
 

 
 

                                                                                                                     
 

 

 
               
 
 
 

TEATRUL MUZICAL AMBASADORII anunță programul de spectacole 
pentru luna octombrie 2020 
 
În luna octombrie, TEATRUL MUZICAL AMBASADORII continuă parteneriatul cu Muzeul 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în cadrul SAMER 2020, proiect inițiat de Ministerul 
Culturii. În fiecare zi de weekend, începând cu ora 11:00, pe scena amenajată în aer liber, în 
incinta muzeului, sunt programate noi reprezentații ale unor spectacole de succes din 
repertoriul teatrului: baletul FRUMOASA ȘI BESTIA și musicalul ÎNȘIR’TE MĂRGĂRITE. 
Finalul lunii octombrie aduce în fața publicului cea de-a doua premieră a acestei toamne: 
POVESTEA FLORII-SOARELUI, un spectacol inedit, bazat pe muzică folclorică românească 
autentică. 
 
Sâmbătă, 3 și 17 octombrie 2020, ora 11:00 
Duminică, 4 și 18 octombrie 2020, ora 11:00 
FRUMOASA ȘI BESTIA - spectacol de balet în coregrafia lui Valentin Stoica, prim-balerin al 
Operei Naționale București, scenografia Viorica Petrovici, adaptare după celebrul basm scris 
de Charles Perrault. 
 
Sâmbătă, 10 octombrie 2020, ora 11:00 
Duminică, 11 octombrie 2020, ora 11:00 
ÎNȘIR’TE MĂRGĂRITE - musical de Roman Vlad, în regia lui Dan Tudor, scenografia 
Viorica Petrovici, adaptare Ivona Cristescu, după celebra feerie a scriitorului Victor Eftimiu. 
 
Sâmbătă, 24 si 31 octombrie 2020, ora 11:00 
Duminică, 25 octombrie 2020, ora 11:00 
Premieră: POVESTEA FLORII-SOARELUI - un spectacol bazat pe muzică folclorică 
românească autentică, cu ritmuri ancestrale ce amintesc de cercetările în lumea satului 
românesc realizate de etnomuzicologii George Breazul și Constantin Brăiloiu. 
Concepția spectacolului: Daniel Jinga, dirijor al Orchestrei Metropolitane București, Maestru 
de Cor al Operei Naționale București și Adrian Naidin, compozitor, violoncelist. Scenografia 
este semnată de Viorica Petrovici. 
 
Parteneri media la aceste evenimente sunt: Agerpres, Mediafax, Radio România Cultural, 
România TV, Ultima oră, Șapte seri, Zile și nopți, Itsy Bitsy și GOKID. 
Participarea la evenimentele culturale organizate de TEATRUL MUZICAL AMBASADORII în 
parteneriat cu Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” se face în baza biletului de intrare 
la muzeu, în limita locurilor disponibile și implică respectarea tuturor măsurilor de siguranță 
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2. 
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