
 
 

 

 

„Il Giardino di Alice”, festivalul de teatru de familie revine la Vicenza! 

 
Revista de teatru de familie Il Giardino di Alice, organizată de compania „exvUoto teatro” din 
Vicenza, cu sprijinul Municipalității, revine la Vicenza. Anul acesta, recenzia va fi împărțită în 10 
întâlniri: cele 6 duminici obișnuite la Giardini Salvi dimineața la ora 9.45 vor fi unite sub titlul „Storie 
da Mangiare” (Povești de mâncat) și, din acest an, 4 evenimente gratuite se vor desfășura în locurile 
de joacă din cartier din afara centrului orașului sub titlul „Storie di fuoco di acqua di terra e di vento” 
(Povești cu foc, apă, pământ și vânt). 
 
„Vrem să aducem propunerea noastră de teatru comunitar și în cartiere, să implicăm populația care 
cu mai multă dificultate ar putea ajunge în centru”, spune Tommaso Franchin și Andrea Dellai de la 
exvUoto teatro, organizatorii revistei. 
 

Il Giardino di Alice: „să implicăm populația care cu mai multă dificultate ar putea ajunge în 
centru” 

 
Credem că teatrul poate schimba cu adevărat locurile și percepția asupra lor, iar acest lucru se poate 
face doar cu sprijinul întregii comunități”, continuă aceștia. Din acest motiv, festivalul folosește o 
formulă de parteneriat public-privat bine stabilită, iar numeroase companii au decis să se implice 
alături de companie în realizarea acestuia. Fiecare partener a fost implicat în crearea atelierelor 
ludice pe tema sustenabilității alimentare care urmează spectacolelor. Cereal Docks, Centro 
Ortodontico Vicentino și Birrificio Ofelia se vor ocupa astfel de crearea unor ateliere captivante 
pentru copii, dar și pentru părinții acestora. ALDA Europe va coordona evenimentul din 18 august 
la locul de joacă din Via Roma. 
 
Anul acesta există și o noutate minunată: datorită sprijinului Departamentului de Cultură și Biroului 
Parcuri Istorice, Loggia Valmarana va fi deschisă publicului pentru prima dată în ultimii ani, primind 
spectatorii după spectacole sau în caz de ploaie. 
 
„Este o adevărată plăcere să deschidem familiilor grădina și Loggia Valmarana”, spune Consilierul 
Cultural Vicenza, Simona Siotto, „un loc care a fost creat pentru a găzdui momente de cultură și 
care se pregătește să primească spectatorii și să fie o posibilă scenă pentru spectacolele de teatru 
ale revistei. De asemenea, subliniez că a-i învăța pe copiii noștri importanța sustenabilității 
alimentare este o activitate educațională fundamentală, mai ales în această perioadă de mari 
schimbări climatice în care suntem chemați să adoptăm încă de la o vârstă fragedă un 
comportament prietenos cu mediul”. 
 
ALDA este foarte bucuroasă să fie printre principalii parteneri ai evenimentului local „Il Giardino di 
Alice”, care implică familiile, copiii, cetățenii, autoritățile și toți cei din Vicenza! 
Evenimente viitoare: 

https://www.exvuototeatro.it/project/il-giardino-di-alice-2022/
https://www.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente.php/organizzazione/organi_di_indirizzo_politico-amministrativo/assessori_comunali/simona_siotto1
https://www.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente.php/organizzazione/organi_di_indirizzo_politico-amministrativo/assessori_comunali/simona_siotto1


1. Duminică 7 august 9:45 a.m. - Giardini Salvi - CEI TREI PURCELUȘI MICI AI PIAN DEL PORCO - 

Teatrul de balansare - Atelier de centro ortodontico vicentino 

2. Joi 18 august la 18:00 - Via Roma Playground - POVEȘTI DE PĂMÂNT cu Andrea Dellai și 

Tommaso Franchin 

3. Duminică 21 august ora 9:45 - Giardini Salvi - BUNICA! LIVE - POVEȘTI CU GUST - Teatrul 19 

- Atelier de berărie artizanală Ofelia 

4. Sâmbătă 27 august ora 18:00 - Locul de joacă Via Giriato - San Pio X - POVEȘTI DE VÂNT cu 

Martina Pittarello și Gabriele Grotto 

 


