
O platformă de conținut cu transmisiuni live, 
ce acoperă domenii precum teatru, muzică, 
dans, dezvoltare personală prin master 
class-uri și sport. 

Site-ul vine în întâmpinarea artiștilor și 
specialiștilor care au fost nevoiți să își 
anuleze toate spectacolele și concertele, 
oferindu-le posibilitatea să își continue 
activitatea și să se reîntâlnească cu publicul 
lor.

CE ESTE 
VODAFONE 
ÎMPREUNĂ?



Ce înseamnă 
conținut din 
domeniul 
teatrului  & 
muzicii?

Înseamnă o transmisiune live, realizată din casa în care ești izolat. Poate fi un recital de poezie, un 
moment de improvizație, un monolog extras dintr-un spectacol, un moment haios de lip sync, teatru 
non-verbal sau orice altă idee de performance creativ coerent în condițiile restrictive impuse de 
pandemie. În cazul muzicienilor, orice formă de live show.

Momentul trebuie să aibă o durată de minimum 20 de minute și maximum 60 de minute. Dacă te-ai 
gândit la un moment care este sub 20 de minute, poți completa cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, 
în care continui reprezentația prin răspunsurile la întrebările publicului. Momentul poate fi solo sau în 
cuplu (în cazul actorilor/dansatorilor parteneri), dacă orice duet se desfășoară în aceeași casă și cu 
condiția de a respecta toate regulile ce țin de deplasări și distanțare socială în această perioadă.

Cum fac 
transmisiunea 
live?

 Ai nevoie de un smartphone cu 
cameră și legătură bună la internet. În 
continuare, vei primi informaţii pentru 
aplicaţie şi conectare la platformă, de 
pe device-ul tău. În plus o să primeşti 
un tutorial cu toate detaliile tehnice. 
Ca să ne asigurăm că totul merge fără 
probleme, ia-ţi 15-20 de minute înainte 
de fiecare transmisiune pentru a testa 
livestream-ul împreună cu echipa 
tehnică. 

Ce se întâmplă 
cu momentul 
meu live? 

Momentul tău artistic va fi înregistrat şi ar 
trebui să rămână disponibil pe platformă 
până la terminarea proiectului (cel mai 
devreme 15 iunie). Link-urile, prin care 
spectatorii pot cumpăra bilete, rămân 
active şi pentru spectacolele care au avut 
deja loc, astfel că aceştia pot viziona 
momentele artistice oricând. De 
asemenea, se doreşte preluarea 
momentului artistic pe canalul YouTube al 
Vodafone România.

Pot propune 
mai multe 
momente?

Da. Poţi propune 
mai multe 
momente 
artistice, dar 
şi idei de master 
class (durata 1 
oră).

Pot avea mai 
multe 
reprezentatii?

Da, dar cu momente 
artistice diferite. 

Când 
debutează 
platforma? 

 În a doua parte a 
lunii aprilie. Vor fi 
sloturi dedicate 
pentru teatru, 
muzică şi 
masterclasses de 
luni până duminică 
între 20:00-21:00. 
Slotul de vineri e 
dedicat DJ-ilor între 
22:00-23:00.



Cum este promovat 
momentul meu?

 Pentru fiecare moment artistic va exista un afiş, creat de organizatori, care va folosi o fotografie a ta, pe 
care trebuie să o pui tu la dispoziţie. De asemenea, odată selectat momentul tău, va trebui să trimiţi o 
scurtă prezentare a ta (bio) şi un scurt text despre momentul tău artistic. Vodafone va promova 
spectacolul pe landing page-ul dedicat campaniei şi pe canalele proprii de social media, iar tu ar trebui să 
postezi măcar o dată afişul spectacolului pe paginile tale digitale.  

Vei filma un scurt video de 15 secunde care anunţă momentul tău, pe care ar trebui să îl postezi pe 
canalele tale proprii de social media, iar Vodafone îl poate prelua pe canalele proprii de social media şi în 
execuţiile media digitale şi TV. După reprezentaţia ta, Vodafone va folosi 10-20 de secunde din 
înregistrarea momentului tău artistic în săptămâna următoare desfăşurării lui într-un material de tip 
making of/ retrospectivă.
 
De asemenea, îţi recomandăm, cu o zi înainte de momentul tău transmis live, o sesiune de Întrebări & 
Răspunsuri cu publicul tău prin story-uri pe Instagram, pentru a-ţi promova reprezentaţia.  Desigur, 
eşti încurajat(ă) să promovezi cât mai mult spectacolul tău şi prin alte modalităţi pentru ca el să fie văzut 
de cât mai multă lume.

Sunt remunerat? 
Sub ce formă? 

Da, în baza unui contract 
pe drepturi de autor sau 
de prestări servicii. De 
asemenea, în platformă 
spectatorii au opţiunea de 
a susţine spectacolul tău 
prin cumpărarea unui 
bilet simbolic, iar banii vor 
ajunge direct la tine, după 
reţinerea taxelor. 

Dacă sunt 
interesat cum 
mă înscriu?

Va trebui să există o 
previzualizare a 
momentului tău. Poți 
înregista o parte din el 
sau tot momentul (de 
preferat) și să-l trimiți sub 
forma unul link privat de 
YouTube la adresa 
carina.sava@agentiadevi
se.ro

Cum procedez 
cu drepturile de 
autor? 

Ar trebui să ai licență asupra unui text 
contemporan. Dacă nu, poți apela la un text 
clasic, dar să te asiguri că iese și traducătorul 
din durata de protecţie. Poți apela la 
dramaturgi români cum ar fi Caragiale, 
Sebastian, Mușatescu sau alți autori precum 
Rebreanu, Camil Petrescu, etc. Sunt texte 
universale ale căror traduceri ies din durata de 
protecție. O altă variantă e conținutul 
original. În cazul muzicienilor, 
conţinutul trebuie să fie original, nu se acceptă 
coveruri.

Pot participa dacă 
am apelat la 
ajutor de la stat?  
În ce condiții pot 
participa?

Da. Dar trebuie să ştii că din 
momentul semnării contractului cu 
Vodafone, nu mai eşti eligibil 
pentru ajutorul de la stat. Concret, 
dacă semnezi contractul pentru 
proiectul Vodafone pe 24 aprilie, 
poţi cere ajutor de la stat doar 
pentru perioada 1-23 aprilie. Nu vei 
putea solicita ajutorul nici în lună 
(lunile) următoare, indiferent de 
durata finală a stării de urgenţă.


