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AUDIȚIE NAȚIONALĂ 2017, ediția a V-a 
24 – 26 noiembrie 

 
Concurs al tinerilor actori 

 
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale“ împreună cu Teatrul 

Tineretului Metropolis din București organizează cea de-a V-a ediție a Audiției Naționale. Concursul 
este deschis tinerilor actori, absolvenților și studenților facultăților de teatru din țară. 

Competiția  este un prilej de afirmare la început de carieră artistică în teatru, de cunoaștere a 
colegilor de generație și de explorare a unor metode și tehnici de lucru pe care tinerii au șansa să le 
împărtășească. 

Pentru prima dată, ediția din acest an se va desfășura în prezența publicului. 
 
 

Regulament 
 

 
1. Audiția Națională se adresează tinerilor actori cu vârsta până în 35 de ani, studenților din anul III 

– Licență, anii I și II – Master, specializarea Actorie / Arta actorului și absolvenților facultăților 
de teatru din toată țara, de stat și private. Nu există condiții restrictive referitoare la statutul 
profesional.  

 
2. Termenul limită pentru înscrieri este 17 noiembrie Candidații trebuie să trimită la adresa de e-

mail auditie.nationala@unatc.ro, CV-ul și formularul de înscriere completat în format 
electronic. Formularul poate fi accesat aici: https://goo.gl/forms/RKtT6LQqJZMxojGA2 

 
3. Pe data de 21 noiembrie, fiecare candidat va fi anunțat prin e-mail în privința zilei când este 

programat. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică. Toți candidații înscriși vor 
participa la Audiția Națională care va avea loc în perioada 24 – 26 noiembrie la UNATC 
„I.L.Caragiale”, sala Ileana Berlogea.  
 

4. La Audiția Națională, concurenții vor prezenta în fața juriului, un moment artistic de 10 minute 
(monolog, one man/woman show). Numele câștigătorilor vor fi anunțate pe data de 26 
noiembrie, la scurt timp după încheierea concursului.  
 
Se vor acorda douăsprezece premii constând în roluri în proiectul „12 oameni 
furioși” de R. Rose, care va fi pus în scenă de regizorul Emi Pârvu la Teatrul 
Metropolis în 2018. 

 
 

Evenimentul Audiție Națională 2017, ediția a V-a este organizat de către UNATC „I.L.Caragiale” 
București cu sprijinul Teatrului Metropolis din București 

https://goo.gl/forms/RKtT6LQqJZMxojGA2

