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ÎNCEPE FILMUL! 
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dar căutăm continuu soluții 
creative pentru problemele care 
apar. Să organizezi un astfel de 
eveniment este un act de curaj, 
iar curajul își trage seva din 
dorința de a depăși obstacolele 
și de a demonstra că totuși, se 
poate.

CFF este un astfel de model, 
fiind bazat pe solidaritatea 
comunității și a celor câtorva 
parteneri și sponsori, care au 
încercat și au reușit, să ducă 
lucrul la bun sfârșit.
Dacă primele ediții au avut 
ca țări invitate Danemarca, 
India, Israel, SUA, Franța, 
Ungaria ș.a., deschizând calea 
multiculturalității artistice, 
ediația a V-a ne-a pregătit o 
„EDIȚIE DE ACASĂ”. 

Astfel, în perioada 26-30 
august, în cele trei locații, 

Abnegație, muncă, dăruire 
și respect pentru actul 
cinematografic. Așa ar putea fi 
definită, în câteva cuvinte, a V-a 
ediție a evenimentului dedicat 
iubitorilor de film, Câmpulung 
Film Fest.

Trecem printr-o perioadă 
complicată, ne adaptăm la 
noua realitate în care trăim, 

S-au petrecut multe schimbări 
în 5 ani la CFF. Am început 
cu 3 zile și-am crescut la 5. 
De la 1000 la peste 3500 
de spectatori pe ediție. De la 
voluntari recrutați în clasa a 
9-a, ajunși acum la facultate. 
De la proiecții în sala liceului 
până la cele din Palatul 
Comunal, Biserica Catolică, 
pârtia Istrati, Sinagoga Veche 
sau piscina BTT.

Multe lucruri bune au rămas 
la fel. Susținerea voastră, a 
publicului, a administrației 
locale, a sponsorilor și 
partenerilor e în continuare 
temelia noastră. Vă mulțumim 
și vă suntem recunoscători!

Și altele mai puțin bune tot 
la fel au rămas. Unii dintre 
dvs țin minte poate, însă în 
2016, prima ediție CFF urma 
să aibă loc în Casa de Cultură 
(am renunțat câteva zile mai 
târziu, când am aflat că chiria 
urma să ne consume jumătate 
din buget). Suntem în 2020, 
iar tot mai mulți dintre noi 
am și uitat că în clădirea 
pătrățoasă de pe platou, 
undeva în spatele centurii de 
buticuri care o înconjoară, 
o sală de spectacole cu 
500 de locuri își așteaptă în 
continuare publicul, cufundată 
în întuneric.

BOGDAN STAMATIN 
Director festival
Câmpulung Film Fest 

MIHĂIŢĂ NEGURĂ 
Primar   
Câmpulung Moldovenesc 

mai precis, noua parcare 
de la piața agroalimentară, 
terenul de sport al Colegiului 
Silvic „Bucovina”, și terenul 
din vecinătatea Centrului 
de Informare și Promovare 
Turistică, organizatorii vor veni 
în fața cinefililor câmpulungeni 
cu filme românești, filme care 
spun povești despre români.
Anul acesta o vom avea ca 
invitat special, pe actrița Alina 
Șerban, prezentă pentru a 
doua oară la CFF, unde își 
va prezenta ultimul său lung 
metraj.

Felicitând organizatorii pentru 
actul de curaj, act care ne 
demonstrează că ne mai 
putem bucura de o picătură 
de cultură, doresc cinefililor 
câmpulungeni, vizionare 
plăcută!

O sală pentru care bunicii 
noștri au contribuit la 
momentul construcției cu o 
colectă publică de fonduri. Da, 
m-ați înțeles bine, cetățenii 
orașului au donat bani 
pentru construcția ei, pentru 
că au înțeles importanța 
capitală pe care o aduce o 
asemenea instituție la binele 
comunității. Astăzi, “Casa 
de cultură a sindicatelor” a 
devenit o anomalie a istoriei 
postdecembriste, o afacere 
privată a unor sindicate 
fantomă, care reprezintă 
pe oricine, numai pe noi, 
câmpulungenii, nu.

Dragi prieteni, închei 
spunându-vă că misiunea CFF 
nu se oprește aici. Am readus 
Cultura în Câmpulung. Cinci 
ani mai târziu e timpul să-i 
găsim o Casă. Iar de data asta 
o vom numi “Casa de cultură a 
câmpulungenilor.” 
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Înainte de încremenirea lumii 
trăiam pe repede-nainte, 
aşa ştiam să trăim. Aleargam 
zilnic şi uitam să ne oprim o 
clipă, ca să privim în jur. Poate 
că anul ăsta, când ni s-a 
furat primăvara, a fost șansa 
noastră ca,  închiși în case, să 
găsim timp să ne gândim la 
câtă nevoie avem unii de alții.
 
Am colindat străzile pustii 
ale orașului. Colțul nostru de 
Bucovina era la fel de frumos 
și mai puțin poluat, fără 
deșeuri împrăștiate peste 
tot. Dar, când nu are cine să 
se bucure de ea, frumusețea 
e inutilă. Orașul era atacat 
de virus: nu mai avea nici 
miros, nici gust. Și cum să 
trăiești într-o lume fără gust? 
Dumnezeu ne-a dat răgaz să 

înțelegem ce s-a întâmplat cu 
noi, cum am făcut de ne-am 
pierdut gustul. Cum am reușit 
să dărâmăm o lume a bucuriei 
de a fi și să înălțăm o lume 
a bucuriei de a avea. Ne-am 
transformat, fără împotrivire, 
într-o populație dezorientată, 
fără repere, o populație pe 
care nu o înțeleg și care nu se 
înțelege! Forțele întunericului 
din om sunt în ascensiune. 
Lumea e un teatru de război: 
toți luptă cu toți, umanismul 
e abandonat, dejecțiile știrilor 
false sau mizeriile haterilor 
ne îneacă. E lumea  în care 
a investi în educație este 
echivalent cu a cheltui banii 
la cârciumă, e lumea în care 
nimeni nu a știut când a murit 
Mircea Mureșan (cine-o mai 
fi și asta?), dar toți știm de 
tragedia lui Pian.

Și, dacă nu suntem mândri 
de ce am construit, e timpul 
să nu mai trecem nepăsători 
pe lângă suferință, să ne 
împotrivim, cu orice risc, 
abaterilor de la decență, de la 
normalitate, de la respectarea 
drepturilor și a obligațiilor! Să 
ieșim în Piață și să strigăm 
într-un singur glas: „Aiasta nu 

LIDIA MÎRZAC 
Profesoară de limba română
Colegiul Silvic Bucovina

BINE AȚI VENIT  LA CFF5

se poate, maiestate!” 

Nu ne mai putem permite 
resemnarea! 

Cele mai eficiente arme pe 
care le putem folosi sunt 
educația și cultura. De aceea, 
dragi CFF-iști, vă mulțumesc 
pentru ceea ce faceți și vă 
conjur: NU VĂ OPRIȚI!

Chiar dacă războaiele nu se 
vor opri, ca în Antichitate 
la Jocurile Olimpice, aveți 
obligația ca an de an să 
spuneți tare: ÎNCEPE FILMUL! 
Și poate, cine stie?, clasa 
politică locală va înțelege că 
noi, câmpulungenii, avem 
nevoie nu numai de apă, de 
gaze, de flori și  de asfalt, ci și 
de cinematograf, de sala de 
concerte, de teatru,  pentru 
că  fără educație, fără cultură 
nu suntem nimic, decât niște 
animale, care trăiesc în grajduri 
de sute de mii de euro, care 
nu mai trag la căruță, ci la 
un bolid de lux, care nu se 
mai hrănesc cu fân, ci cu icre 
negre. Animale rămânem, dacă 
nu ne străduim să aducem în 
noi LUMINA! 
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REZUMAT CFF5

Dacă ultimele patru ediții am călătorit în cele patru vânturi ale 
globului, anul acesta, în ton cu vremurile, am stat mai mult prin 
țară și astfel vă propunem o “ediție de acasă” care aduce pe 
marele ecran filme diverse, premiate, lungi sau scurte, noi sau 
clasice, românești sau care spun povestea unor români.

EDIȚIA ANIVERSARĂ, EDIȚIA DE ACASĂ 

CINCI LUNGMETRAJE ROMÂNEȘTI 
SAU CARE SPUN POVESTEA UNOR ROMÂNI

În parteneriat cu prietenii noștri de la RAVAC 
International Film Festival din Chișinău, anul acesta 
aducem în premieră la CFF filme proaspăt scoase “din 
cuptorul” talentaților regizori moldoveni. 

Gașca micilor actori câmpulungeni se reunește și anul acesta sub 
coordonarea Biancăi Temneanu pentru o reprezentație în aer 
liber, în centrul orașului!

Continuăm misiunea de a promova arta tinerilor cineaști 
care au legătură cu regiunea Bucovinei și vă prezentăm două 
scurtmetraje realizate de Ciprian Costaș, regizor de animație din 
Câmpulung și Adelina Apetrei, fostă voluntară CFF4.

Pe neașteptate, parcul central de la fântână va prinde viață pe 
durata festivalului, prin expoziția de pictură “Epi(c)demic art”, 
care cuprinde lucrările câmpulungencei Nicoleta Antonescu, 
avocat și artist vizual. 

Actrița și regizoarea Alina Șerban revine la Câmpulung Moldovenesc 
anul acesta cu două filme! Seara de sâmbătă, 29 august, i-o 
dedicăm astfel în totalitate, iar după proiecție vă invităm să intrați în 
dialog cu ea într-o sesiune de întrebări și răspunsuri.

SEARA FILMULUI MOLDOVENESC

SEARA ALINA ȘERBAN

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ

CÂMPULUNG SPECIAL

TEATRU PENTRU COPII ȘI OAMENI MARI
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INVITAȚI DE
ONOARE

ALINA ȘERBAN
Actriță, regizoare - România 
 
Alina Șerban este o actriță 
și regizoare de renume 
internațional, care a studiat în 
Marea Britanie și la New York. 
A scris două piese de teatru, 
recunoscute și apreciate la 
Londra. 

Alina va fi prezentă la CFF5 
atât în persoană, cât și pe 
marele ecran, cu un combo de 
două filme. Scurtmetrajul ei de 
debut în regie de film, BILET DE 
IERTARE va deschide seara care 
îi este dedicată, și va fi urmat de 
lungmetrajul GIPSY QUEEN. 

Pentru rolul din Gipsy Queen, 
Alina Șerban a câștigat premiul 
de “Cea mai bună actriță” la 
Tallin Black Nights Film Festival 
2019.

• Întâlnire > Sâmbătă 29 aug

ADELINA APETREI
studentă la film - România 
 
Adelina este coordonatoarea 
High-Film-School și cea care 
a pus bazele clubului de film 
documentar în liceul din Liteni la 
care a studiat.
A participat la mai multe 
ateliere de film, iar anul trecut 
a fost voluntară la Câmpulung 
Film Fest 4. 

Acum Adelina se pregătește de 
primul an de facultate în Anglia 
unde va studia Film și Artă 
Digitală în cadrul Universității 
de Arte Creative. 

Adelina va prezenta la CFF5 
un minidocumentar realizat 
în cadrul Atelierului de 
documentare creativă Sulina, 
realizat prin utilizarea exclusivă a 
mijloacelor analogice.

• Întâlnire > Vineri 28 aug
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MOTH

FILMUL DE DESCHIDERE

r. Anca Damian / România / 2019 / 92’
cu: Olimpia Melinte, Marius Manole, Alexandru Potocean, Medeea Marinescu
Audiență generală
 
Un basm modern despre dragoste necondiționată și sacrificiu. Micuța cățelușă, cu nasul 
în formă de inimă, născută în urma unei povești de iubire dintre un dog argentinian și o 
metisă atragătoare, lasă urme profunde în viețile stăpînilor care, rând pe rând, o primesc 
în familiile lor.

r. Ciprian Costaș / Marea Britanie / 2014 / 4’
 
O molie își caută un loc luminat de ședere 
peste noapte, dar se îndrăgostește de o 
flacără de lumânare.

Ciprian este originar din Câmpulung și e 
grafician/animator/storyboard artist free-
lance în Belgia unde lucrează la scenariul 
următorului său scurtmetraj.

PROGRAM 

CFF5
CĂLĂTORIA FANTASTICĂ A MARONEI

> 20:30 Teren Parcare Piață 

CÂMPULUNG SPECIAL
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7 EPI(C)DEMIC ART

> începând cu ora 12:00 Parcul Central - intrare gratuită

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ
de Nicoleta Antonescu

SEARA FILMULUI MOLDOVENESC

PROGRAM PREZENTAT 
ÎN PARTENERIAT CU

> 20:30 Teren Colegiul Silvic Bucovina

CINCI SCURTMETRAJE MUSTOASE
DIRECT DE LA CHIȘINĂU
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CANAPEAUA 
r. Iulia Puică- Rep. Moldova
2017 / 25’ /comedie
AP-12 ani cu acordul părinților 
 
Doi bătrâni poznaşi fug de la 
azilul de bătrâni ca să meargă 
la o nuntă... Fură un divan 
albastru, pe care vor să-l facă 
dar de nuntă... fură şi o maşină 
ca să-l ducă. Divanul nu era, 
însă, unul simplu, ci plin cu 
bani, pe care îi caută un hoţ. 
Astfel, începe aventura şi 
maratonul pe şosele.

PRACTICA 
r. Igor Cobileanski - Rep. Moldova 
2018 / 21’ / dramă
AP-12 ani cu acordul părinților 
 
Marta, o tânără și entuziastă 
fată dintr-un oraș provincial, 
călătorește într-un oraș mare 
pentru a-și transforma visul în 
realitate. Aceasta va fi prima ei 
mare experiență de viață.

OF 
r. Vlad Bolgarin - Rep. Moldova 
2019 / 15’ / animație
Audiență generală 
 
Povestea unui om sur care 
oftează mereu. Trăind într-un 
oraș sur, acoperit cu smog, 
acesta oftează încontinuu și 
se usucă până când rămâne 
doar piele și os. Însă până și în 
cele mai întunecate adâncuri 
ale sufletului există lumină și 
culoare.

PLUS MINUS UNU 
r. Ion Borș - Rep. Moldova 
2018 / 28’ / dramă
AP-12 ani cu acordul părinților 
 
Mihai este un doctor rezident 
care descoperă o greșeală în 
diagnosticul unui pacient, o 
greșeală care face imposibilă 
salvarea pacientului. Chiar 
dacă este amenințat de 
conducerea spitalului și riscă 
să fie expulzat din studii și să 
rămână fără casă, el scoate 
la iveală adevărul despre 
greșeala făcută de colegii săi 
influenți, alegând să lupte 
singur împotriva unui sistem 
corupt și defect.

MILIARD 
r. Evgheni Dudceac - Rep. Moldova 
2017 / 21’ / comedie
AP-12 ani cu acordul părinților 
 
Gheorghe, un pensionar văduvit de 
mult timp, își trăiește veacul 
la marginea unui sat moldovenesc. 
În rutina zilnică, Gheorghe 
consideră că viața trece pe alături, 
până când bătrânul observă că, 
Closetul său are posibilitatea de a 
teleporta. Bătrânul poate ajunge în 
Tokyo, poate urca chiar pe Everest 
și poate vizita diferite destinații 
turistice. Posibilitățile mari nasc 
dorințe si mai mari, dar lăcomia 
strică omenia.
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ACASĂ

EPI(C)DEMIC ART

> începând cu ora 12:00 Parcul Central - intrare gratuită

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ
de Nicoleta Antonescu

> 20:30 Teren Infoturist Centru

r. Radu Ciorniciuc / România / 2019 / 
92’ / AP-12 ani cu acordul părinților

Povestea unei familii care a trăit 
timp de 20 de ani în sălbăticia din 
Delta Văcărești din București, până 
când locul a căpătat statutul de zonă 
protejată – Parcul Natural Văcăreș-
ti – primul parc natural urban din 
România. Timp de patru ani, regizorul 
Radu Ciorniciuc a urmărit marea 
aventură prin care a trecut familia 
Enache: de la o viață în completă 
armonie cu natura, la traiul plin de 
provocări din marea junglă urbană 
a capitalei. Pe măsură ce membrii 
familiei fac eforturi să se confor-
meze regulilor civilizației moderne, 
încercând să păstreze în același timp 
legătura cu natura și armonia dintre 
ei, apar întrebări legate de locul lor 
în lume și felul în care poate arăta 
viitorul pentru fiecare.

DIMINEAȚA, AMIAZĂ, SEARA
CÂMPULUNG SPECIAL

r. comună + Adelina Apetrei / România / 2019 / 9’ 
audiență generală
 
La o primă părere, Sulina lasă impresia unui oraș 
romantic din Delta Dunării, dar la o privire mai 
amănunțită putem observa o paletă mult mai 
variată de substraturi.

PREZENTAT DE
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r. Corneliu Porumboiu / România / 2019 / 97’
N-15 nerecomandat sub 15 ani
 
Cristi, un polițist român corupt, implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia, 
ajunge în insula La Gomera, în Spania, pentru a învăța „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de 
localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt, un traficant aflat în arest la București, 
și singurul din bandă care știe unde sunt ascunși banii.

LA GOMERA
> 23:00 Teren Infoturist Centru
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PREZENTAT DE ZILELE FILMULUI ROMÂNESC

> MIERCURI 26.08

SEARA FILMULUI 
MOLDOVENESC
> 20:30 curtea Colegiului Silvic

> JOI 27.08

OFERIT DE DOMAROM  

PREZENTAT DE ZILELE FILMULUI ROMÂNESC

LA GOMERA

> 20:30 teren infoturist Centru

> 23:00 teren infoturist Centru

> VINERI 28.08
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CINEMATOGRAFUL 
COPIILOR > 12:00-18:00   

BILET DE IERTARE
GIPSY QUEEN

PREZENTAT DE ZILELE FILMULUI ROMÂNESC

> 18:00 teren infoturist Centru
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9 EPI(C)DEMIC ART

> începând cu ora 12:00 Parcul Central - intrare gratuită

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ
de Nicoleta Antonescu

UNDE SE DUC PICĂTURILE 
DE PLOAIE? 

> 18:30 Teren Infoturist Centru

r. Bianca Temneanu
Cu: Luca Zota, Ilinca Laza, Sofia Ababei, Ioana Macovei, Alexia David, Elena Latiș, 
Daria Paziuc, Darius David, Lavinia Latiș, Adi Rusu, Denisa Țîmpău, Yasmina Mircea 

Nu toată ploaia ajunge în sol. Unele picături de apă se evaporă în timpul căderii 
și nu mai ajung în pământ. “Unde se duc picăturile de ploaie?” este întrebarea pe 
care și-o pun 12 mini-actori câmpulungeni și la care încearcă să răspundă printr-un 
spectacol de teatru în aer liber, pentru copii, dar și pentru oameni mari.

TEATRU PENTRU COPII ȘI OAMENI MARI
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BILET DE IERTARE

GIPSY QUEEN

> 20:30 Teren Parcare Piață

SEARA ALINA ȘERBAN

r. Alina Șerban / România / 2020 / 15’
AP-12 ani cu acordul părinților
 
În 1855, în Țările Române, la curtea unui boier 
înstărit, Maria, o sclavă romă se luptă pentru a 
câștiga libertatea fiului ei Dincă.

r. Hüseyin Tabak / Germania / 
2019 / 112’
AP-12 ani cu acordul părinților
 
Ali este o mamă singură care 
lucrează până la epuizare pentru 
cei doi copii, încercând să le ofere 
o viață mai bună, în noua lor casă 
din Germania. Nu se plânge nicio-
dată, chiar dacă are mai multe 
locuri de muncă, de la construcții, 
până la curățenie într-un celebru 
club subteran, Ritze, unde au 
loc și meciuri de box. Dar Ali are 
o rană adâncă în inima ei: fostă 
campioană junioare la box, a 
fost dezmoștenită și alungată 
de tatăl ei când a devenit mamă, 
necăsătorită fiind, la o vârstă 
fragedă, în România. Dezamăgită 
și cu copiii luați de lângă ea, Ali își 
canalizează toată furia în sacul de 
box, din subsolul „Ritze”. Tanne, 
fost boxer și patronul clubului, îi 
recunoaște talentul. Ali începe din 
nou să lupte pentru șansa unei 
vieți mai bune.
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> începând cu ora 12:00 Parcul Central - intrare gratuită

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ
de Nicoleta Antonescu

FILM PENTRU CEI MICI
OFERIT DE

r. Anca Damian / România / 2019 / 92’
cu: Olimpia Melinte, Marius Manole, Alexandru Potocean, Medeea Marinescu
Audiență generală
 
Un basm modern despre dragoste necondiționată și sacrificiu. Micuța cățelușă, cu nasul 
în formă de inimă, născută în urma unei povești de iubire dintre un dog argentinian și o 
metisă atragătoare, lasă urme profunde în viețile stăpînilor care, rând pe rând, o primesc 
în familiile lor.

CĂLĂTORIA FANTASTICĂ A MARONEI

RELUARE PENTRU COPII
> 18:00 Teren Infoturist Centru
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BALANȚA

FILMUL DE ÎNCHEIERE

r. Lucian Pintilie / România / 1992 / 105’
AP-12 ani cu acordul părinților
 
București, anul 1988. Nela, o tânără profesoară, are grijă de tatăl ei, fost colonel în Securitate, 
acum pe moarte. El vrea ca trupul său să fie folosit pentru cercetări medicale, dar Universitatea 
refuză, din moment ce frigiderele sale sunt stricate.
Nela pleacă în provincie, unde a fost repartizată la o școală. Îl întâlnește pe Mitică, un doctor la 
spitalul local care, ca și ea, nu acceptă compromisurile și e plin de visuri și optimism. Cei doi îi de-
ranjează pe toți cei din jur cu atitudinea lor dar vor reuși să facă față provocărilor vieții, de parcă 
ar fi fost atinși de grația divină...

> 20:30 Teren Parcare Piață
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PARTENER 
OFICIAL

STR. PRINCIPALA 326 A
FUNDU MOLDOVEI
0230577351
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REGULAMENT PROIECȚII 

LOCAȚIILE FESTIVALULUI
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FF Accesul publicului se va face numai cu monitorizarea temperaturii și va fi permis doar persoanelor care 
nu prezintă simptome asemănătoare gripei (tuse, dificultăți de respirație sau febră) și cu temperatura 
sub 37,3 °C.
Accesul publicului este permis doar cu mască (medicală sau non-medicală) care va fi purtată pe toată 
durata evenimentului.
Aceasta trebuie să acopere gura și nasul.
Fiecare participant își va dezinfecta mâinile la intrarea în zona de eveniment, cu dezinfectantul pus la 
dispoziție de organizator.
 Accesul la eveniment se face cu respectarea de către participanți a distanței minime de 1,5m între 
persoane.
Locurile sunt poziționate astfel încât distanța minimă obligatorie de 1,5m să fie respectată, în afară de 
locurile alăturate pentru maximum 2 persoane care au achiziționat bilete tip combo.
 Nu este permisă schimbarea amplasării scaunelor/ pufilor în niciun moment al proiecției.
Repartizarea pe scaune/ pufi se face în funcție de ordinea sosirii și, în funcție de tipul de bilet 
cumpărat (single-combo), conform indicațiilor organizatorilor.
Ieșirea temporară din zona de proiecție este permisă doar cu rescanarea biletului la zona de acces.
Accesul copiilor sub 5 ani este gratuit în măsura în care aceștia pot fi ținuți în brațe de părinți pe 
durata proiecțiilor. Copiii peste 5 ani trebuie să ocupe un loc și, deci, să aibă un bilet achiziționat în 
prealabil de părinți.
 Accesul cu alimente în locație este interzis. Accesul cu băutură se va putea face în măsura în care 
băutura este ambalată în recipiente individuale, cu capac. Este interzisă folosirea paielor de unică 
folosință.



20

G
H

ID
U

L 
C

FF

CUM AJUNGI LA FESTIVAL?
Cu Tarom-ul dinspre 
București pe Aeroportul 
Suceava, sau din 
străinătate pe aeroport 
la Cluj sau Iași.

Cu trenul 
(recomandăm cușeta) 
dinspre București 
(8h30) sau de la Cluj 
(5h30).

Cu mașina pe E85/
E58 dinspre București 
(477 km) sau E576/E58 
dacă vii de la Cluj (232 
km).

PROGRAM > Pot apărea modificări de ultim moment ale grilei orare. Vă rugăm să 
consultați pagina de Facebook a festivalului în cazul în care proiecțiile în aer liber vor fi 
reprogramate sau anulate din cauza vremii nefavorabile. 

FOTOGRAFII CU PUBLICUL >  Participarea la festival reprezintă acordul dumneavoastră 
de a fi fotografiați/filmați și că imaginile respective să fie folosite în scopul promovării 
festivalului. 

ANULARE BILETE ȘI RAMBURSARE BANI > Biletele achiziționate nu pot fi anulate 
sau schimbate. Se returnează contravaloarea biletelor doar în cazul în care proiecția este 
anulată în avans din motive tehnice, condiții meteorologice nefavorabile sau alte cazuri 
de forță majoră. Urmăriți site-ul oficial al festivalului www.campulungfilmfest.com pentru 
informații referitoare la reprogramarea/anularea proiecțiilor. 

DE ȘTIUT

TOATE DETALIILE PROGRAMULUI ȘI BILETE LA  
WWW.CAMPULUNGFILMFEST.COM ȘI 
FACEBOOK.COM/CAMPULUNGFILMFEST/

SPONSOR 
PRINCIPAL
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CUM AJUNGI LA FESTIVAL?

DE ȘTIUT ECHIPA CFF5
 
DIRECTOR FESTIVAL
Bogdan Stamatin

PROGRAMARE FILME
Bogdan Stamatin

COMUNICARE
Bianca Temneanu - texte
Mădălina Timu - FB, Instagram 
Călin Diaconu - site, fotograf
Bogdan Stamatin - grafică, FB
Rareș Florin Ionescu - FB
Andrea Stanciu - videograf

BILETE, CROWDFUNDING
Rareș Florin Ionescu
Călin Diaconu

SECURITATE SANITARĂ
Nicoleta Bogoș

SPONSORI ȘI PARTENERI
Ana Maria Burcea
Nicoleta Bogoș
Andrada Ledora Agache

INVITAȚI
Andrada Ledora Agache
Alexandra Mareniuc
Mihai Curcă

PRODUCȚIE EVENIMENTE 
Alin Cuciurean
Nicoleta Bogoș
Vlad Leonard
Gabriel Balan
Ionuț Crăciun
Ciprian Bodnariuc
Andrei Andronic
Constantin Șuiu

COORDONATORI TEATRU COPII
Bianca Temneanu
Andrei Boștiog

MANAGER DE PRINT
Cristian Lostun

VIDEO CFF5

Alexandru Rotariu
Lucian Alexandru Pîțu
Iulian Grigorean

PROIECȚIONIȘTI
Valeriu Dragomir
Gabriel Coman

ILUSTRAȚII ȘI POSTER CFF5 
Mélody Boulissière

MULȚUMIRI 
Mihăiță Negură
Alina Macovei-Tcaciuc
Ilinca Ababei
Alina Cuciurean
Mihaela Coca
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ORGANIZATOR:

SPONSOR PRINCIPAL:CO-FINANȚAT DE:

SPONSORI:

PARTENERI DE OSPITALITATE:

PARTENERI TEHNICI:

PARTENER MEDIA:

PARTENERI:

PARTENER INSTITUȚIONAL: PARTENER OFICIAL: PARTENER:

COMUNITATEA
DONATORILOR

CFF5
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Cristina Antonela Hopp
Nicoleta Bogoș
Laura Vlad
Mihai Curcă
Aurora Straton
Daniel Hodină
Claudia Ciufudean
Răzvan-Mihai Mălina
Claudiu Cristian Rotundu
Ioana Podi
Dorel Colodeiciuc
Otilia Crișan
Oana Moroșanu
Valeriu Dragomir
Sînziana Burcea
Anca Rusu
Maria Orha
Diana Păduraru
Sorin Cristea
Alexandra Mareniuc
Ioana Maruneac (Sologiuc)
Andrei Bradu
Violeta Antohi
Daniela Rebenciuc
Ioana Maftei
Emilia Grigorean
Amelia Pușcoiu
Alexandru Găleanu

Crisanta Florescu
Ana Maria Moise
Lungu Bogdan Gheorghita 
Marian
Nicoleta Antonescu
Teodor Baciu
Emil Berceanu
Patricia Ciobanu
Liana Pascariu
Marius Nistor
Cristian Fierbinteanu
Oana Coca
Alexandru Lefter
Georgiana Timpau
Ruxandra Tihon
Mona Oanea
Valentina Patrolea
Lidia Mîrzac
Morosan Mihaela
Oana Iacob
Sylvie și Didier Boulissière
Bogdan Padurariu
Andreea Timu
Alexandru Rotariu
Corina Blumenfeld
Andreea Grosu
Lavinia Popovici
Ioana Tăbăcaru
Bogdan Bud

EI SUNT FANII ZIMBRULUI, 

COMUNITATEA DONATORILOR CFF5
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Campulungfilmfest

Campulungff

 @CampulungFF

#incepefilmul

www.campulungfilmfest.com

2020

CHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskere

CHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskere

CHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskere


