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ADELINA MIHAELA ȚONE
– Cântă, dansează și joacă teatru –

S-a născut pe data de 6.08.2009, în București. Este elevă în clasa a II-a la Școala Gimnazială nr. 156
din Capitală și membră a Clubului Copiilor Sector 6 – Berzei.
De la vârsta de 5 ani, Adelina Mihaela Țone a fost dusă de părinți la Clubul Copiilor Sector 6, la
Cercul de Muzică Ușoară, reușind să facă parte din Grupul Miracol, condus de profesoara Gabriela
Sauciuc Cicone.
Un an mai târziu, a început și cursurile de teatru la același Club al Copiilor, la cercul condus de
profesoara Mariana Sinca. În paralel cu muzica și teatrul, Adelina face parte și dintr-o trupă de dans,
alături de alți copii de vârsta ei. Reușind să îmbine cele trei activități, a participat la diferite
concursuri și festivaluri de muzică și teatru atât în București, cât și în Craiova, Slatina și Bușteni.

A obținut mai multe premii, și anume: Premiul II la Concursul Interjudețean de Teatru pentru copii
„Se caută un… Actor!”, secțiunea monolog, Slatina – aprilie 2018; Premiul de interpretare în cadrul
Festivalului Național al Teatrelor de Revistă pentru copii „Toata lumea râde, cântă și dansează!”
Bușteniaprilie 2018; Locul I în cadrul Festivalului Național de Muzică Pop, etno și Populară „Tu ești
primăvara mea”, grupa de vârstă 7-8 ani, pop românesc, București – martie 2018; Premiul III obținut
la Concursul Național de Teatru „Marin Sorescu”, secțiunea Monolog, Craiova – mai 2017; Locul I în
cadrul Festivalului Municipal de Teatru „E.Strada Elevilor”, poezie, București – iunie 2017; Locul I la
Festivalul Național de Muzică pentru copii „All for music” categoria de vârstă 7-8 ani, secțiunea
etno, București iunie 2017.
„Iubind scena și lumina reflectoarelor, îmi doresc să încânt publicul și pe viitor, primind aplauzele și
zâmbetele acestuia”, mărturisește Adelina Mihaela Țone.
Prof. MARIANA ȘINCĂ
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