
The Serious Road Trip România (TSRT-R) este o 
organizaţie iniţiată de câţiva tineri entuziaşti după 
modelul organizaţiilor Serious din UK (1991-1999) 

şi Franţa (1995 - ). Scopul nostru este să-i ajutăm 
pe cei care au nevoie de speranţă şi bucurie,  
indiferent cine ar fi ei, să umplem goluri prin  
educaţie non-formală, să creăm punţi pentru cei  
marginalizaţi de societate, să deschidem orizonturi, 
să aducem culoare, zâmbet, veselie şi să explorăm 
lumea prin CIRC.
Grupul care a fondat The Serious Road Trip 
România ( TSRT-R) activează încă din 2002 în  
diferite proiecte umanitare, festivaluri şi  
manifestări de artă stradală.  
 

În februarie 2007 asociaţia a devenit persoană  
juridică română cu membrii în Timişoara, Cluj, 
Reşiţa şi Sibiu.
 TSRT-R urmează trei direcţii mari de desfăşurare: 
1. proiecte de voluntariat, circ social, şi dezvoltare  

comunitară
2. dezvoltare organizaţională /capacity building/ şi  

educaţie complementară
3. participări la festivaluri / artă de stradă

România



„Caravana Veseliei”, proiect în parteneriat cu TSRT 
Franţa sub forma unei „caravane” care, timp de o lună, 
petrecea câte o saptămână într-un sat din judeţele 
Caraş-Severin şi Mehedinţi, propunea ateliere de circ cu 
copii localnici, finalizate cu un spectacol. Proiectul a fost 
primit cu deosebită căldură de comunităţile rurale şi a 
continuat timp de patru ani, ducând şi la formarea în arta 
circului a tinerilor români participanţi.
Ateliere de circ desfăşurate la Şcoala Constantin Pufan 
din Timişoara, unde învaţă copii cu deficienţe de auz.
Circ la Şcoala Dinu Lipatti din Piteşti-proiect TSRT 
Franţa şi TSRT-R constând în ateliere de jonglerie, muzică, 
teatru şi pictură
Ateliere de circ în beneficiul copiilor cu Sindrom Down în 
parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii
Circ la Şcoala Generală Nr.5 din Reşiţa, în parteneriat 
cu TSRT Franţa, constând în ateliere de jonglerie, muzică, 
teatru şi pictură.
Ateliere de circ desfăşurate în beneficiul copiilor cu risc 
de abandon şcolar şi situaţie familială precară din cadrul 
Fundaţiei Cristiana
Circ de vară, participare şi sprijin în proiectul desfăşurat 
în satele Dognecea şi Moşna de TSRT Franţa
Fun at school,  ateliere de circ pentru copiii cu deficienţe 
de auz şi profesorii de la Şcoala Constantin Pufan din 
Timişoara, în colaborare cu TSRT Franţa organizate in 
doua etape, toamna 2006 şi primăvara 2007
Spectacole de animaţie pentru copii şi ateliere la Reşiţa 
şi Timişoara
Ateliere de circ pentru copii în sate din vecinatatea  
oraşului Wroclaw, Polonia
Hand-to-Hand- eveniment caritabil organizat în  
parteneriat cu Filarmonica Banatul, Organizaţia Salvaţi 
Copiii şi Penitenciarul Timişoara
TSRT-R participă la ateliere de circ pentru “copiii străzii” 
organizate de Casa de Clovni Timişoara (3 ani)
Circ la sat în Târnova,  în parteneriat cu  TSRT-Franta
Ateliere de circ pentru copii în cadrul festivalului Most 

Mira (Bridge of Peace) Prijedor, Bosnia și Herțegovina  
(3 ediţii)
Ateliere de circ pentru copii în cadrul festivalului  
Play for All Kids Festival, Prishtina, Kosovo (ediţia 2010)
Ateliere cu (copii) refugiaţi, cu TSRT Franţa, Turcia

capacity building şi  
educaţie complementară
 

2005 Berlin,  2006 Paris şi 2009 Londra Membrii TSRT-R 
au participat la conferinţele NICE, unde s-au întâlnit cu 
reprezentanţi ai celor mai importante organizaţii şi şcoli 
de circ din Europa

Membru Fondator TSRT- R paticipă la proiectul  
“Laborator de educaţie non-formală,” organizat  în cadrul 
programului Tineret în Acţiune, persoană resursă pe circ 
adaptat la nivel naţional, Gura Portiţei

Hip Cirq Hop, Franta- doi membrii TSRT-R au participat 
la o săptămână de workshop-uri, şi au creat un spectacol 
împreună cu cei 20 de participanţi din Europa şi  
Canada; spectacolul a fost jucat în cadrul festivalului Hip 
Cirq Hop  (proiect Training for Trainers, găzduit de PPCM 
-Plus Pettite Cirque du Monde)

In 2011, 2012 şi 2014 trei membrii TSRT-R au finalizat  
cursurile Şcolii de Circ de la Bruxelles / L’Ecole de Cirque 
de Bruxelles obţinând calificarea de profesor de circ 

2012 Creative dialogue through Circus, în parteneriat 
cu Ecole de Cirque de Bruxelles, 12 tineri din Belgia la o 
întâlnire cu 12 tineri din România în comuna Dognecea

2013 Social Dialog through Circus, în parteneriat cu 
Ecole de Cirque de Bruxelles, 15 zile, 2 locaţii (Bruxelles, 
Târnova), 24 de tineri şi peste 2000 km parcurşi

2014 Şcoala de Circ din Timişoara este deschisă, 
organizează cursuri de circ pentru toate vârstele, 
aniversări (adulți și copii), proiecte internaționale,  
evenimente de team-building, stagii de vacanța, curs de 
inițiere în artele circului ”One shot”, animații picioroange 
şi personaje fantastice

2017 Atelierului de initiere in artele circului pentru  
voluntari si lucrători de tineret la Centrul de Voluntariat 

Reşiţa

2017 Ateliere de circ Şcoala de Circ & Cirkus Cirkör, în 
cadrul Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 

artă de stradă 
TSRT-R a activat prin două trupe de  
spectacol, “Société Noire -cea mai veche 
trupa de foc din RO” şi “Shadows”. 
Participare cu spectacole de artă stradală  
in numeroase evenimente culturale.  
Menţionăm aici câteva:

2005           Zilele Reşiţei
3 ediţii        Festivalul  
                  „Cetăţi Medievale” de la
       Sibiu
2 ediţii        Zilele Municipiului Craiova
                   Zilele Cetăţii la Caransebeş
2006           StudentFest Timişoara
                   Festival de Stradă la Sibiu
2 ediţii        Utopia Festival Timişoara &     
                   Bucureşti

2007           Spectacol în deschiderea   
                  evenimentelor de vară de  
       la Sibiu Capitală Culturală  
                  Europeană
                   Spectacol Gărâna Jazz  
       Festival
                   “Dansul apelor” Craiova
2 ediţii        International Romani Art 

                  Festival (IRAF) Timişoara  
2008            Fire Show Lăptăria lui  
        Enache, Bucureşti                 
                    Spectacol Zilele orasului 
        Braşov
                    Spectacol in colaborare cu  
                    Filarmonica Timisoara
                    “Serbarile zapezii” Semenic

2009            Festival Medieval Sibiu,  
                    “Art of Fire” - 
                    Festivalul International de    
        Circ       
 2010          “Papusarul” - Street Delivery   
        Timişoara
                    Leskovac Carnaval, Serbia

2010-2018 Spectacole în Belgia, Franţa,                     
       România, Turcia & Ucraina
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“
Vocea Membrilor

“the ride of a lifetime

“My first TSRT circus caravan project in Mosna was definitely a turning point in my young adult life - even though I 
definitely hadn’t realised it back then. During that short time within the project I experienced the reality of inequality, 
poverty and discrimination present in the Romanian countryside, I got a glimpse of the struggles the Roma minority 
face and I learnt how can I, as an individual, stand up for those more vulnerable. I gained self-confidence, amazing role 
models and trust in good people doing good things for others through art, social skills and commitment. I believe this 
project and many others that followed with Tsrt-Ro shaped me into becoming the human rights activist and the person I 
am today. So thank you for your gifts, social circus and thank you TSRT-RO for delivering them! 

“Freedom! “Solidarity “Friends---->Family “Legacy “Love & unity, joy ‘Șalvari’ - lifestyle

“Learning how to juggle balls, clubs and deadlines. The last one stuck with me the most. 
La Rue Ketanou, “mancare de iepuri”, réunion, prietenie, anarhie infantila, teamwork, “gata!

“Pour moi most mira et tsrt c’ était la découverte du monde du cirque, du partage et d’ une certaine forme de liberté

“Tsrt-RO entuziasm, aventuri, foc, cort de circ, francezi energetici, români motivați

“Calatorii, Oportunitati, Sharing, Exchange, Learn -> Teach, Veselie, Prieteni

“era o calauză, un miraj, o curiozitate...a fost inspirație

“HOPE!


