
Proiect finanţat prin fonduri nerambursabile din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti
Prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”

Asociația Culturală Neo Art România în colaborare cu Opera Națională București  împreună cu 
finanțatorul proiectului Primăria Sectorului 5 a Municipiului București prin Centrul Cultural şi de 
Tineret „Ştefan Iordache” prezintă premiera-eveniment  Don Giovanni de Wolfgang Amadeus 
Mozart, în regia lui Andrei Șerban. Regizor asociat semnează Daniela Dima, costumele sunt creația 
Corinei Grămoşteanu, iar decorul și luminile îi aparțin lui Andrei Șerban. Orchestra, Corul și 
Ansamblul de Balet ale Operei Naționale București evoluează sub bagheta dirijorului Ciprian 
Teodorașcu. 

Programul evenimentelor desfășurate în perioada 25 august - 2 septembrie

Evenimente desfășurate în cadrul Operei Naționale București:

 Vineri - 25 august, ora 18.30 (avanpremieră)
 Sâmbătă - 26 august, ora 18.30 (avanpremieră)
 Luni – 28 august, ora 18.30 (avanpremieră)
 Marți – 29 august, ora 18.30 (avanpremieră)
 Miercuri - 30 august ora 18:30 – Conferință – Workshop ,,Mozart și Don Giovanni, azi”, urmată de o 

discuție liberă (eveniment deschis mass-mediei și publicului larg)
 Joi - 31 august, ora 18.30 (premieră)
 Vineri – 1 septembrie, ora 18.30 (premieră)
 Sâmbătă - 2 septembrie - Ziua portilor deschise la Opera, se vor organiza 3 tururi

               (în intervalul orar 11:00-12:00, 18:00-19:00, 19:00-20:00)
 25 august - 2 septembrie: expoziție de artă "Don Giovanni, dincolo de scena" în Foaierul 

Operei Naționale București. 

"Seri de operă în parc" 

    Este un concept dedicat special publicului din sectorul 5 al Municipiului București, în cadul căruia 
se va transimte spectacolul - eveniment ,,Don Giovanni” de W.A. Mozart în regia lui Andrei Șerban, 
precum și înregistrarea conferinței "Mozart și Don Giovanni, azi" susținută de Andrei Șerban. 

 Vineri, 25 august, ora 18:30 - transmisiune live a spectacolului ,,Don Giovanni” de W.A. Mozart pe 
panoul din fața Operei Naționale București. 

 Sâmbătă, 26 august, ora 18:00  - difuzarea spectacolului "Don Giovanni" de W.A. Mozart în parcul 
Sebastian și a Conferinței susținute de regizorul Andrei Șerban. 

 Luni, 28 august, ora 20:00- difuzarea spectacolului "Don Giovanni" de W.A. Mozart în parcul 
Sebastian și a Conferinței susținute de regizorul Andrei Șerban.

 Duminică, 29 august, ora 20:00 – difuzarea spectacolului "Don Giovanni"de W.A. Mozart în parcul 
Sebastian a Conferinței susținute de regizorul Andrei Șerban. 

 Vineri, 1 septembrie, ora 20:30 - difuzarea spectacolului "Don Giovanni" de W.A. Mozart în parcul 
Sebastian 
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Cetățenii sectorului 5 al Municipiului București au prioritate și se pot înscrie nominal în 
perioada 19 – 30 august la oricare dintre evenimente pe adresa contact@neoartromania.ro. 

    Pentru a intra în posesia biletelor la reprezentațiile spectacoluilui ,,Don Giovanni” de W. A. Mozart ce 
se va juca pe scena Operei Naționale București trebuie să vă înscrieți nominal la Casa de bilete a 
Operei Naționale București, program luni – duminică între orele 10.00 – 19.00. 

*În limita locurilor disponibile, se pot distribui maximum o invitație dublă (două locuri) / persoană.

Toate evenimentele mai sus menționate sunt organizate cu titlu gratuit și sunt dedicate cu 
precădere cetățenilor Sectorului 5 al Municipiului București. 

Menționăm că în cadrul conferinței din data de 30 august, ora 18:30 și a premierei- eveniment a 
spectacolului ,,Don Giovanni” de W.A. Mozart, publicul din sală se va bucura de prezența domnului 
Primar al Sectorului 5, Daniel Florea. 

Mulțumim pentru sprijinul acordat în realizarea proiectului și colaboratorilor noștri: Școala 
Gimnazială ,,Principesa Margareta”, Teatrul Bulandra și Castel Film. 


