
 

 

Dragă Răreșiță/Răreșel, 

Vacanța de vară se apropie de final și, parcă, n-ai vrea încă să mergi la școală, dar acum ești 

licean; mai mult, ești elev la un colegiu de prestigiu și te-ai întrebat toată vara cum va fi. La noi 

ai ocazia să afli înainte să înceapă școala, pentru că poți să te înscrii la Școala Bobocilor, să-ți 

cunoști noii colegi, să cunoști o parte dintre profesori și elevi mai mari, cu care te poți împrieteni 

și de la care poți învăța tot felul de lucruri noi. 

Cum ar fi, de exemplu, faptul că 12 dintre absolvenții noștri au ales să devină actori (mai jos ai 

imagini cu ei, să-ți faci o idee), și nu întâmplător, ci pentru că au avut ocazia să facă parte din 

trupa de teatru în limba engleză The Knockers, să participe la ateliere de teatru, la festivaluri de 

teatru din toată țara și chiar să organizeze un festival, MagicFest, care, la anul, va avea deja a 10-

a ediție. 

Ce facem noi la un atelier de teatru ? Nu neapărat învățăm cum să devenim actori, ci învățăm să 

ne cunoaștem - pe noi înșine, pe cei din jur, lumea, viața. Învățăm să ascultăm, să privim, să 

respirăm, să ne mișcăm, să vorbim, să ne deschidem mintea și sufletul pentru experiențe și 

oameni noi. Învățăm și engleza, pentru că la MagicFest jucăm în engleză, învățăm să ne jucăm, 

să păstrăm acea parte din noi care ține de copilărie, de inocență, de frumos și generozitate. 

Învățăm cine suntem și ce vrem, învățăm să-i acceptăm pe ceilalți, să cooperam și să dăruim.  

 

Așa că, dacă vrei să-ți petreci puțin timp la sfârșitul acestei vacanțe explorând noi posibilități, 

dacă vrei să râzi până la lacrimi și să plângi de emoție, să cunoști oameni frumoși și optimiști, să 

nu simți când trece timpul și să mai vrei, vino la cele două ateliere de teatru de la Școala 

Bobocilor. Nu-ți trebuie decât echipament de mișcare (ca să te simți comod), voie bună și dorința 

de a face ceva nou. Tu doar vino, de restul ne ocupăm noi. 

 

 

Prof. CAMELIA BUTNARU, coordonator al trupelor de teatru THE PIXIES si THE 

KNOCKERS, coordonator al Festivalului Național de Teatru MagicFest 

 

 

 

 

 

 



THE KNOCKERS’ HALL OF FAME 

 
UNATC “I.L.CARAGIALE” BUCUREȘTI, 2006- VASILE FLUTUR, RALUCA GHERVAN, MĂDĂLINA ANEA 

                                                                

UNATC “I.L.CARAGIALE”,                UNATC “I.L.CARAGIALE” BUCUREȘTI,     UNIV. “G. ENESCU” IAȘI 

2007- ANDREI MERCHEA                    2008- HORIA ANDREI BUTNARU                2008- IORESTINA FLOREA 

                                                                          
 

UNATC “I.L.CARAGIALE”,             UNIV. “HYPERION” BUCUREȘTI               UNATC “I.L.CARAGIALE”    

2010 SI 2014- VICTOR BĂDOI              2010- BOGDAN AMURĂRIȚEI                   2012- CLARA POPADIUC        

                                                                 
                                   

LONDON ACADEMY OF                  UNATC “I.L.CARAGIALE”,                    UNATC “I.L.CARAGIALE”  

MUSIC AND DRAMATIC  

ART   2014-                                             2015- TIMOTEI GRĂMESC                      2016- ȘTEFANIA CÎRCU 

EDUARD BUHAC 

 

                                                  

 

 


