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Teatrul Excelsior București organizează, în perioada martie - decembrie 2022, a VIII-a ediție 

a Concursului de dramaturgie pentru adolescenți New Drama. Concursul vizează toți tinerii 
pasionați de teatru și îi încurajează să își exerseze și să-ți dezvolte tehnicile de scriere dramatică. 
Adolescenții sunt invitați să trimită o piesă într-un act, formularul de înscriere completat și o 
scrisoare de motivație, la adresa de e-mail secretariat.literar@teatrul-excelsior.ro.  

În urma jurizării de către o comisie formată din profesioniști, șase dintre piese vor ajunge 
în faza finală a proiectului, iar piesa câștigătoare va fi pusă în scenă și va intra în repertoriul 
Teatrului Excelsior. 

Faza finală a concursului New Drama constă în: 
- Atelier de scriere dramatică pentru cei șase dramaturgi finaliști, susținut la Teatrul 

Excelsior de un dramaturg cunoscut; 
- Spectacole lectură cu cele șase texte finaliste, la Teatrul Excelsior; 
- Jurizare – un juriu format din regizori și dramaturgi va alege piesa câștigătoare; 
- Spectacol – piesa câștigătoare va fi montată la Teatrul Excelsior în regim de spectacol 

profesionist și va intra în repertoriul teatrului, începând cu stagiunea 2022-2023. 
ETAPELE DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: 
- 15 mai 2022 – termen limită pentru înscrierea textelor; 
- 20 iunie 2022 – anunțarea titlurilor finaliste; 
- septembrie 2021 – atelier de scriere dramatică; 
- noiembrie/decembrie 2022 – spectacole lectură la Teatrul Excelsior; 
- stagiunea 2023 – 2024 – premiera spectacolului montat pe baza piesei câștigătoare. 
Vă mulțumim pentru implicarea în organizarea primelor șapte ediții ale concursului și vă 

rugăm să sprijiniți organizatorii prin diseminarea informațiilor către profesorii și elevii din 
liceele, cluburile copiilor și palatele copiilor din unitățile dvs. 

Informații suplimentare găsiți pe www.teatrul-excelsior.ro. Persoană de contact: Elena 
Patap, secretariat.literar@teatrul-excelsior.ro. 
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