
WORKSHOP-URI !MPRO 3

JOI 24 septembrie

CREATE YOUR OWN WORLD

Trainer: Inbal Lori

Nivel: 1

Durata: 3 ore (11 am – 2 pm)

Locul desfăşurării: TNB

Nr. locuri disponibile: 2

Orice ai avea nevoie, tu sau scena, este deja acolo. Nu e doar vorba despre ce spunem sau pe

cine jucăm, e vorba şi despre unde ne aflăm, ce altceva mai e în jur şi cum ne putem folosi de

asta. Acest curs va explora modurile de a vă imagina şi de a crea lumea scenei. Veţi vedea

lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, şi veţi lucra mai bine cu spaţiul, mai detaliat şi mai

inspirat. 



VINERI 25 septembrie

DARUL GENEROZITĂŢII

Trainer: Dona Ursu

Nivel: 2

Durata: 3 ore (11 am – 2 pm)

Locul desfăşurării: UNATC

Nr. locuri disponibile: 2

Toate interacțiunile noastre pe scenă înseamnă să dai sau să primești. Câteodată e greu să dai

fiindcă ni se pare că nu avem nimic valoros de dat. Și să primești e la fel de greu. Adesea nu

știm ce să facem cu ce primim și ne e teamă de modul în care ne poate schimba ceea ce

primim. 

La acest atelier  veți învăța ce înseamnă să dai cu generozitate și să primești  cu adevărată

recunoștință. Veți simți cum îmbrățișarea conștientă a generozității fără teamă și așteptări îți

schimbă relația cu partenerul de scenă, cu tine însuți și, în cele din urmă, cu publicul.



SÂMBĂTĂ 26 septembrie

SILENT SCENES

Trainer: Tim Orr

Nivel: 2

Durata: 3 ore (12 am – 3 pm)

Locul desfăşurării: UNATC

Nr. locuri disponibile: 2

A face scene în care nu se vorbeşte (!) te poartă într-o lume a comunicării non-verbale care

este  atât  provocatoare  cât  şi  revelatoare.  Cum facem asta  cu claritate  şi  implicare?  Cum

putem construi scene? Trebuie să fim atenţi şi să reacţionăm unii la alţii  în moduri noi şi

incitante. 

LEARNING LONG FORM

Trainer: Trent Pancy

Nivel: 1

Durata: 3 ore (12 am – 3 pm)

Locul desfăşurării: TNB

Nr. locuri disponibile: 2

De la Harold la o piesă improvizată, improvizaţia de tip long form necesită un set unic de

abilităţi şi talente. Acest workshop de introducere intră în aspectele de bază ale long form,

luarea  unei  singure  sugestii  şi  combinarea  de  scene,  personaje  şi  mintea  grupului,  într-o

abordare modernă a filosofiei lui Del Close.



DUMINICĂ 27 septembrie

PLAY CHARACTERS WHO ACTUALLY LIKE EACH OTHER

Trainer: Tim Orr

Nivel: 2

Durata: 3 ore (12 am – 3 pm)

Locul desfăşurării: TNB

Nr. locuri disponibile: 2

Învăţaţi să jucaţi personaje care se înţeleg bine cu ceilalţi din scenă. Chiar este nevoie de

conflict şi probleme între personajele din scenă? Dacă personajele se plac şi se înţeleg bine,

deodată apar o mulţime de  detalii. Această abordare este una puternică şi transformatoare,

care vă va schimba modul de a improviza pentru totdeauna!

A BIG DAY OF PLAY

Trainer: Orla McGovern şi Niceol Blue

Nivel: 1

Durata: 5 ore (12 am – 5 pm)

Locul desfăşurării: UNATC

Nr. locuri disponibile: 2

În  acest  curs  ne  vom  juca  cu  elementele  esenţiale  din  trusa  improvizatorului:  jocuri,

personaje, adevăr, statut, ascultare, poveste şi spontaneitate. Pregătiţi-vă să râdeţi în hohote,

să vă distraţi, să fiţi caraghioşi şi surprinşi, să vă crească inteligenţa şi să vă uimiţi pe voi

înşivă! 



DESPRE TRAINERI

Tim Orr improvizează din 1988 alături de diverse trupe din San Francisco, printre care şi

minunata “3 for all”. În 2009 a fondat the Improv Playhouse of San Francisco. Tim a jucat şi

a predat improvizaţie la BATS Improv, Stanford University şi multe alte instituţii,  atât  la

nivel  naţional  (Los  Angeles,  Chicago,  New  York  etc.)  cât  şi  internaţional  (Amsterdam,

Londra, Paris, Stockholm etc.).

Órla Mc Govern este improvizatoare, facilitator, storyteller, actriţă şi scriitoare, şi locuieşte

în vestul Irlandei. A trăit şi a lucrat în SUA timp de 12 ani, improvizând cu companii precum

The Edge & Spolin  Players,  şi  a  avut  norocul  de  a  lucra  cu multe  celebrităţi  din lumea

improvizaţiei.  Órla  predă  improvizaţie  şi  storytelling  în  întreaga  lume,  şi  este  consultant

artistic al Festivalului de Improvizaţie din Irlanda. 

Niceol Blue este director musical,  solistă şi  mentor  muzical  în câteva şcoli  în programul

Amnesty International. Rădăcinile ei din Oregon, SUA şi viaţa trăită în Irlanda i-au format

stilul unic – un folk cu influenţe lirice. De asemenea, improvizează muzical digital.

Inbal Lori a absolvit Colegiul de Artă Teatrală din Ierusalim în 1994, studio-ul de actorie

Nissan Nativ în 2000 şi Colegiul de Dramaturgie în 2003, a fondat şcoala de improvizaţie

Impro TLV şi este membră în trupa „3 Falling” din Israel.

Inbal predă improvizaţie în întreaga lume, şi a jucat în multe festivaluri,  inclusiv cele din

Amsterdam, Austin, Ljubljana, Berlin, Hanovra, Antwerp şi Milan. 



Dona Ursu   este  o  româncă  ce  s-a  îndrăgostit  de  improvizaţie  la  Bruxelles,  oraşul  unde

locuieşte. Joacă în mai multe trupe din Belgia şi Olanda, şi a participat cu acestea sau solo la

numeroase festivaluri din Europa (Nancy, Strasbourg, Dublin, Bristol, Lyon, Barcelona). Este

fondatoarea programelor Two Prov Lab, Improv Barter şi Improv Vine, membră în reţeaua de

improvizaţie  aplicată  OHANA,  şi  predă  The  Gift  of  Improvisation  cu  multă  pasiune  şi

generozitate.

Trent Pancy este fondatorul şi directorul artistic al Finland International Improv Festival. A

absolvit celebra şcoală de improvizaţie Second City din Chicago şi şcoala de comedie de la

iO, şi predă stilul American de improvizaţie în Europa şi în lume. Din 2008 a predat diverse

ateliere  de  improvizaţie  în  Finlanda,  Estonia  şi  Germania,  combinând  formarea  lui  din

Chicago cu experienţa de teatru pentru a-şi crea propriile metode.

Informaţii importante:

Cu excepţia  atelierului  susţinut  de Dona Ursu,  toate  atelierele  se  vor  desfăşura în  limba

engleză.

Modalitatea de înscriere

Pentru a vă asigura participarea la unul din workshop-urile !MPRO de anul acesta, trimiteţi

un email la monica@improfest.ro cu alegerea voastră. 

Înscrierile încep la 1 septembrie, iar locurile se ocupă în ordinea primirii emailurilor.

mailto:monica@improfest.ro

