
O surpriz` deosebit` pen-
tru iubitorii de teatru din
Râmnicu Vâlcea este prezen\a
apreciatului regizor român
Silviu Purc`rete la Festivalul
de Teatru Ariel InteFest – AIF,
edi\ia a III-a, ce se va desf`-
]ura [n perioada 17 - 28 iulie.
Festivalul se va desf`]ura [n
mai multe loca\ii, precum  Sa-
la Z`voi a Teatrului Munici-
pal ”Ariel”, Cinematograful
Ostroveni ]i alte spa\ii publi-

ce. Vor fi mai multe work-
shop-uri Silviu Purc`rete, dar
]i Mihai M`laimare. Des-
chiderea Oficiala a Festivalu-
lui de Teatru ArielInterFest
(AIF) va fi pe 18 iulie. Nu-
meroase vor fi atrac\iile cu
care cei de la Ariel []i a]teapt`
publicul: un Stand Permanent
de Carte, ce va fi inaugurat,
spectacole cu teatre din Ro-
mânia – Bulandra, Teatrul Na-
\ional Bucure]ti ]i un teatru

din Fran\a, Teatrul de anima-
\ie (Teatrul Guguta din Chi]i-
n`u), un recital Liliana }tef`-
nescu, cu versuri recitate de
Cristian Alexandrescu, Com-
pania ArtEmotion, Oradea,”
Teatrul Catalyst Florenta,
Tearul S’Arza Italia, premiere
]i piese mai vechi jucate de
actorii vâlceni. Organizarea
apar\ine Teatrului Municipal
“Ariel” Râmnicu Vâlcea.

Kandy Reisenauer

Prim`ria municipiului Râm-
nicu Vâlcea ]i Asocia\ia
Phoenix Speran\a Media]
au derulat vineri, 12 iulie,
între orele 11.00 - 13.00,
în Parcul Mircea cel B`-
trân, o ac\iune de sensi-
bilizare a opiniei publice
în scopul schimb`rii ati-
tudinii sociale privind
persoanele cu dizabilit`\i. 

Proiectul este unul de anvergur` na\ional`, finan\at din fonduri
europene ]i derulat de Asocia\ia Profesional` Neguvernamen-
tal` de Asisten\` Social` – ASSOC Baia Mare, în calitate de
coordonator, în parteneriat cu asocia\ia sibian`. 
Evenimentul a constat într-o ac\iune simbolic`, cu participarea
unor persoane cu dizabilit`\i ]i a spectatorilor afla\i [n prea-
jm`, cu mesajul „DIZ(ZID)-ABILIT~|I: Diferen\a între abi-
lit`\ile noastre, doar un zid înalt de trei litere”. Reprezentantul
Asocia\iei Phoenix, Darie Croitoriu a spus c`, aceast` cara-
van` merge prin 21 de jude\e din \ar`, pentru a face cunoscut`
idea campaniei, care urm`re]te sensibilizarea opiniei publice
[n leg`tur` cu integrarea persoanelor cu dizabilit`\i pe pia\a
muncii. Acesta a spus c` r@mnicenii au fost foarte calzi ]i c`
sper` ca ]i angajatorii s` fie la fel de receptivi. ,,In general,
angajatorii refuz` s` integreze [n munc` persoane cu astfel de
probleme, dintr-o prejudecat` ]i prefer` s` pl`teasc` amenzi.
Am preferat jocul de cuvinte DIZ-ZID tocmai pentru a pune
accentul pe faptul c`, ceea ce o persoan` cu dizabilit`\i nu
poate, de fapt, poate face”.

K.R.
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Regizorul Silviu Purc`rete, actor de baz`
la Festivalul de Teatru Ariel InteFest – AIF
•  mai  multe  teatre  din  Italia,  Fran\a,  Moldova  ]i  România  joac`  [n  Z`voi

„DIZ(ZID)-ABILIT~|I: 
Diferen\a între abilit`\ile noastre,
doar un zid înalt de trei litere”

Curierul de R@mnic, agent exclusiv pentru Monitorul Oficial al Rom@niei!
G`si\i Curierul de R@mnic la punctele de difuzare a presei din jude\!
Pentru publicitate suna\i la 0250732121 sau veni\i la sediul ziarului, 

Rm. V@lcea, str. Maior V. Popescu, nr. 8, et. 3 (Cl`direa Centrului Militar)

{n vederea realiz`rii
unor parteneriate Ca-
mera de Comer\ ]i
Industrie V@lcea an-
gajeaz` urgent, [n re-
gim „part time”, ab-
solvent de drept, de
preferin\` promo\ia
2012. 

Informa\ii suplimen-
tare la secretariat
CCI V@lcea sau la
tel. 0250/733449.


