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MARA-ȘTEFANA BORDEI
„Pentru mine baletul înseamnă artă”

Mara-Ștefana Bordei are zece ani și este elevă în clasa a IV-a la Școala Gimnazială nr. 192 din
București.  Este genul de copil  căruia îi  place orice activitate în care se implică,  sport,  școală,
spectacole. Încă se joacă cu păpușile și nu este de acord cu ceea ce spun unii despre ea, că ar fi prea
vorbăreață.
Marei  îi  place sportul,  este  un copil  foarte  activ,  mai  curând fetița  care „sare garduri”  decât
„prințesă”: aleargă, înoată și, ocazional, practică escalada. În anul 2013, a câștigat Locul II la crosul
„TriKids CHALLENGE”, iar începând cu anul 2015 a participat în fiecare an la Cursele copiilor din
cadrul Maratonului Internațional București „Raiffeisen Bank”. Cu această ocazie, alături de părinții
ei, a strâns fonduri pentru „Hope and Homes for Children”, un ONG care își propune eradicarea
instituționalizării copilului.
La vârsta de cinci ani a început cursurile de balet la „Odette School”, apoi a continuat la Casa de
Balet, unde anul acesta a avut un rol în spectacolul „Copellia”. Și-a dorit de mică să devină balerină
și profesoară de balet.
Îi place la nebunie să fie pe scenă, unde își depășește limitele, își învinge emoțiile și devine plină de
energie. Foarte mică fiind, cei din jurul ei spuneau că este foarte expresivă și că va deveni actriță,
iar prima ei scenă a fost măsuța de cafea, pe care ar fi stat toată ziua pentru reprezentații. Cursurile
de teatru le-a început în anul 2014 la Trupa de teatru „Joc” din cadrul Clubului Copiilor Sector 1,
București.
„Doamna profesoară Magda Băcescu spune că noi muncim foarte mult, dar face ca teatrul să fie o
joacă pentru noi. Merg cu foarte mare plăcere, pentru că acolo mă regăsesc printre colegii mei, cu
care mă simt extraordinar. Ei îmi spun Neghiniță, se pare că mi s-a potrivit foarte bine personajul
acesta. Am avut ocazia să filmez reclama pentru ghiozdanele Lego și mă simt mândră când colegii de
la școală și prietenii îmi spun că m-au văzut la televizor. Am stat o zi întreagă la filmări, dar nu mi s-
a părut deloc obositor, pentru că m-am distrat”, mărturisește Mara-Ștefana Bordei.
Dintre numeroasele premii câștigate la concursurile la care a participat menționăm: premiul I și III
la Concursul Național de Teatru „Marin Sorescu” – secțiunea teatru (2018) și  monolog (2017),
premiul  I  la  Festivalul  de  teatru  pentru  copii  „Joc  în  joacă”  (2018),  Premiul  III  la  Concursul
Interjudețean „Eternul Eminescu” (2018) – secțiunea teatru, premiul II la Concursul Internațional
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„Tudor Mușatescu” (2018), premiul I la Festivalul de teatru pentru elevi „Ferdinand I” (2017) –
secțiunea monolog, premiul III Concursul interjudețean de Poezie „Emoție de vers” (2016), premiul
II la Festivalul „Star of Arts” (2017) – secțiunea teatru, premiul II la „Cupa Toamnei” (2016) –
secțiunea  poezie,  premiul  III  la  Festivalul  de  creație  și  interpretare  a  poeziei  „Ianus”  (2016),
secțiunea interpretare, premiul I la Festivalul Regional de Teatru „E.Strada elevilor” (2018, 2016-
secțiunea poezie, 2017-monolog). În perioada 10-15 septembrie 2018, a filmat pentru emisiunea
„Anchetele comisarului Antonescu”, de la TVR1, ce va fi difuzată la începutul anului 2019.
Mara (Neghiniță), desi are numai 10 ani, este un copil care a realizat multe, un copil foarte talentat
și creativ, muncitor, perseverent și foarte activ. Cu siguranță va avea un parcurs plin de experiențe
diverse, din care va învăța foarte multe lucruri. Mult succes și urmează-ți visurile!

Prof. MAGDA BĂCESCU

INTERVIU CU UN SPIRIDUȘ (SCENETĂ)

Crăciunița angajează spiriduși care să ajute la pregătirea cadourilor de Crăciun. Crăciunița:
Îngerașule, am nevoie de ajutorul tău. Trebuie să mai angăjam niște spiriduși. Uite câte scrisori am
primit anul acesta! Nu stiu cum ne descurcam.
Îngerașul: Da, stiam că așa va fi.
Am dat anunț la ziarul Info Laponia: „Căutăm spiriduși muncitori, creativi și veseli. Oferim salariu
minunat!”.
Crăciunița: Chiar așa? Ce îngeraș eficient am!
Îngerașul: Da, normal. Deja renii miau adus CV-ul unui spiriduș, pe care îl aștept la interviu. (cioc-
cioc-cioc! )
Îngerașul: Auzi! A ajuns!
Crăciunița: Hai să ne asezăm! Spune-i să intre!
Îngerașul: Intră!
Spiridușul nu intră.
Îngerașul (Țipând): Poftiți, vă rog!
Spiridușul nu intră.
Îngerașul (făcând semn cu mâna): Intră, intră, intră odată!
(Intră spiridușul.)
Spiridușul: Bună ziua! Am venit pentru interviu. Am nimerit la departamentul de resurse
spiridușești?
Crăciunița: Da. Ia loc.
(Spiridușul se așează tremurând.)
Spiridușul: Am foaaarte mari emoții.
Crăciunița: Eh, normal că ai! Ia să vedem! Scrie aici (uitându-se pe CV) că ai absolvit Academia
Internațională de Spiriduși.
Spiridușul: Da, și am lucrat la fabrica de ouă a Iepurașului. Știți voi… înainte de Paște.
Îngerașul: Înțeleg. Și acum vrei să faci jucării?
Spiridușul: Da, orice e nevoie. Eu, oricum, toată vara m-am pregătit pentru
Crăciun: am spionat copiii să văd cum se poartă. Deși nu aud prea bine…
Îngerașul: Am observat .
Spiridușul: Da? Deci, deși nu aud bine, sunt priceput la spionat, pentru că mă furișez ca o felină.
Crăciunița: Știi să împachetezi cadouri?
Spiridușul: Doar ouă. Doar ouă am împachetat.
Crăciunița: Ai permis de conducere categoria fulguleț?
Spiridușul: Fulguleț?
Îngerașul: Adică pentru sanie, skateboard, schiuri și patine. Ai?
Spiridușul: Nu, dar am autorizație de zburat pe morcovi !!
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Crăciunița: Bine că ai! (către îngeraș): De parcă ne-ar foloși… (către spiriduș): De ce crezi tu că ar
trebui să te angăjam fix pe tine?
Spiridușul: Am citit în ziar și mă potrivesc perfect. Sunt harnic? Sunt! Sunt creativ? Sunt! De vesel…
.nici nu mai vorbesc. Evident că sunt!
Îngerașul către Crăciunița: Ce ne facem? Spiridușul ăsta e varză.
Spiridușul: Și nu stiu dacă ați observat, dar sunt pitic! Spiridușii trebuie să fie pitici.
Crăciunița către îngeraș: Ce să facem? Îl luăm, oricum e singurul care a venit.
Crăciunița către spiriduș: Ai dreptate! Ești foarte potrivit.
Spiridușul: Da, și mă aștept să fiu și foarte bine răsplătit.
Îngerașul: Vei primi patine, telefon mobil și câte un kilogram de bucurie pentru fiecare zi de muncă.
Sezonul acesta vei fi în perioada de probă cu Moș Crăciun și, dacă el va fi multumit de tine, vei fi
promovat ca Spiriduș Șef.
Crăciunița: Bun venit în cel mai important departament al Laponiei, departamentul spiridușilor!
Spiridușul: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din sufletelul meu de spiriduș muncitor, creativ, vesel și,
mai ales, PITIC!
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	[MARA-ȘTEFANA BORDEI
„Pentru mine baletul înseamnă artă”]
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