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Mă numesc Daria Cristiana Teodor, sunt din București, am 8 ani, învăț la Școala Gimnazială nr. 169
și sunt în clasa I. De la grădiniță am fost selectată în corul Buburuzelor, cu care am participat la
Festivalul „Do Re Mi”, unde am luat locul I. Ca preșcolar am participat la diverse concursuri:
„Amintiri din copilărie” și „Formidabilii”.
Pentru că îmi place să cânt, la îndemnul doamnelor educatoare din grupa mijlocie m-am înscris la
Clubul copiilor sector 6 – canto. Îndrumată de doamna Gabriela Sauciuc Cicone, am debutat la
Festivalul „Glasul copiilor” 2015, unde am luat locul I. De atunci am participat la multe concursuri
de muzică, unde am luat locul I, II sau III, dar și trofeul categoriei la Festivalurile „Miracol de
Crăciun” și „Tu ești Primăvara mea!”.
Alături de grupul Miracol, din care fac parte, am participat la multe emisiuni Tv: „Neața cu Răzvan
si Dani”, „Teo Show”, „Prietenii de la 11” etc, dar și la spectacole în aer liber. Tot la Clubul copiilor
merg și la cursul de teatru de păpuși susținut de doamna Sinca Mariana. În cei 2 ani de când fac
teatru am participat la câteva concursuri: „Cupa Toamnei” unde am luat locul III și „Let’s Theatre” –
locul II. Pentru că ador provocările, la școală particip la toate concursurile: „Comper”, „Amintiri din
Copilărie”, „Formidabilii”, „Micii olimpici”, „Discovery”, unde am obținut de cele mai multe ori locul
I sau II.
Pentru a face mișcare am ales să frecventez „Atelierul Micul Artist” – balet de la Opera Comică
pentru copii, iar de curând am jucat rolul Albei ca Zăpada când era mică, în minunata poveste
prezentată cu ajutorul baletului. Un alt hobby al meu este dansul și anul trecut am urmat cursurile
unei școli de dans, participând și la concursuri. Îmi place să citesc și să scriu, așa că m-am înscris la
„Minifan book” de la librăria Humanitas, unde ne întâlnim cu autorul cărții și aflăm ce l-a inspirat să
o scrie. Pentru că vreau să devin artistă, încerc să descopăr de mică tainele scenei.
Prof. MARIANA ȘINCĂ
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