi invitaţi traineri străini, care să conceapă, împreună cu improvizatorii români, formate noi pentru Finala Festivalului. 

Cele două mari teme de lucru vor fi: improvizaţia muzicală şi lucrul cu obiectul imaginar (pantomimă).  

De luni până joi vor avea loc aceste workshop-uri, iar în al doilea week-end al Festivalului se vor juca noile formate menţionate mai sus. 

 

 În încheierea Festivalului va avea loc un spectacol special, un format ce necesită prezenţa pe scenă a unei celebrităţi, a unui regizor-coordonator, şi a 

unei echipe de actori pregătită pentru orice surpriză ar avea invitatul special 

 

 Diversificarea publicului: prin accesarea pub-urilor şi cafenelelor vor fi integrate segmente diferite de spectatori, care apoi vor veni, alături de fanii 

deja stabiliţi ai fenomenului de improvizaţie, la Teatrul de Comedie. De asemenea, între cele două weekenduri de spectacole, publicul larg va putea 

participa la un workshop de improvizaţie de patru zile, condus de traineri români, profesionişti. 



 

 

 

Ce avem nevoie? 
 

Categorii de cheltuieli necesare: 

- onorarii artişti 

- onorarii traineri străini 

- onorarii pentru echipa tehnică 

- onorarii pentru echipa organizatorică 

- transport, cazare şi diurnă pentru artiştii din afara Bucureştiului şi pentru trainerii străini 

- materiale şi activităţi promoţionale 

 

Buget total estimat: 45.000 EUR 

Pachete de sponsorizare: O parte din necesarul Festivalului poate fi acoperit prin sponsorizări în produse şi servicii, însă există şi o parte care 

necesită sponsorizări în bani. Indiferent în care categorie se încadrează sprijinul oferit de compania dvs., acesta va fi la fel de valoros pentru noi. În funcţie de 

nivelul contribuţiei, vom alcătui împreună pachetul de beneficii cel mai potrivit brand-ului respectiv.  

Iată câteva din aceste beneficii: 

 tipărituri: afișe, flyere, broșuri-program, roll-up-uri, bannere, invitații, badge-uri etc. 

 plasme amplasate în foaierul Teatrului de Comedie, pe care vor rula clipuri relevante 

 afișaj în stațiile de metrou și/sau de autobuz din centrul Bucureștiului  

 parteneriate media care vor prelua machetele şi comunicatele noastre de presă, apariţii TV-radio 

 social media (Facebook) 

 activări în locaţiile de desfăşurare ale Festivalului (Teatrul de Comedie, pub-uri, cafenele) 

 branding integrat în anumite momente din spectacole 

 premii oferite în numele sponsorului 

 



 

 

Vă invităm să ne sprijiniţi în buna organizare şi derulare a !MPRO 2014. Mulţumim. 
 

ASOCIAȚIA TAM-TAM 
 

Scopul nostru este de a susţine ramura independentă a teatrului bucureştean, prin producerea de spectacole, organizarea de cursuri și 

diseminarea de informații. 

 

PROIECTE TAM-TAM: 
• coLector – obiecte cu istorie personală, un happening (iunie-iulie 2009, Gradina Capitol) 

Finanțare: AFCN Parteneri: Street Delivery, Facultatea de Filozofie 

 

• Domnișoara Iulia de August Strindberg (sept 2009 – martie 2011, Teatrul de Comedie) 

Finanțare: AFCN Sponsori: Loteria Națională, Kosarom, Anamnesis Research, AD Consulting 

 

• Emigranții de Slavomir Mrozek (feb 2011 – prezent, Club LaScena) 

Selectat în Festivalul Național de Teatru 2011; Partener: Institutul Polonez 

 

• Un Cuplu Ciudat de Neil Simon (oct. 2011 – prezent, Teatrul de Comedie) 

Sponsorizare: Ballantine’s (Pernod Ricard Romania), Rocchetta 

 

• Teatru Forum în cadrul Artă pentru Viață (oct 2012, Institutul de Cardiologie „C.C. Iliescu”) 

Sponsor: Servier Pharma 

 

 Indispensabilii de Carl Sternheim (aprilie 2013 – prezent, Teatrul Constantin Tănase, Teatrul Nottara) 

Sponsorizare: Fundraising Party cu donaţii 

 

 

MONICA ANASTASE, Preşedinte 

monica.anastase@gmail.com  

0765.330.429 / 0721.376.712 

mailto:monica.anastase@gmail.com

