
4 DECEMBRIE 2019: „FROZEN, REGATUL ÎNGHEȚAT”, UN 

MUSICAL DE EXCEPȚIE, GĂZDUIT DE CENTRUL CULTURAL 

„LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 

 

Miercuri, 4 decembrie 2019, începând cu ora 18:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” 

Sebeș va găzdui spectacolul „Frozen, regatul înghețat”, producție realizată de Theater du Soleil 

Entertainment București. 

„Frozen, regatul înghețat” este un show grandios, un spectacol muzical în limba română, 

cu dansuri și momente de balet unice, costume și decoruri de basm, care îi vor purta pe cei mici 

și mari într-o lume de vis, alături de personaje îndrăgite și cunoscute, precum prințesa Anna, 

regina Elsa, Hans, Kristoff, Olaf și multe altele. Conform declarației organizatorilor, 

spectacolul nu ar trebui ratat de publicul din Sebeș, acesta fiind unul „de basm, din care nu veți 

mai vrea să ieșiți. Va fi magie, vor fi decoruri de basm, proiecții 3D, va fi cântec și dans. Va fi 

bucurie! Într-un cuvânt: copilărie!”. 

Conceptul spectacolului va fi completat prin decorurile inovative, realizate prin tehnica 

de proiecție high-tech 3D virtual reality background, combinată cu efecte de lumină și cu 

elemente de mobilier real, toate acestea constituind o premieră pentru teatrul românesc. 

În rolurile principale pot fi văzuți Emil Mitrache-Americanul (Nepotul Trol), Ana Maria 

Calița (Raspandac), Bogdan Florea (Regele Trol), Alexandra Penciu/Ioana Berechet (Elsa), 

Alexa Vangu/Daniela Matache (Anna), Johnny Badulescu (Hans), Adi Dima (Cristoff), Bogdan 

Acatrinei (Olaf), Andreea Enciu (Sven/Scutier), Daniela Oloș (Femeia cu Vreascuri), Elena 

Manu (Oama de Zăpadă) și trupa de dans. Regia spectacolului a fost realizată de Elena Nicolau, 

după un scenariu creat de Zully Mustafa, echipa tehnică fiind formată din: Nicolae Caragea 

(compozitor), Momo Sanno (coregrafie), Ovidiu Pascal (scenografie), Geanina Punkoști 

(costume). 

Biletele pentru spectacol pot fi achiziționate atât în format electronic (de pe site-ul 

www.iabilet.ro), cât și direct de la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș unde, cu 

acordul organizatorilor, copiii și pensionarii vor beneficia de reducere. 

http://www.iabilet.ro/

