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ON-LINE: Spectacolul de pantomimă comică ,,DIRIJORUL“ pe platforma eventbook 

 

Centrul Cultural Reduta îl prezintă  pe  George Ciolpan, actorul mim de renume internațional, în 

spectacolul de pantomimă comică ,,DIRIJORUL“, marți, 10 noiembrie 2020, ora 19.00, pe platforma 

eventbook.  

 

                              
 

Ce înseamnă ,,Dirijorul'' în  câteva cuvinte?  

 

Compus din mai multe numere independente, ca de exemplu Pianistul, Virtuosul violinist, O Sole Mio, 

La petrecere, Caractere, La teatru şi altele, Dirijorul  îşi dirijează propriul spectacol-concert având 

partitura în faţă. Aceste numere prezentate sunt pe înţelesul tuturor, spectacolul de pantomimă comică 

bucurându-se de un mare succes în:  China, SUA, Islanda, Rusia, Franța și  Suedia. 

Adrian Vălușescu, director interimar al Centrului Cultural Reduta vă invită să vă conectați la actul 

artistic prin intermediul platformei eventbook: 

 

,,Ne aflăm într-o perioadă destul de dificilă, dar această pandemie ne învață să avem noi abordări în 
ceea ce privește produsul cultural și actul artistic. Neputând să fim în sală alături de cei care 

performează pe scenă, ne încadrăm și noi în trendul actual și anume, acela de a accesa mediul online 
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și de a aduce prin intermediul internetului tot ceea ce înseamnă frumos, în casele și în sufletele 
dumneavoastră. Îl vom avea invitat pe actorul mim de talie internațională, George Ciolpan cu un 

spectacol deosebit de interesant ,,Dirijorul''. 

 

Ceea ce aduce bun această accesare a mediului on-line este faptul că, indiferent unde ați fi, în țară sau 
în străinătate, puteți accesa platforma eventbook, să cumpărați un bilet și să urmăriți acest spectacol. 

Lucrul acesta va aduce mai mulți spectatori la evenimentele promovate on-line în perioada 

următoare.'' 

 

 
George Ciolpan, actorul mim vine cu zâmbetul pe buze și spune: ,,Vă invit cu drag la spectacolul on-

line de pantomimă comică: ,,Dirijorul''. Să râdem împreună, în hohote. Avem nevoie de mult 

umor. Umorul este ca un ștergător de parbriz. Nu oprește ploaia, dar ne ajută să mergem mai departe. 

Vă aștept cu nerăbdare, marți, 10 noiembrie, ora 19.00, online, pe platforma eventbook.''  
 

 

Spectacolul de pantomimă comică ,,Dirijorul'' este distractiv,  antrenant, excentric, frumos pentru orice 

vârstă ! 

 
Marți, 10 noiembrie 2020, ora 19.00 vă invităm să îl cunoașteți pe George Ciolpan, actorul mim de 

talie internațională pe platforma eventbook.  

Preț bilet: 20 lei 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FwGxjBW51Fc 
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