Anastasia Maria Jinga
Cetățenie: română
(+40) 745646726
Data nașterii: 03/12/2000
Gen: Feminin
E-mail: anastasiajinga03@gmail.com
Whatsapp Messenger : +40745646726
Facebook : https://www.facebook.com/anastasia.jinga
Instagram : https://www.instagram.com/taaaaaass/?hl=ro
Adresă : Str. Dealul Țugulea Nr. 24-30 Ap. 23, bloc 16, scara 2, 060866 București (
România)

DESPRE MINE
Sunt o persoană versatilă, deschisă la noi provocări și la a dobândi cunoștințe noi. Am experiență în domeniul
muzical și asimilez rapid tehnici artistice de orice fel.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Colaborator
Opera Națională București [ 15/10/2007 – 15/04/2012 ]
Localitatea: București
Țara: România
Perioada de lucru pusă este strict aproximativ deoarece eram mult prea mică pentru a îmi aduce aminte dățile
exacte iar contractele au fost eliberate pe numele mamei, eu fiind minoră la momentul respectiv. Am avut roluri în
2 spectacole, atât de figurație, figurație specială cât și rol secundar. Spectacolele în care am jucat au fost
"Motanul Încălțat" (Iepurașul Alb/ Iepurașul Gri/ Ied) în regia lui Gelu Colceag și "Evgheni Oneghin" (Tatiana Mică/
țărăncuță) în regia lui Ion Caramitru.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
Actor - în curs de specializare (licență)
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică [ 01/10/2019 – În curs ]
Adresă: Strada Matei Voievod Nr. 75-77, 021452 București (România)
https://www.unatc.ro/prezentare/index.php

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e):
română
spaniolă

engleză

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C2 CITIT: B2

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C1 CITIT: C1

COMPREHENSIUNE: B2 EXPRIMARE SCRISĂ: B2

COMPREHENSIUNE: B2 EXPRIMARE SCRISĂ: B2

CONVERSAȚIE: B2

CONVERSAȚIE: B2
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DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII
Cea mai bună actriță în rol secundar
Ambasada Spaniei la București și Ministerul Educației din Spania [ 27/02/2018 ]
Acest premiu mi-a fost înmânat în cadrul Festivalului Național de Teatru Școlar în Limba Spaniolă din România,
ediția XIV, reprezentând Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes".

HOBBY-URI ȘI TEME DE INTERES
Actorie
Am făcut parte timp de 4 ani din trupa de teatru spaniol a liceului cu care am participat în fiecare an la Festivalul
Național de Teatru Școlar în Limba Spaniolă, calificându-ne pe locurile I și II, mergând astfel la Festivalul
Internațional de Teatru Școlar în Limba Spaniolă. În paralel, am fost membră a școlii private de teatru Victory of
Art timp de 3 ani, și 1 an am făcut parte din trupa de teatru amator pentru adolescenți a Cuibului Artiștilor.
https://www.instagram.com/p/BwXn0ocneIm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BQoOnTcl1ec/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=2397716103592944
https://www.facebook.com/watch/?v=788600581516337
https://www.facebook.com/watch/?v=252596958996469
Muzică
Pot spune că prima mea tangență cu muzica a fost de când m-am născut. Nu mai țin minte de la ce vârstă am
început să cant, știu doar că am continuat să o fac. Am studiat pianul 4 ani de la vârstă de 6 ani, iar în prezent
încerc să învăț să mă descurc și cu chitara (sau alte instrumente cu corzi). Am studiat canto alături de mama mea
care este, în prezent, mezzosoprană la ONRI.
https://www.instagram.com/tv/CAdm3fuHHEg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_nFLTzlg2M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/ByVviCdlEQT/?utm_source=ig_web_copy_link
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