
Vineri, 13 decembrie, 16.00-17.00 
Atelierul de animaţie Îl punem în mişcare 
pe Moş Crăciun! (cu Adriana şi 
Sebastian Opriţa) 
 
La acest atelier, cei mici sunt invitaţi să 
testeze primele tehnici de animaţie, 
transformând desenele de pe coala de 
hârtie în imagini mobile. Ne vom inspira din 
decorul sărbătorilor de iarnă şi vom învăţa 
să-l animăm pe Moş Crăciun prin tehnica de 
retroproiecţie.  
Adriana şi Sebastian Opriţa sunt membri ai 
Clubului Ilustratorilor din România, iubitori de 
fantastic şi culoare şi ilustratori ai colecţiei 
Poveşti din Pădurea Muzicală de Cristina 
Andone.  
 
Vineri, 13 decembrie, 17.00-18.00 
Mini-teatru de păpuşi cu Cristina 
Andone: Poveste Muzicală de Crăciun 
 
Cristina Andone, îndrăgita autoare a 
Poveştilor din Pădurea Muzicală, îi invită pe 
cei mici să evadeze în Universul 
Imaginaţiei. În Povestea Muzicală de 
Crăciun, copiii vor putea urmări aventurile 
leului lui Beethoven, numit Ludwig, şi vor 
face cunoştinţă şi cu elful Solfegio, mâna 
dreaptă a Moşului.  
Pentru a încheia cu brio seria de aventuri 
amuzante ale personajelor care locuiesc în 
Pădurea Muzicală, Cristina, împreună cu 
Alina Ilie (Borcanul cu Biscuiţi), pune la cale 
şi o sesiune de decorat biscuiţi muzicali.  
Poveştile din Pădurea Muzicală fac parte 
din proiectul în derulare Casa cu Poveşti 
Harap Alb, care vor fi prezente în viitoarea 
Piaţă cu Poveşti. 
 
 
 
 
 
 

Marţi, 17 decembrie, 16.00-17.00 
Atelier creativ cu Doina Butuşină: 
Ecosisteme de Plastilină 
 
Cei mai pasionaţi modelatori în miniatură nu 
trebuie să lipsească de la ora de joacă şi de 
creaţie cu plastilină! Doina Butuşină va 
pune degeţelele celor mici în mişcare la un 
atelier de modelat poveşti şi personaje 
năzdrăvane din plastilină. 
Doina Butuş este ilustrator, membru al 
Clubului Ilustratorilor din România şi cadru 
didactic la Universitatea Naţională de Arte 
din Bucureşti.  
 
Marţi, 17 decembrie, 17.00-18.00 
Poveşti româneşti prin ochi mari de copii 
mici: Atelier de reinterpretare vizuală cu 
Cristiana Radu şi Adina Rosetti 

 
Copiii curioşi care vor neapărat să afle „de 
ce azi e azi şi cum se transformă în mâine” 
sau „ce-i aia poimâine şi de ce nu vine mai 
repede” vor putea aici să deseneze 
împreună cu Adina Rosetti şi Cristiana 
Radu – cele două zâne care au scris și 
ilustrat povestea Domnişoara Poimâine şi 
joaca de-a Timpul, ce se va găsi în curând 
pe rafturile librăriilor. 
Membru al Clubului Ilustratorilor din România, 
Cristiana Radu a ilustrat numeroase cărţi de 
poveşti pentru copii, printre care: Domnişoara 
Poimâine şi joaca de-a Timpul de Adina Rosetti, 
Călătorie printre ierburi şi lumină de Iulia Iordan, 
Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă, Gulii 
verzi în ţara pisicilor de Grete Tartler ş.a. 

Autoare a romanului Deadline, apărut la Curtea 
Veche Publishing (2010, 2011) şi la editura 
franceză Mercure de France (2013), Adina 
Rosetti vine în luna decembrie cu o nouă carte, 
de data aceasta de poveşti: Domnişoara 
Poimâine şi joaca de-a Timpul, editată de 
Curtea Veche Publishing. 


