
FESTIVALUL MEDIEVAL

EDIŢIA A III-A 
2016

16-19 iunie 

Târgovişte
Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească



JOI, 16 IUNIE
 
19.00 - Festivitate deschidere Festivalul Medieval Dracula – ieșirea lui Vlad Țepeș din Turnul 
Chindiei
19.30 - Garda Cetății
19.45 - Deschidere zonă meșteri tradiționali – � erărie, sticlărie, țesătorie, ceramică, pielărie, 
argintar, păpușar, etc.
20.00 – Deschidere zonă de jocuri medievale și petrecere a timpului liber 
20.30 - Deschidere expoziție tematică – „De la Vlad Țepeș la Dracula” – privire asupra 
personajului istoric (Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești) – Casa Aramă
21.00 - Vernisajul expoziției de pictură – Vlad Țepeș DRĂCULEA – Ionuț Dima (Sala Tronului)
21.30 Spectacolul – DRACULA – Reîntoarcerea – Partea I – Asociația Culturală LUPII ALBI
22.00 – „La ceas de seară” – povestiri istorice, foc de tabără, ambianță muzicală Truverii

VINERI, 17 IUNIE

10.00 – 20.00 - Expoziție tematică – „De la Vlad Țepeș la Dracula” –  privire asupra personajului 
istoric (Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești)
09.00 - 22.00 - Expoziție pictură – Vlad Țepeș DRĂCULEA – Ionuț Dima (Curtea Domnească – 
Sala Tronului)
10.00 – 22.00 – Activități zonă de jocuri medievale și petrecere a timpului liber 
10.00 – 22.00 – Activități zonă meșteri tradiționali – demonstrații (� erărie, sticlărie, țesătorie, 
ceramică, pielărie, argintar, păpușar, etc.)
11.00 - Spectacol teatru de păpuși, Vasilache și Mărioara - text popular
12.00 - Truverii – muzică, dansuri de curte;
12.00 - Înscrieri pentru ateliere de la ora 17.00
17.00 - 19.00 – Ateliere tematice cu participarea publicului : sabie, călărie, dans, tir cu arcul, 
olărit, textile, pielărit, vitralii etc.
18.00 - Spectacol teatru de păpuși- Vulpea și Ursul- după Ion Creangă
18.30 - Spectacol - Muzică și poezia comedianților maestrului Will - TRUVERII
19.30 – GARDA CETĂȚII
20.30 – 21.30 – PARADA MEDIEVALĂ (Gara Târgoviște – B-dul Carol I – B-dul Mircea cel Bătrân – 
Calea Domnească - Curtea Domnească)
21.30 - Spectacolul – DRACULA - Reîntoarcerea – Partea a II-a – Asociația Culturală LUPII ALBI
22.00 – Concert NIGHTLOSERS – Zona Casa Aramă

SÂMBĂTĂ, 18 IUNIE

10.00 – 20.00 - Expoziție tematică – de la Vlad Țepeș la Dracula – privire asupra personajului 
istoric (Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești)
10.00 - 22.00 - Expoziție pictură – Vlad Țepeș DRĂCULEA – Ionuț Dima (Curtea Domnească – 
Sala Tronului)
10.00 – 22.00 – Activități zonă de jocuri medievale și petrecere a timpului liber 
10.00 – 22.00 – Activități zonă meșteri tradiționali – demonstrații (� erărie, sticlărie, țesătorie, 
ceramică, pielărie, argintar, păpușar, etc.)
 10.00 – Înscrieri pentru ateliere/demonstrații de la ora 11.30/17.00
10.30 - Spectacol de teatru de papusi –Vasilache și Mărioara - text popular
11.00 – Deschidere - Târgul Moșilor LA CETATE – Centrul Județean de Cultură Dâmbovița (zona 
Casa Aramă)

PROGRAMUL EVENIMENTULUI
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11.30 - Ateliere tematice cu participarea publicului de: sabie, călarie, dans, tir cu arcul, olărit, 
textile, pielarit, vitralii etc.
12.00 – GARDA CETĂȚII
12.30 – TRUVERII – concert, prima parte “PEREGRINATIO” – muzică europeană din secolele XIII – 
XVII 
17.00 - 19.00 – Ateliere tematice cu participarea publicului: sabie, calarie,dans, tir cu arcul, muzica 
și dansuri de curte, olărit, textile, pielărit, vitralii.
19.00 - Spectacol TRUVERII - Concert, partea a doua “PEREGRINATIO” – muzică europeană din 
secolele XIII – XVII 
19.30 – GARDA CETĂȚII
20.00 - Spectacol de teatru de păpuși – Păcală – text popular
21.30 - Spectacolul – Dracula Reîntoarcerea – Partea a III-a – Asociația Culturală LUPII ALBI
22.00 – Concert Orchestra Simfonică Muntenia și ANA CEBOTARI – muzică românească veche – 
Casa Aramă

DUMINICĂ, 19 IUNIE

10.00 – 20.00 - Expoziție tematică – de la Vlad Țepeș la Dracula – privire asupra personajului 
istoric (Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești)
10.00 - 22.00 - Expoziție pictură – Vlad Țepeș DRĂCULEA – Ionuț Dima (Curtea Domnească – Sala 
Tronului)
10.00 – 22.00 – Activități zonă de jocuri medievale și petrecere a timpului liber 
10.00 – 22.00 – Activități zonă meșteri tradiționali – demonstrații (� erărie, sticlărie, țesătorie, 
ceramică, pielărie, argintar, păpușar, etc.)
10.00 – Înscrieri pentru atelierele de la ora 11.00/17.00
11.00 – 13.00 – Ateliere tematice cu participarea publicului – sabie, calarie,dans, tir cu arcul, 
muzica și dansuri de curte, olărit, textile, pielărit, vitralii etc.
12.00 – GARDA CETĂȚII
12.30 – Spectacol teatru de păpuși – Vulpea și Ursul - după Ion Creangă
13.00 – TRUVERII - concert, prima parte DE DRAG DE DOMNIȚE – povești muzicale de dragoste 
din europa secolelor XII – XIX- Zona Casa Aramă
16.30 – Spectacol teatru de păpuși- Păcală - text popular
17.00 – 19.00 – Ateliere tematice cu participarea publicului: sabie, calarie,dans, tir cu arcul, 
muzica și dansuri de curte, olărit, textile, pielărit, vitralii etc.
19.00 - Spectacol de păpuși – Doi prieteni - după Ion Creanga
19.30 – GARDA CETĂȚII
20.30 – TRUVERII - Concert, partea a doua -  DE DRAG DE DOMNIȚE – povești muzicale de 
dragoste din Europa secolelor XII – XIX
21.30 - Spectacolul – Dracula Reîntoarcerea – integral – Asociația Culturală Lupii Albi
22.45 – Închiderea Festivalului Medieval Dracula – ediția a III-a
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Târg de meştesuguri şi artă medievală 
în Cetatea Târgoviștei

Meşteri artizani participanti:

Sticlar. Alexandru- Rotar - Targul Mureș 

Radu Dincă - Iconar -Bucuresti.

Târgul  de mesteșuguri şi artă medievală îşi doreşte să aducă în prim plan, în 
Cetatea Târgoviştei, meşteri  și  artişti desăvârşiţi, specializaţi în arta vechilor 
meşteşuguri. Timp de patru zile, La Curtea Domnească, poţi admira şi 
cumpăra obiecte utilitare,  decorative sau  suveniruri  inspirate din frumoasa 
artă medievală. Doritorii pot devenii ucenici ai meşterilor pentru câteva ore, 
învăţând de la aceştia tehnici de lucru şi confecţionâdu-şi propriile obiecte.  
Târgul va �  animat zilnic de muzici medievale,  teatru pentru copii, demonstraţii 
şi ateliere de lucru.

Reprezentant autentic al breslei sticlarilor ardeleni.
Miniaturile care ies din mâinile lui Alexandru Rotar, realizate la � acără, prin modelarea tuburilor 
din sticlă, sub privirile uimite ale spectatorilor, sunt unicat. Prezent în ţară şi străinătate la 
Târguri  şi manifestări cu caracter medieval, nedespărţit de atelierul său mobil, maestrul sticlar, 
încântă privirile trecătorilor cu minunății confecţionate din sticlă.  Consideră sticlăria o meserie 
nobilă şi doreşte să ducă  mai departe acest frumos meşteşug.

Radu Dincă îşi doreşte ca lucrarile sale, icoane pe glajă şi vitralii să aibă duh şi har, să � e oglinda 
unei lumi nepământene, să � e fereastră către dumnezeire. Iconarul încearcă să rămână cât 
mai aproape de tehnica secolului al XVIII-lea (tempera cu emulsie de ou), de ornamentica şi 
de cromatica � ecărei zone şi perioade care îi serveşte drept sursă de inspiraţie, folosind cu 
precădere culori minerale şi pigmenţi naturali, care au o mare transparenţă şi creează un 
cu totul alt aspect vizual decât cel obţinut cu culori moderne (ce sunt mai opace, intense 
şi saturate). Rama joacă şi ea un rol important, este o parte integrantă a icoanei, întregind 
lucrarea. Radu Dincă realizează singur ramele şi apoi le ceruieşte cu ceară de albine – o tehnică 
veche, de asemenea tradiţională şi veri� cată în timp.
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Jorj Dimitriu- Mester Ceramist – Barlad

Prin măiestria sa  în prelucrarea lutului, cunoscând foarte bine tehnica veche de modelare a 
lutului cu şi fără ajutorul roții olarului  , Jorj Dimitriu realizează manual,  produse reprezentative, 
vase de lut inspirate din perioada veche şi medievală, replici ale vaselor expuse în muzeele de 
pro� l din toată țara.  Având peste cinsprezece ani de experientă, participant activ la târguri 
de pro� l din ţară şi străinătate, artizanul olar, îşi continuă neobosit pasiunea, transmiţând şi 
ucenicilor săi  arta modelării lutului .  

Ovidiu Petre Dumitrescu –  artist în modelarea fierului 
forjat. Târgovişte

Cășaru Raluca – artist textilist - Bucureşti

Artist în modelarea şi prelucrarea � erului forjat,  recunoscut în ţară şi străinătate. Are peste  40 
de ani de experienţă în domeniu.  În  mâna artistului � erul rece şi inert prinde viaţă, produsele 
dobândesc personalitate, transformându-se în adevarate opere de artă, unicate realizate în stil 
original.  Invitat la numeroase manifestări medievale în ţară, artistul � erar, face demonstrați de 
măiestrie atrăgând  admiraţia publicului.  

Artist textilist,  prezent la târgurile de pro� l, cu expoziţii in Cadrul Muzeului Ţăranului Român,   
Raluca Cășaru  realizează frumoase exponate de tapiserie din � re de lână colorată,  lucrate la 
gherghef vertical. Tapiseriile ei , inspirate din vechi modele tradiţionale, au fost bine primite 
de publicul vizitator  al   târgurilor  mesteşugăreşti ori al expoziţiilor de artă. Realizează 
demonstraţii de lucru şi  ateliere de lucru cu vizitatorii interesaţi indiferent de vârstă.

Alin Antemi- păpuşar-Câmpina

Absolvent UNATC Bucureşti secţia Păpuşi, Alin Antemir fost actor al Teatrului Toma Caragiu 
Ploieşti. În prezent işi conduce propria companie. Cunoscut păpuşar, participant activ la 
festivaluri şi târguri , este prezent în faţa copiilor cu poveşti cunoscute din literatura universală 
şi naţională. 
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TRUVERII – grup de muzică medievală – București

 “TRUVERII” este un grup de muzică medievală şi tradiţională, vocal-instrumentală. Grupul 
readuce în atenţia publicului atât melodicitatea şi bucuria muzicii evului mediu şi a Renaşterii, 
cât şi prospeţimea şi originalitatea ritmurilor tradiţionale din diferite zone ale Europei. 
Concertele lor transmit bucuria muzicală de odinioară, dar urmăresc şi o linie educaţională 
a cunoaşterii culturale. Ceea ce fac TRUVERII este o recuperare şi redescoperire a diversităţii 
culturale în cadrul identităţii spirituale europene. Muzica lor se adresează tuturor oamenilor 
de la copil la bătrân indiferent de naţionalitate sau condiţii sociale.

Cornelia Untilov- artist, prelucrarea pielii 
Bucureşti.

Nelipsită  la Targuri medievale, Cornelia Untilov  este un artist desăvârşit. Lucrează cu piele, 
pânză, lemn, sticlă, ceramică, realizând obiecte vestimentare şi decorative cu puternică  
inspiraţie  din cultura  medievală.  A avut peste 20 de expoziţii, personale sau de grup, în mai 
multe oraşe din ţară şi în Bucureşti.

Mircea  Crăciun - meşter argintar – București

Unul din cei mai renumiţi meșteri argintari din România, Mircea Crăciun, confecționează 
bijuterii din argint şi din alte metale folosind vechi tehnici de lucru transmise din generaţie în 
generaţie în familia sa. Folosind cele mai rudimentare ustensile, demonstraţiile sale de lucru se 
transformă în  spectacole fascinante pentru publicul târgurilor de pro� l. Pe masa lui de lucru 
găseşti , aşezate în ordine sculele pentru lucru  iar argintul şi alpacaua topite în foc,   bătute la 
nicovală și apoi gravate   se transformă prin talentul şi îndemânarea meşterului în frumoase 
bijuterii. 
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Orchestra Simfonică Muntenia - Targoviste

NIGHTLOSERS

Orchestra Simfonica “Muntenia” activeaza in cadrul Centrului Judetean de Cultura Dambovita, 
in subordinea CJD, din anul 2010. A sustinut o serie de concerte de succes printre care 
Primavara Clasica Europeana, Carmina Burana, 7 Dive, Lie Ciocarlie, Peter Pan. Dirijor este din 
2015 Daniel Jinga, unul din liderii importanţi ai noii generaţii de muzicieni români, un artist 
cu un talent incontestabil şi cu o versatilitate muzicală impresionantă. Prin proiectele sale de 
până acum, el con� rmă că este o personalitate artistică de prim-rang a spaţiului românesc, ce 
promite să ajungă în circiutul reperelor internaţionale. Colaborari de succes cu soprana Ana 
Cebotari, cunoscuta publicului targovistean de la evenimente ca Primavara Clasica Europeana, 
7 Dive, Concert Extraordinar de Craciun, Lie Ciocarlie.

 NIGHTLOSERS este o trupă în� ințată în 1994, cîntă blues ardelenesc, un etno-blues construit 
ca display muzical postmodern, în care acordurile serioase ale blues-ului american sunt 
piperate cu intervenții etno române, maghiare și țigănești, montate în conformitate cu o 
imagine (a formației) desprinsă dintr-un � lm autoironic, în care un grup de țărănoi bețivi au 
ajuns întâmplător pe o scenă.
În cei peste 20 de ani de existență au concertat la festivaluri din mai toate țările din Europa, 
dar și în orașe din SUA și Canada. Sunt cunoscuți de publicul larg datorită pieselor „Bețivan 
Ratat” și „Dragostea-i ca și o râie”, piese ce re� ectă mai degrabă spiritul umoristic speci� c trupei 
prezent și el în concertele live, unde pasajele de blues se îmbină natural cu muzica tradițională 
autentică ardelenească (țigănească, ungurească și românească).
Membri:
JIMI LACO - vioară, chitară, mandolină, banjo
GRUNZO GEZA - clape
HANNO HOEFER - voce, chitară, muzicuță, washboard
LUCIAN “Ștain” POP - contrabas, chitară bass
PÉTER ATTILA - braci / inginer de sunet
CLAUDIU “Nașu” PURCĂRIN - tobe, porci de cauciuc
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Cine suntem?
LUPII ALBI este o Asociație Culturală al cărei obiectiv este conservarea și promovarea istoriei și a 
valorilor naționale. 
Asociația este formată din actori și cascadori profesioniști, care promovează obiective cultural 
– istorice și turistice a� ate pe teritoriul României, printr-o serie de evenimente de înaltă ținută 
culturală și artistică sub sloganul “ISTORIA CA UN SPECTACOL” 
LUPII ALBI debutează în anul 2013, cu spectacolul MIHAI VITEAZU, pentru ca mai apoi să aducă 
în fața unui public din ce în ce mai numeros, spectacolele DACII,  IANCU JIANU, VLAD VOIEVOD 
DRĂCULEA, HAIDUCII, DRACULA – REÎNTOARCEREA, DRACULA – ISTORIE ȘI ADEVĂR, PATRIE ȘI 
ONOARE – Primul Război Mondial, VOIEVOZII – Mesaje din trecut, CAVALERII – Turnir Medieval, 
VLAD MIRIȚĂ – Iubesc Femeia, dar și povești pentru copii precum Dănilă Prepeleac, Sara-n 
bucate, Ursul păcălit de vulpe, Ivan Turbincă și producția proprie CINE ȚI-A FURAT CRĂCIUNUL?
Asociația LUPII ALBI este formată din actori și cascadori celebri, care și-au unit forțele pentru a 
aduce în fața publicului din Romînia și nu numai, un alt fel de a învăța istoria neamului nostru. 
Nucleului echipei, reprezentat de BOGDAN JIANU, CARMEN TĂNASE, VLAD MIRIȚĂ și LIVIU 
SUBȚIRICĂ, li s-au alăturat actorii: Antonia Ionescu, Ioana Farcaș și Liviu Cheloiu, cascadorii Mihai 
Ungureanu și Aurel Boata, dar și un număr însemnat de actori invitați, precum Ion Besoiu, Maria 
Buză, Ion Haiduc, Maia Morgenstern, Ion Dichiseanu, Ioan Isaiu, Aureliu Surulescu, Vlad Rădescu, 
Sebastian Stan și alții, care au completat distribuțiile spectacolelor realizate.
De ce noi?
Acuratețea cu care Asociația LUPII ALBI pregătește � ecare spectacol în parte, reprezintă cartea 
noastră de vizită, o amprentă de� nitorie. De la adevărul istoric, păstrat riguros în scenariile 
originale, până la cacadorii, costume, coloană sonoră, scenogra� e, și nu în ultimul rând o 
distribuție adaptată perfect cerințelor, LUPII ALBI este alegerea cea mai potrivită pentru punerea 
în evidență a unui loc istoric, a unui moment, a unei perioade de glorie din istoria noastră 
națională. 
Cei peste 50.000 de spectatori care au participat până acum la spectacole, fac din “LUPII ALBI” 
cea mai apreciată trupă de reenactment din România. Spectacolele LUPII ALBI aduc de � ecare 
dată între 4.000 – 10.000 de spectatori (în funcție de spațiul de desfășurare) și generează o serie 
de activități economice colaterale, care aduc venituri substanțiale organizatorilor acestui gen 
de evenimente. Peste 200 de persoane sunt implicate în realizarea � ecărui spectacol Lupii Albi.
Asociația LUPII ALBI dispune de o importantă bază de pregătire, în care tineri actori și cascadori 
se pregătesc alături de nucleu. Aceasta conferă o sursă permanetă de prospețime în momentele 
oferite, dar și o alternativă pentru acești tineri, de a petrece timpul liber într-o echipă, într-un 
mediu educațional și cultural. 

ISTORIA CA UN SPECTACOL
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