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DRAGI PRIETENI TINERI ȘI FOARTE TINERI,

Sunt deopotrivă foarte bucuros și foarte emoționat să ne revedem la Astra Film Junior, primul și cel mai 
amplu program de educație audiovizuală prin film documentar din țara noastră. Astra Film Junior se va 
desfășura la Sibiu, în perioada 10-16 octombrie 2022, după doi ani de pauză.

Au trecut greu acești ani și aștept cu multă nerăbdare să văd cum mii și mii de copii și adolescenți vor 
veni, din toate colțurile județului Sibiu, în sălile de cinema și în Domul instalat în Piața Mare. Aștept să 
simt energia voastră extraordinară, să văd cum sclipește entuziasmul în ochii voștri curați, să vă aud 
părerile și întrebările (voi, copiii și adolescenții, puneți mereu cele mai bune întrebări, cele mai grele 
și mai profunde și, de cele mai multe ori, tot voi aveți cele mai provocatoare răspunsuri). 

Și în acest an ne propunem ca, prin voie bună, să vă familiarizăm cu limbajul cinematografic și să vă 
arătăm diferite perspective asupra lumii în care trăim cu toții și care va fi, în curând, lumea voastră 
100%. Vă aștept să vă dați frâu liber imaginației cu ocazia proiecțiilor din sălile de cinema și din Dom 
și, desigur, la concursul de benzi desenate!

Știu că voi sunteți generația care consumă foarte mult conținut audiovizual, de la vârste fragede, dar 
știu la fel de bine că vi se oferă prea puține ocazii de a reflecta asupra acestuia. Tocmai aici este ro-
lul Programului Astra Film Junior: să vă ofere uneltele necesare pentru formarea gândirii critice și 
 pentru exersarea abilității de a înțelege conținutul audiovizual la care sunteți expuși. 

Vă aștept, deci, la o experiență unică: producții cinematografice în săli de cinema și în Dom.

Am pregătit pentru voi filme documentare narative, realizate special pentru vârsta voastră. Și ce poate 
fi mai interesant decât să te uiți la un film alături de colegi și prieteni? Documentarele sunt atent selec-
tate în așa fel încât să descoperiți viața reală, gândurile, visurile și speranțele unor copii și adolescenți 
cu care sunteți contemporani și cu care, astfel, vă puteți împrieteni, chiar dacă vă aflați pe continente 
diferite. Și totul va fi extraordinar, pentru că vă veți extinde orizonturile, veți vedea proiecții imersive, veți 
intra în contact cu noi tehnologii și vă veți familiariza cu un tip de cinema neobișnuit, în format 360˚, în 
care filmul înconjoară spectatorul. 

Astra Film Junior este ocolul Pământului care vă oferă multe perspective cinematografice. Pentru cei 
din categoria 6+ avem povești de viață ale unor copii cu vârste apropiate de ale lor, copii care au ieșit 
din anonimat prin gândirea în afara tiparelor, dorința constantă de cunoaștere și perspicacitatea lor. 
Este vorba, de exemplu, despre Yang, un băiat de 11 ani din China, care face multe sacrificii pentru a 
învăța tot ceea ce înseamnă teatrul tradițional chinezesc. În alt film îi veți cunoaște pe Aatos, Amine și 
Flo, trei prieteni nedespărțiți, care caută răspunsuri la întrebări de oameni mari. Apoi îi veți cunoaște 
pe Azat și colegii săi, care se ocupă săptămânal de câte o misiune importantă prin asociația „Tinerii 
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Jurnaliști”, respectiv pe Clara, Matei și prietenii lor, care pornesc într-o călătorie plină de aventuri și 
peripeții în Delta Dunării.

Copiii din categoria 11+ vor afla ce visează copiii din diferite colțuri ale lumii. Asho, din Iran, își dorește 
să devină actor renumit; Ayana, din Kârgâzstan, ar vrea să fie pe primul loc la un sport exclusiv mas-
culin; Rehad, din Danemarca, vrea să devină crescător de porumbei, iar Julieta, o tânără din Olanda, 
inițiază o acțiune de ecologizare a oceanului, pe care îl consideră a doua ei casă.

Liceenii vor descoperi, în programul dedicat categoriei 15+, viața uneia dintre cele mai urmărite fete 
de 14 ani de pe Instagram și modul în care imaginea dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu este 
percepută de către adolescenții zilelor noastre. Prin filmele documentare selectate pentru ei, tinerii 
învață cum să reacționeze în fața prădătorilor sexuali din mediul online şi care sunt efectele răspân-
dirii rapide a inteligenței artificiale – salvarea umanității sau, dimpotrivă, controlul total al acesteia. 

Vom avea și un Atelier de film pentru liceeni, care urmărește atât exersarea capacității adolescenților 
de a înțelege un film documentar și procesul prin care se realizează acesta, cât și abilitatea de a vorbi 
în public.

Vă provocăm și anul acesta la mult așteptata întâlnire cu benzile desenate – un instrument educațio-
nal creativ prin care vă chemăm să analizați și să interpretați conținutul audiovizual urmărit, dar și să 
spuneți o poveste proprie prin intermediul benzilor desenate – exercițiu de consolidare a deprinderii 
de a realiza o lucrare pe o temă dată.

Dragi cadre didactice care îi veți însoți pe elevi la proiecțiile Astra Film Junior, vă invităm să reflectați și 
să discutați în clasă, împreună cu elevii, despre filmele vizionate. „Profesia Educator”, proiect dedicat 
cadrelor didactice și consilierilor educativi, completează programul festivalului, oferind acces la pro-
iecția specială a filmului documentar tulburător: „De ce nu ai rămas pentru mine?/Why Didn’t You Stay 
for Me” (regia Milou Gevers). Filmul va fi însoțit de o prezentare și urmat de o discuție liberă despre 
ajutorul pe care îl putem oferi copiilor care trec prin momente dificile după pierderea unui părinte.

Vă aștept cu mult drag, bucurie și nerăbdare. 
Haideți cu toții pe tărâmul magic al filmului documentar!

Dumitru Budrala, Director-fondator al festivalului Astra Film
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DEAR YOUNG FRIENDS OF ALL AGES,

I am both happy and very delighted to welcome you again to Astra Film Junior, the first and most com-
prehensive program for media literacy in our country. Astra Film Junior will take place between the 
10th and the 16th of October 2022, after a two-year break. 

We went through difficult times in the past two years and I can’t wait to see thousands of children 
and teenagers coming from all over Sibiu county to fill the cinema halls and the Dom built in The Big 
Square. I can hardly wait to feel your extraordinary energy, to see your innocent eyes gleaming with 
excitement, to listen to your opinions and questions (you, the youth, put the most difficult and deepest 
best questions, and you are the ones who find the most provocative answers most of the time).        

We are glad to acquaint you again with the specific cinematographic language and to present you dif-
ferent perspectives of the world we all live in, a world soon to be entirely yours. You are welcome to 
let your imagination run free, not only in the traditional cinema halls and in the Dom, but also through 
the comic book contest. 

I know you are a generation who consumes a lot of audio-visual content from an early age, but I’m also 
very aware that you rarely have the opportunity to reflect upon its significance. Astra Film Junior is 
conceived precisely as an essential tool aimed at shaping your critical thinking and at enriching your 
ability to understand the audio-visual content to which you are exposed.

I welcome you to an unique experience of watching documentaries in cinema halls and in the Dom.

We will offer you again narrative documentaries especially created for your age. And is there a more 
interesting experience than to watch films alongside your colleagues and friends? The documentaries 
are attentively selected so that you can discover the lives, thoughts, aspirations and hopes of other 
youngsters contemporaneous with you, with whom you might become friends even if you live in dif-
ferent countries. This will be an extraordinary opportunity for you to expand your horizons, to watch 
immersive productions, to come in contact with new technologies, and to get accustomed with an un-
usual type of cinema, in a 360˚ format, in which the movie will surround the viewer.

Astra Film Junior is a tour of the world which offers you a variety of cinematographic experiences. For 
the children in the 6+ category, we selected real life stories of children of similar age, who became 
known through their thinking outside the box, their constant thirst for knowledge and tenacity. For 
instance, one of these children is Yang, an 11-year-old boy from China, who makes a lot of sacrifices in 
order to learn what traditional Chinese theatre means. In another film, you will meet Aatos, Amine and 
Flo, three inseparable friends, who search for answers to grown-up questions. Then, you’ll meet Azat 
and his colleagues who have one important mission to solve every week, through the “Young Journa-
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lists” Association, and last but not least, you’ll watch Clara, Matei and their friends, who embark in an 
adventurous journey in the Danube Delta.

The children in the 11+ category will find out what are the aspirations of children from different parts 
of the world. Asho, a boy from Iran, dreams to become a renowned actor; Ayana from Kyrgyzstan 
dreams of being a winner at a sport dedicated solely to boys; Rehad, a boy from Denmark, wishes to 
become a pigeon breeder and Julieta, a young lady from Holland, volunteers to clean the ocean, her 
second home.

The teenagers will discover, through the 15+ category, the life of one of the most followed 14-year-old 
girls on Instagram and the way that the communist dictator Nicolae Ceaușescu’s image is perceived by 
youngsters just like them. Through the documentaries selected especially for them, they learn how to 
defend themselves when met with sexual predators online and the direction the artificial intelligence 
is taking with its rapid evolution – is it going to save humanity or, on the contrary, is it going to gain 
complete control of it?

We have also set up a Film workshop for teenagers, which is aimed at exercising your ability to un-
derstand a documentary and the process of its realization, as well as the ability to master the fine art 
of public speaking.

We will provoke you again to participate at the long-awaited meeting with the comics book – a creative 
educational instrument aimed at inviting you to analyze and interpret the audio-visual content, but 
also to tell your own stories through comic books – an exercise for consolidating your ability of think-
ing a project, on a given theme.

Dear teachers who will accompany students at Astra Film Junior, we invite you to reflect and discuss 
in the classroom, together with the students, upon the movies presented during the festival. “Profes-
sion: Educator” is a program created for teachers and school counselors, offering them access during 
the festival to a special screening of the disturbing documentary: “Why Didn’t You Stay for Me” (direct-
ed by Milou Gevers). This screening will be followed by a presentation and an open dialogue on how we 
can help students who go through trauma after losing their parents to suicide.

I am dearly and eagerly waiting for you.
Let’s all step on the magical land of the documentary film!

Dumitru Budrala, Founding Director of Astra Film
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I N T E R N E T ,  C R E D I N Ț Ă ,  Ș C O A L Ă ,  C U LT U R Ă ,  P R I E T E N I E ,  AV E N T U R Ă

Filme pentru elevii din ciclul primar (6+)
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Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 

REGELE-MAIMUŢĂ
Kaspar Astrup Schrøder | Danemarca |  2019 |  22 min.

În capitala Chinei, Beijing, un băiat de 11 ani, pe nume Yang, face multe sacrificii pentru a învăţa  totul despre 
teatrul tradiţional chinezesc.

Opera chinezească și istoria pe care aceasta o aduce la viață prin muzica și culorile ei vii sunt pasiunea lui Yang. 
Băiatul ia ore de dans şi de actorie şi muncește din greu pentru asta, sub stricta supraveghere a mamei sale. 
Atunci când primește primul rol principal din viaţa lui – Regele-Maimuţă – pentru care se pregăteşte aproape 
zilnic, Yang vrea ca prietenii lui să îl vadă în spectacol. La prima vedere, aceștia cred că opera este cel mai 
plictisitor lucru. Oare va reuși Yang să le schimbe părerea?

Recomandat copiilor care doresc să înţeleagă importanţa propriilor decizii.

 Luni, 10 octombrie, ora 10:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Marţi, 11 octombrie, ora 08:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Miercuri, 12 octombrie, ora 09:35 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Joi, 13 octombrie, ora 12:20 |  Cine Gold (Promenada Mall)



Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/

BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 
Ciclul prim

ar, 6+
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AZAT ŞI YOUTUBERII DIN TATARSTAN
Rozhyar Zolfaghari | Germania | 2018 | 25 min.

Azat, un băiat de 11 ani, şi colegii lui sunt membri ai asociaţiei „Tineri Jurnaliști” din școala în care învaţă, în 
provincia rusă Tatarstan, şi au o misiune săptămânală importantă.
Dacă nu ai auzit de Tatarstan, acum ai ocazia să afli câte ceva despre această republică din Federația Rusă. Deși 
au numai 12 ani, Azat și colegii lui sunt adevărați jurnaliști: ei aleg subiectele, caută informații, se documentează şi 
scriu textele, se filmează unii pe alții și pun filmele pe canalul YouTube. Azat ne prezintă orașul natal, școala, echipa 
de colegi și temele reportajelor lor săptămânale: vizite la fabrici din zonă sau la muzee, activități ale școlii, intervi-
uri cu oameni din oraș. Iar la sfârșit de săptămână, familia lui Azat se întâlnește cu prietenii, cântă și dansează pe 
muzică tradițională. Există alt mod mai frumos de a-ți arăta interesul şi aprecierea față de locurile natale?

Recomandat copiilor care vor să descopere ce înseamnă creativitatea antreprenorială.
 Luni, 10 octombrie, ora 08:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)  |  ora 09:00  |  Sala Thalia
 Marţi, 11 octombrie, ora 10:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)  |  ora 10:40  |  Sala Thalia
 Miercuri, 12 octombrie, ora 10:40 |  Sala Thalia
 Joi, 13 octombrie, ora 09:00 |  Sala Thalia
 Vineri, 14 octombrie, ora 09:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)  |  ora 09:00  |  Sala Thalia
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Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 

AATOS ŞI LUMEA
Reetta Huhtanen | Finlanda, Belgia, Germania | 2019 | 25 min.

Într-un cartier din capitala Belgiei, Bruxelles, Aatos, Amine şi Flo sunt de nedespărţit, fie că se joacă, fie că 
sunt în căutare de răspunsuri la întrebări de oameni mari. Aatos este un mic filozof.

Aatos, Amine și Flo își pun pe rând întrebări despre viață şi Dumnezeu, cu naivitate și curiozitate copilărească. 
Cei trei prieteni explorează lumea la 6 ani, prin ochi puri și blânzi, iar prin același filtru trec și atacurile teroris-
te din Bruxelles, ale căror consecințe se răsfrâng și asupra vieților lor, însă fără să lase, din fericire, o amprentă 
atât de puternică. O poveste despre acceptare, curiozitate și copilărie, în mijlocul haosului dureros al unui atac 
teorist care cutremură o lume întreagă.

Recomandat cultivării rezilienței la copii.

 Marţi, 11 octombrie, ora 11:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Miercuri, 12 octombrie, ora 10:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Joi, 13 octombrie, ora 08:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Vineri, 14 octombrie, ora 08:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)



Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/

BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 
Ciclul prim

ar, 6+
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STRĂJERII DELTEI
Liviu Mărghidan | România | 2022 | 81 min.

Ce faci atunci când ai doar 6 ani și descoperi că natura este pusă în pericol? Clara, Matei și prietenii lor por-
nesc într-o călătorie plină de aventuri și peripeții în Delta Dunării.

Aflați într-o tabără în Delta Dunării pentru a-şi însuşi tehnici de supraviețuire în mijlocul naturii, dar şi pentru a 
învăța despre tainele kayaking-ului și despre importanța acțiunilor de ecologizare, un grup de copii cu vârste între 
6 şi 12 ani descoperă că natura şi peştii sunt puşi în pericol de către doi braconieri pe care decid să îi oprească. 
Așadar, la răsăritul soarelui, înainte ca adulții să se trezească, micii detectivi se echipează şi pleacă pe furiş în 
căutarea celor doi „răufăcători”. Călătoria lor se transformă într-o adevărată misiune polițistă cu final fericit.

Recomandat pentru înțelegerea activismului de mediu.

Recomandare: filmul este potrivit spre a fi vizionat de către elevi din clasele a III-a şi a IV-a, capabili să urmărească un film 
cu durata de peste 1 oră.

 Luni, 10 octombrie, ora 09:45 |  Sala Thalia
 Marţi, 11 octombrie, ora 09:00 |  Sala Thalia
 Miercuri, 12 octombrie, ora 09:00 |  Sala Thalia
 Joi, 13 octombrie, ora 09:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)
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Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 

#PE NET
Emma Carré şi Marjolaine Perreten | Franţa | 2019 | 35 min.

Ce este net-ul? Cum funcţionează de fapt? Ce facem pe net? Putem merge oriunde? Postezi fotografii de 
vacanță? Cine sunt troll-ii? Dar influencer-ii? Deschizi un cont pe rețelele de socializare? Dacă este scris, 
este şi adevărat? ...

Toate aceste întrebări și multe altele le sunt adresate lui Mitzi și lui Noah, atunci când cele două surori vor să 
afle toate secretele internetului ori vor să înveţe despre pericolele lumii digitale şi despre cum să se ferească 
de ele. Există o mulţime de resurse informaţionale pe net, trebuie doar să ştie cum să le utilizeze corect şi în 
siguranţă. Iar cea mai ingenioasă cale de a afla toate răspunsurile este mergând direct la sursa #Pe net, însă 
nu oricum, ci urmându-l pe Chat, pisoiul lor, în spatele ecranului, desigur!

Recomandat copiilor care caută în internet o sursă de învățare şi dezvoltare personală.

 Luni, 10 octombrie, ora 09:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Marţi, 11 octombrie, ora 09:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Miercuri, 12 octombrie, ora 08:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Joi, 13 octombrie, ora 11:15 |  Cine Gold (Promenada Mall)
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1.

2.

3.

4.

AATOS ŞI LUMEA (6+)

Recomandări: 

Înainte de vizionare, rugaţi-i pe copii să fie atenţi la temele abordate în film, prezentându-le pe scurt subiecte actuale impor-
tante, cum ar fi situaţia copiilor din zonele de conflicte etnice şi religioase în zilele noastre.
a) Ce înseamnă conflict etnic? Dar conflict religios? 
b) Ce lucruri cunoaşteţi despre religia musulmană? Scrieţi în caiete câte trei cuvinte specifice acesteia şi explicaţi-le.

Activităţi propuse după vizionare:

1.  Activitate individuală sau pe perechi: discutaţi despre zei (exemple: zeii sunt muritori sau nemuritori, ce stăpânesc aceş-
tia, ce atribuţii au, care sunt simbolurile lor etc.). Scrieţi în caiete sau pe tablă cuvinte specifice cu referire la zei, pe baza 
discuţiei anterioare (exemple: Poseidon, apă, trident, divinitate, templu) şi reprezentaţi-le în desene, apoi faceţi propoziţii 
cu toate cuvintele din seria de cuvinte creată.

2.  Activitate individuală: la fel ca în film, desenați fiecare pe câte o coală de hârtie câte o zeitate despre care ați citit sau aţi 
învățat, apoi prezentați-o (competenţe dobândite: cultură generală, desen). 

3.  Reluaţi discuţiile despre conflictele etnice şi religioase şi despre cauzele care le genearează. Această activitate îi va aju-
ta pe copii să înţeleagă lumea în care trăim, să înveţe despre diferenţele culturale şi religioase şi despre obiceiurile din 
diferite colţuri ale lumii. Apoi, propuneţi-le copiilor să facă un exerciţiu de imaginaţie şi să conceapă câte un desen cu 
titlul „Lumea mea şi lumea lui Aatos şi a lui Armine”, în care să fie reprezentate detalii specifice (îmbrăcăminte, obiceiuri, 
activităţi).

4.  Propuneţi-le copiilor să scrie un text sau să poarte o discuţie pornind de la următoarea scenă din film: prietena lui Aatos, 
Flo, îi spune acestuia că cei care cred în Dumnezeu înnebunesc. Provocaţi-i pe copii să îşi exprime părerea despre acest 
subiect şi întrebaţi-i cum ar fi vorbit despre acesta cu prietenii lor (exemple: Sunteţi de acord sau nu cu ceea ce a afirmat 
Flo? Ce înseamnă Dumnezeu?).

5. Găsiţi cuvintele încrucişate!

 1. Care este religia lui Armine?
 2.  Cum se numeşte o fiinţă imaginară cu însuşiri supranaturale 

care stăpâneşte resurse, forme geografice ori vieţuitoare de pe 
Pământ?

 3.  Cum îl cheamă pe zeul care stăpâneşte mările, cutremurele şi 
caii, în care se deghizează Aatos?

 4.  Ce cuvânt folosim atunci când vrem să spunem despre un om că 
are credinţă în Dumnezeu?

Răspunsuri: 1.musulmană; 2.zeitate; 3.Poseidon; 4.religios

  
   

  
  
  

        
   
         
         

        

A 
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MATERIALE DIDACTICE
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STRĂJERII DELTEI (6+)
Recomandări: 
Înainte de vizionare, subliniaţi diferenţa între film documentar şi film de ficţiune prezen-
tându-le copiilor, pe scurt, subiectul filmului şi cadrul în care se desfăşoară acţiunea. 
Aduceţi în discuţie teme importante ce se regăsesc în film, cum ar fi: importanţa acţi-
unilor de ecologizare şi a muncii în echipă, necesitatea protejării mediului înconjurător.
Întrebări posibile:
 • Putem schimba firul narativ şi finalul poveştii dintr-un film de ficţiune? Dar dintr-un film documentar?
 • Unde se află Delta Dunării? Ce ştiţi despre această zonă?
 • Imaginaţi-vă o societate fără educaţie civică – care ar fi consecinţele? 
 • Cunoaşteţi zone / ţări în care gestionarea deşeurilor este o problemă majoră? Care credeţi că sunt cauzele acesteia?

Activităţi propuse după vizionare:
 1. Activităţi individuale sau pe perechi: 
 •  Gândiţi ca un regizor şi imaginaţi-vă un alt final al filmului. Ce s-ar fi putut întâmpla cu copiii care au pornit în căutarea 

braconierilor? Scrieţi în caiete sau pe tablă variantele propuse.
 •  La fel ca în film, imaginaţi-vă că trebuie să faceţi un reportaj despre una dintre activităţile din tabără (acţiunea de eco-

logizare, urmărirea braconierilor etc.). Ce idei aveţi? Cum aţi prezenta subiectul? De ce anume aţi avea nevoie pentru 
realizarea reportajului respectiv? (exemple: microfon, cameră de filmat etc.)

 •  Voi cum aţi fi acţionat în locul copiilor? Aţi fi rămas cu restul taberei sau ați fi mers cu gașca să prindeți braconierii? Argumentați.
 •  Ar fi reuşit copiii să urmărească şi să înlesnească prinderea braconierilor dacă nu s-ar fi organizat şi dacă nu ar fi acţio-

nat în echipă? De ce credeţi că e importantă înţelegerea şi prietenia în astfel de situaţii?
 2. Iniţiaţi o discuţie cu tema „Aventură în Delta Dunării – arie naturală protejată”
Puncte de discuţie:
 •  Căutaţi pe hartă poziţia geografică a Deltei Dunării. În ce judeţ se află Delta Dunării? Ce este specific la această zonă? Cu 

ce se ocupă locuitorii din Delta Dunării? Ce înseamnă „arie protejată”?
 •  Desenaţi un peisaj din Delta Dunării, pe tablă sau pe foi, şi întrebaţi-i pe elevi care sunt problemele cunoscute ale zonei 

(exemple: poluare, braconaj), dar şi punctele sale de atracţie (exemple: peisaje frumoase, floră şi faună unice pe glob). 
Apoi discutaţi despre cauzele acestor probleme şi propuneţi soluții.

 •  Întrebaţi-i pe elevi ce înseamnă ecologism pentru ei şi ce au înţeles că înseamnă din film; ajutaţi-i să-şi împartă ideile în 
activităţi funcţionale (exemple: citit, scris, socotit, împărtăşirea cunoştinţelor şi a informaţiilor) şi în realizări personale 
(exemplu: educaţia civică ne ajută să protejăm natura şi pe noi înşine).

 •  Odată ce aţi definit rolul educaţiei civice şi importanţa protejării mediului înconjurător, urmează să-i determinaţi pe elevi să facă legătura 
între aceste noţiuni şi problemele alese (conflict, poluare, încălcarea legii) şi să se gândească ce impact au asupra acestor probleme.

 •  Subliniaţi rolul autorităţilor în acest film. Ce rol are poliţia? Ce înseamnă „străjer”?
 •  Iniţiaţi o discuţie despre sentimentele pe care le-a provocat filmul copiilor. Ce au simţit urmărind evenimentele? (revoltă? 

dorinţa de a-i ajuta pe eroii din film?)
3. Reluaţi împreună cu elevii firul poveştii şi provocaţi-i să tragă concluzii, cu ajutorul expresiilor şi zicalelor pe care le cunosc 
(exemplu: „Omul sfinţeşte locul”).
4. Găsiţi cuvintele încrucişate!

 1.  Cum se numeşte cel mai mare fluviu din Europa, care formează 
Delta, la vărsarea lui în Marea Neagră?

 2. Cum se mai numeşte acţiunea de curăţenie pe care o fac copiii?
 3. Cu ce pornesc micuţii pe apă?
 4. Ce sunt adulţii care prind ilegal peşte,  încalcând legea?
 5. Ce adună copiii în timpul acţiunilor de ecologizare?

Răspunsuri: 1.;Dunăre 2.ecologizare; 3.ambarcaţiune; 4.braconieri; 5.deşeuri

1.
2.

3.
4.
5.
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SUPEREROU DE BANDĂ DESENATĂ!

Fii personajul propriei tale benzi desenate în galeria noastră online!
Anul acesta, revine încă un program îndrăgit al Astra Film Junior, „Fii personajul propriei tale benzi desenate!”, 
ce îi provoacă pe elevii din clasele primare să realizeze o bandă desenată pornind de la unul dintre filmele din 
programul Astra Film Junior 2022. 
Ținând cont de câteva elemente de bază pentru conceperea unui „scenariu ilustrat”, şi anume: personaje, deco-
ruri şi firul acţiunii, copiii îşi vor da frâu liber imaginaţiei şi vor crea propria lor poveste, alegând una dintre temele 
din programul de filme selectate pentru clasele primare (6+). 
Cele mai reuşite benzi desenate înscrise conform indicaţiilor de mai jos vor fi publicate în galeria „Supererou BD“ 
de pe site-ul nostru, www.astrafilm.ro/astra-film-junior.
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1. Regele-Maimuţă
Yang, un băiat din Beijing, în vârstă de 11 ani, este pasionat de teatrul tradiţional chinez şi se pregăteşte in-
tens pentru primul său rol principal într-un spectacol ce va avea premiera la Opera chinezească. Sub stricta 
supraveghere a mamei sale şi a profesorului său, Yang face sacrificii foarte mari pentru a învăţa să intre în 

pielea Regelui-Maimuţă: nu are prieteni, nu are voie să se joace în voie pe telefon. 

Fă o bandă desenată despre o pasiune de-a ta sau despre un vis care ai dori să devină realitate,  
dar şi despre felul în care tu te dedici să îl realizezi.   

2. Azat şi youtuberii din Tatarstan
Un grup de elevi de la o şcoală din provincia  rusă Tatarstan au făcut un canal YouTube al şcolii, pe care publică  filme 
realizate de către ei. Întreg conţinutul este creat de către ei, de la subiectele alese, până la texte şi filmări, editarea şi 

publicarea filmelor pe internet. Temele preferate de ei sunt activităţile din şcoală, vizitele la intreprinderi şi muzee, inter-
viuri etc. Prin pasiunea sa pentru jurnalism, Azat reuşeşte să prezinte lumii, în cel mai frumos mod, locurile natale. 

Imaginează-ţi că ai propriul tău canal de YouTube şi că trebuie să scrii reportaje şi să creezi conţinut audiovizual.  
Fă o bandă desenată în care să schiţezi ce ai prezenta într-un video despre şcoală, oraşul şi ţara în care locuieşti,  

ce va publicat apoi pe YouTube. 



CONCURS DE BENZI DESENATE
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4. Străjerii Deltei
Cu toate că sunt încă mici, un grup de copii ştiu deja ce înseamnă natura şi vieţuitoarele ei pentru sănătatea planetei  

noastre şi cât de important este să protejăm mediul înconjurător. Aflându-se în tabără, lucrurile iau o întorsătură neaştep-
tată pentru cei mici atunci când descoperă doi braconieri şi se aventurează în urmărirea şi prinderea lor.

Imaginează-ţi o situaţie în care îi suprinzi, singur ori împreună cu prietenii tăi, pe cei care nu păstrează curaţenia în 
natură, apoi fă o bandă desenată despre planul pe care îl ai (de exemplu, încerci să îi ajuţi să îndrepte lucrurile  

sau îi denunţi?).

5. #Pe net
Mitzi și Noah vor să afle cum funcţionează net-ul şi vor să înveţe despre pericolele la care se expun  

atunci când îl folosesc şi despre cum să le ocolească ori să le controleze. 

Imaginează-ţi că intri pe internet şi arată-ne printr-o bandă desenată ce anume descoperi şi ce reguli trebuie să  
respecţi pentru a putea explora şi împărtăşi lucruri noi, în siguranţă, cu prietenii.

3. Aatos şi lumea
Aatos este un copil foarte curios despre lumea în care trăieşte şi îşi petrece foarte mult timp cu cei doi prieteni  

 ai săi, Armine şi Flo, cercetând locurile din jurul casei, purtând discuţii despre zei şi despre tot ceea ce ne înconjoară şi 
încercând să găsească împreună răspunsuri. 

Fă o bandă desenată despre cea mai interesantă discuţie pe care ai avut-o cu prietenii tăi.



6. 321 Decolăm!
Elon găseşte un robot care a căzut din spaţiu, apoi, îşi ia inima în dinţi şi se aventurează într-o călătorie spaţială 

neaşteptată pentru a ajuta robotul să ajungă înapoi pe naveta spaţială din care a căzut. 

Imaginează-ţi că trebuie să călătoreşti în spaţiu. Inspiră-te din filmul văzut în Dom, şi arată-ne printr-o bandă 
desenată ce vezi tu în călătoria ta în spaţiu.

7. Globul magic – o poveste a anotimpurilor
După ce găseşte un obiect misterios provenit de la o instalaţie spaţială, în curtea bunicului său, Mia este  

atrasă într-o capcană de către unchiul ei excentric care o păcăleşte să folosească obiectul găsit pentru a schimba 
anotimpurile.

Ce ar fi dacă ai avea o unealtă care poate schimba ordinea anotimpurilor? Fă o bandă desenată în care să ne arăţi 
ce ai face dacă ai avea ocazia să te joci cu aşa ceva.

8. Legenda recifului fermecat
Apele oceanelor sunt foarte importante pentru planeta noastră, de aceea trebuie să avem grijă ca ele să rămână 

curate. Shorty şi prietenii săi din recif sunt nevoiţi să îşi găsească altă casă, şi în aventura pe care o încep împreună 
descoperă cât de poluate sunt oceanele. 

Imaginează-ţi ce s-ar întâmpla dacă apa din oceane ar fi atât de poluată încât s-ar pune în pericol viaţa marină.  
Fă o bandă desenată în care redai soluţii miraculoase prin care s-ar putea extrage din oceane toate deşeurile,  

în special cele din plastic.
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Benzile desenate care nu respectă următoarele cerințe nu vor fi luate în considerare:
 – format hârtie A3, cu 6 cadrane, fiecare ilustrând o nouă acțiune;
 –  existența bulei de dialog în fiecare cadran (bula poate conține: text, desen, semne de punctuație sau sim-

boluri);
 – folosirea exclusivă a creioanelor (negre și colorate), fără acuarele sau carioci;
 – să nu fie o „povestire“ a filmului vizionat, să fie evident că autorul benzii desenate este și personaj al ei;
 – lucrarea să nu conțină elemente desenate de adulţi;
 – să aibă ca subiect una dintre temele de mai sus.

După selectarea benzilor desenate care respectă toate cerințele de mai sus, acestea vor fi evaluate de către juriu 
pentru galeria „Supereroul BD“ din punct de vedere al:
 – creativității;
 – originalității (să nu copieze desenele colegilor);
 – abundenței detaliilor;
 – înlănțuirii logice a scenelor desenate.

Lucrările trebuie să aibă înscrise pe verso următoarele informații: 
 • numele, prenumele elevului/elevei; 
 • denumirea şcolii și clasa la care este înscris elevul/eleva; 
 • datele de contact ale cadrului didactic (nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon);
 • titlul filmului din care este inspirată banda desenată.

Important: Desenele nu vor fi returnate, iar predarea către noi reprezintă acordul tacit pentru publicarea lor și 
a datelor personale conținute și păstrarea lor în arhivă.
Toate informaţiile despre modalitatea de înscriere a benzilor desenate, dar şi despre locul, perioada şi inter-
valul orar în care vor putea fi predate acestea le vom publica în detaliu pe site-ul nostru, www.astrafilm.ro/as-
tra-film-junior, şi le vom comunica direct, prin e-mail, cadrelor didactice. După evaluarea desenelor de către un 
juriu format dintr-un grup de artişti, va avea loc lansarea online a galeriei benzilor desenate, la o dată pe care o 
vom publica pe site.

CONCURS DE BENZI DESENATE



D
O

M
 6

+

321 DECOLĂM!
Martin Živocký | Cehia | 2021 | 35 min.

Elon este un hamster savant curajos care trăieş-
te într-o groapă de gunoi. El încearcă să se adap-
teze în comunitatea locală de şobolani, însă nu 
e luat în serios de nimeni, căci pe şobolani nu-i 
interesează experimentele sale care, în general, 
eşuează. Într-o zi, Elon găseşte un robot căzut 
din spaţiu, îşi ia inima în dinţi şi se aventurează 
într-o călătorie spaţială neaşteptată pentru a-l 
ajuta pe robot să ajungă înapoi pe naveta spaţi-
ală din care a căzut. Oare va reuşi să îşi ducă la 
îndeplinire misiunea?

Bilete, pe pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/ 

19Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/
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GLOBUL MAGIC – 
O POVESTE A 
ANOTIMPURILOR
Polonia | 2020 | 29 min.

După ce găseşte, în curtea bunicului său, un 
obiect misterios provenit de la o instalaţie spaţi-
ală, Mia este atrasă într-o capcană de către un-
chiul ei excentric care o păcăleşte să folosească 
obiectul găsit pentru a schimba anotimpurile. 
Fetiţa îşi dă seama de consecinţe, însă unchiul 
său vrea să îşi ducă la bun sfârşit planul primej-
dios.

LEGENDA RECIFULUI 
FERMECAT

Peter Popp | Germania | 2021 | 26 min.

Peştele Shorty şi prietenii săi sunt nevoiţi să îşi 
găsească altă casă, din cauza unui năvod care 
le-a distrus reciful multicolor în care locuiau. 

Singura lor şansă este să pornească împreună 
într-o călătorie periculoasă în căutarea unui 
alt cămin – din adâncurile neprimitoare ale 
oceanului poluat, până departe, în sistemul 
nostru solar. În călătoria lor se întâlnesc cu 

creaturi exotice, se prind în deşeuri din pungi 
de plastic şi trec prin cele mai înspăimântătoare 

 momente.

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/

Bilete, pe pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/ 

PA S I U N E ,  M E D I U  Î N C O N J U R ĂTO R  ,  T R A D I Ț I E ,  S AC R I F I C I U ,  A M B I Ț I E ,  S Ă R ĂC I E

filme pentru elevii din ciclul gimnazial (11+)
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PA S I U N E ,  M E D I U  Î N C O N J U R ĂTO R  ,  T R A D I Ț I E ,  S AC R I F I C I U ,  A M B I Ț I E ,  S Ă R ĂC I E

filme pentru elevii din ciclul gimnazial (11+)
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/
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Asho visează să devină un actor renumit. În lumea lui, aproape totul se învârteşte în jurul pasiunii pentru 
cinema şi muzică.

Asho își petrece zilele pe colinele satului său natal din Iran, având grijă de turma de oi a tatălui său. La doar 12 
ani, băiatul a ajuns să fie o adevărată enciclopedie cinematografică din pasiune pentru filme, pe care le privește 
pe tabletă, în timp ce oile pasc. Știe o mulțime de filme și actori celebri, îi place să intre în pielea personajelor 
lui preferate, vrea să devină actor. Însă, viața lui este destul de complicată: părinţii l-au logodit încă de la naș-
tere cu verișoara lui, Pari, cu care se tachinează mereu și pentru care se bate cu un alt băiat. Un copil cu gelozii 
de bărbat, luptând să se impună și să apere ceea ce crede că i se cuvine.

Recomandat pentru aprofundarea ideii de diversitate culturală.

Atenţionare: Filmul conţine două secvenţe care pot stârni controverse, şi anume: băiatul cu sângele curgându-i din nas, 
respectiv băiatul ţinând o puşcă pe burtă.

ASHO
Jafar Najafi | Iran | 2019 | 30 min.

 Marţi, 11 octombrie, ora 12:20 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Miercuri, 12 octombrie, ora 12:05 |  ora 12:05  |  Sala Thalia
 Joi, 13 octombrie, ora 13:15 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Vineri, 14 octombrie, ora 10:05 |  ora 09:45  |  Sala Thalia
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Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/

BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 
Ciclul gim

nazial, 11+

AYANA
Aidana Topchubaeva | Kârgâzstan | 2019 | 21 min. 

Faptul că are doar 9 ani şi e fată într-o comunitate dominată de băieți nu o împiedică pe Ayana să lupte pentru 
ceea ce își dorește. Și nu doar luptă pentru visul ei, dar mai și câștigă!

La doar 9 ani, Ayana participă la treburile din curte şi ştie deja să păstorească oile, urcând muntele călare. În 
ciuda vârstei sale fragede, este foarte abilă şi curajoasă şi se pregăteşte intens pentru a deveni jucătoare de 
kokboru - un sport ecvestru greu, practicat în general de către  băieţi. Inspirată de tatăl ei, un fost mare cam-
pion la kokboru, Ayana demontează preconcepțiile despre fete din comunitatea în care trăiește, în Kârgâzstan. 
Ayana îndrăgeşte kokboru călare şi kick boxing-ul la fel de mult precum legănatul în hintă – e ceea ce stă la 
baza copilăriei ei simple şi fericite şi contribuie la dezvoltarea ei armonioasă.

Recomandat copiilor care îşi pun întrebări despre egalitatea de gen.

 Luni, 10 octombrie, ora 11:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Miercuri, 12 octombrie, ora 11:25 |  Sala Thalia
 Joi, 13 octombrie, ora 09:45 |  Sala Thalia
 Vineri, 14 octombrie, ora 11:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)
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BĂIATUL CU PĂSĂRILE
Simon Lereng Wilmont | Danemarca, Norvegia | 2019 | 22 min.

Într-un sat din Azerbaidjan, Rehad visează să devină crescător de porumbei, să îi învețe să zboare în depăr-
tări şi să se întoarcă la el, în colivii. Oare asta îl va face fericit?

Pentru Rehat, în vârstă de 12 ani, dorinţa de a învăţa să observe şi să crească porumbei de la unul dintre cei 
mai buni columbofili din localitate îi alină dorul de tatăl său, decedat cu un an în urmă. Tatăl său i-a insuflat 
grija şi pasiunea pentru aceste păsări, în timpul scurt pe care l-au petrecut împreună. Fotografiile, vizitele la 
mormânt, amintirile depănate împreună cu bunica sunt modul lui de a-l simți încă aproape. Cea mai vie moș-
tenire sunt, însă, porumbeii.

Recomandat copiilor care trec prin trauma pierderii unei persoane dragi.

 Luni, 10 octombrie, ora 11:25 |  Sala Thalia 
 Marţi, 11 octombrie, ora 11:25 |  Sala Thalia
 Miercuri, 12 octombrie, ora 12:30 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Vineri, 14 octombrie, ora 10:35 |  Sala Thalia
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 
Ciclul gim

nazial, 11+

JULIETA ŞI ŢESTOASELE ÎNTR-O SUPĂ DE PLASTIC
Mirjam Marks | Olanda | 2020 | 15 min.

Julieta este voluntară şi îşi dedică timpul ecologizării oceanului – a doua ei casă. 

Țestoasele suferă tot mai mult, pe măsură ce deșeurile din plastic se acumulează în mări și oceane. La doar 
14 ani, Julieta luptă pentru ca aceste reptile să supraviețuiască într-un mediu curat, pe insula Curaçao din 
 Caraibe. Împreună cu o echipă de voluntari, ea adună gunoaiele de pe plaje și din apă, pornește în aventuri sub-
acvatice în căutarea țestoaselor rănite și prinse în pungi de plastic ori printre deșeuri, oferind astfel un exemplu 
adolescenților ca ea – animalele și mediul înconjurător pot fi salvate chiar și la o vârstă mică.

Recomandat pentru dezvoltarea spiritului de voluntariat. 

Acest film se difuzează împreună cu un alt film, la preţ de o proiecţie. Vă rugăm să consultaţi programul.

 Luni, 10 octombrie, ora 12:15 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Marţi, 11 octombrie, ora 13:20 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Miercuri, 12 octombrie, ora 11:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Vineri, 14 octombrie, ora 10:20 |  Cine Gold (Promenada Mall)
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UNDE LUMINOASE
Samuel N. Schwarz | Germania | 2019 | 17 min.

Frida are 12 ani şi este oarbă. Dar ce nu vede poate mirosi, auzi şi atinge. O contemplare asupra percepţiei 
şi imaginaţiei.

Frida, o fetiţă de 12 ani, din Germania, nu vede deloc cu un ochi, iar cu celalalt ochi, doar 2%.  Vede doar contu-
ruri, umbre şi culori, însă, atunci când visează, imaginile difuze de peste zi devin cât se poate de clare. Tocmai 
pentru că nu vede la fel de bine ca alţii, Frida percepe lumea înconjurătoare în felul ei, iar asta o face să observe 
lucruri care altora le scapă. Ghidată de tatăl ei, fata se acomodează cu obiectele din jur, învaţă despre lumea în 
care trăieşte cu ajutorul celorlalte simţuri.

Recomandat pentru înțelegerea ideii de incluziune socială.

Acest film se difuzează împreună cu un alt film, la preţ de o proiecţie. Vă rugăm să consultaţi programul.

 Luni, 10 octombrie, ora 12:15 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Marţi, 11 octombrie, ora 13:20 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Miercuri, 12 octombrie, ora 11:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)
 Vineri, 14 octombrie, ora 10:20 |  Cine Gold (Promenada Mall)
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ASHO (11+)

Recomandări: 

Înainte de vizionare, faceţi o scurtă prezentare a filmului şi familiarizaţi-i pe copii cu subiectul acestuia; aduceţi în discuţie 
teme de actualitate, cum ar fi diferenţele culturale de pe glob şi obiceiul căsătoriilor aranjate la naştere. 

Activităţi propuse după vizionare:

1. Conturaţi în scris profilul lui Asho (Cum arată? Ce îi place? Care sunt actorii lui preferaţi?), apoi descrieţi-vă pe voi.
2. Care sunt actorii menţionaţi în film? Căutaţi-i pe aceştia şi filmele în care joacă, pe internet. 
3.  Ce credeţi despre Asho? De ce credeţi că îşi schimbă comportamentul pe parcursul filmului? (La început, este drăguţ, 

apoi gelos şi violent.)
4. Voi cum vă rezolvaţi problemele? Credeţi că bătaia este o soluţie?
5. „Profesie” şi „ocupaţie” (actor, păstor, doctor) – care este diferenţa între ele? Ce profesii sau ocupaţii aţi mai auzit în film?
6. Ce credeţi că înseamnă „diferenţe culturale”? Prin ce sunt diferiţi Asho şi logodnica lui, Pari, faţă de un copil din România?
7.  De ce credeţi că Asho este pasionat de filme şi îi place să intre în pielea personajelor din filmele pe care le-a văzut? Voi ce 

pasiuni aveţi? 
8.  Printre filmele pe care  le-a văzut Asho, se numără: „Malena”, „Edward Scissorhands”/„Edward Mâini-de-foarfecă”, 

 „Alice in Wonderland”/„Alice în Ţara Minunilor”, „The Bad, the Good and the Ugly”/„Cel bun, cel rău, cel urât”, „Babel”. 
Credeţi că acestea sunt potrivite pentru vârsta lui? Voi vă uitaţi doar la filme pentru vârsta voastră?

9.  Asho vorbeşte despre el în faţa camerei de filmat. Puteţi să identificaţi tipurile de încadrare din film? (Planuri îndepărtate 
– general, întreg; planuri apropiate – prim-plan, plan în detaliu etc.)

  
   

  
  
  

MATERIALE DIDACTICE
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JULIETA ŞI ŢESTOASELE ÎNTR-O SUPĂ DE PLASTIC (11+)

Recomandări: 

Înainte de vizionare, faceţi-le elevilor o scurtă prezentare despre problema deşeurilor de pe glob şi consecinţele acesteia 
pentru sănătatea planetei, cu scopul de a-i familiariza cu subiectul filmului, şi amintiţi-le că veţi purta discuţii post-vizionare 
în clasă despre acest subiect.

Activităţi propuse după vizionare:

1.  Filmul abordează gravitatea utilizării excesive a ambalajelor din plastic şi a gestionării defectuoase, a selectării şi reciclă-
rii acestora. Îniţiaţi discuţii despre colectarea selectivă și despre importanţa acesteia. Întrebări posibile pentru a-i incita 
pe elevi la reflecţie:

 • Cum se colectează gunoiul la voi acasă? 
 • Unde vedeți cele mai multe gunoaie în oraș? 
 • De ce credeți că aruncă oamenii gunoaiele pe jos? Cum ați putea să îi convingeți să nu o mai facă?
2.   De asemenea, în film se pune accentul pe implicarea comunităţii în salvarea mediului înconjurător, dar în special pe moti-

vaţia ce stă la baza acţiunilor întreprinse de Julieta. Aduceţi în discuţie tema voluntariatului – moderaţi discuţii între elevi 
despre acest subiect şi despre cum activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea personală a oamenilor.  

3.  Gândiți o acțiune de curățenie şi concepeţi un plan în acest sens – enumeraţi ustensilele de care credeți că ați avea nevoie 
ca să adunați gunoaiele (exemple: saci de gunoi, mănuși etc.)

MATERIALE DIDACTICE



29

ÎNTR-O CĂLĂTORIE CU LUMINA
Spania | 2020 | 29 min.

Un copil şi mama lui povestesc despre complexitatea şi importanţa lu-
minii şi despre cum aceasta influenţează viaţa de pe Pământ. Pornim 
într-o călătorie din care aflăm că există şi alte surse de lumină în afară 
de Soare şi că studiul luminii generate de astrul solar şi de alte stele şi 
galaxii ne explică originea, structura şi evoluţia Universului.

VISÂND LA STELE
Australia | 2021 | 26 min.

Max şi Lucia descoperă cât de multe au în comun lumea descoperirilor 
ştiinţifice şi antichitatea. Cu ajutorul celui mai mare radiotelescop, cei 

doi prieteni pornesc într-o odisee în timp şi spaţiu, pentru a explora 
misterele Universului, în diverse regiuni de pe glob – din brusa austra-

liană, spre regiunea aridă din vestul Australiei, ajungând pe tărâmul 
străvechi al poporului Yamaji.

Acest film este potrivit şi pentru categoria de vârstă 15+.

NAVIGATORII
Lala Rolls | Noua Zeelandă | 2021 | 30 min.

Exploratoarea Moko porneşte într-o aventură în Pacific, pe urmele 
Căpitanului Cook şi ale exploratorului olandez Abel Tasman, în cău-
tarea tradiţiilor şi metodelor lor ştiinţifice, la bordul ambarcaţiunilor 
waka pe care le folosesc navigatorii din Pacific. 

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/

D
O
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 1

1+
Bilete, pe pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/ 
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VOYAGER: O CĂLĂTORIE FĂRĂ 
SFÂRŞIT
Yuriy Gapon | Ucraina | 2019 | 27 min.

Cea mai importantă misiune spaţială din istoria omenirii, Voyager, a avut 
loc în anul 1977, spre cele mai îndepărtate planete ale sistemului nostru 
solar. Acum, după 40 de ani, sondele explorează spaţiul interstelar. Precum 
două sticle aruncate în oceanul cosmic, cele două sonde spaţiale poartă 
cu ele un mesaj interstelar – un disc de aur cu înregistrări de pe Pământ, 
destinat posibilelor civilizaţii extraterestre.

-22.7°C
Jan Kounen | Belgia, Canada, Franţa | 2021 | 38 min.

Sunetul Oceanului Arctic este ceea ce îl inspiră pe compozitorul de 
muzică electronică Molécule Alone atunci când compune următoa-

rea sa melodie, purtându-şi ascultătorii într-o călătorie imersivă 
 fascinantă spre originea creaţiei muzicale.

VISÂND LA STELE
Australia | 2021 | 26 min.

Max şi Lucia descoperă cât de multe au în comun lumea descoperirilor 
ştiinţifice şi antichitatea. Cu ajutorul celui mai mare radiotelescop, cei 

doi prieteni pornesc într-o odisee în timp şi spaţiu, pentru a explora 
misterele Universului, în diverse regiuni de pe glob – din brusa austra-

liană, spre regiunea aridă din vestul Australiei, ajungând pe tărâmul 
străvechi al poporului Yamaji.

Acest film este potrivit şi pentru categoria de vârstă 11+

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/

Bilete, pe pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/ 
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CA R I E R Ă ,  C U R A J ,  Î N C R E D E R E ,  I N F L U E N C E R ,  C R E AT I V I TAT E ,  I S TO R I E

filme pentru elevii din ciclul liceal (15+)
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/
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GAŞCA DE FETE
Susanne Regina Meures| Elveţia |  2022 |  98 min.

Cum arată viaţa unui adolescent dictată de branduri şi de presiunea de a crea zilnic conţinut pe reţelele de 
socializare? La doar 14 ani, Leonie devine una dintre cele mai urmărite adolescente de pe Instagram, cu mii 
de urmăritori. 

O tânără de la periferia Berlinului ajunge să devină unul dintre cei mai virali influenceri din reţeaua de socia-
lizare Instagram. Parinţii fetei gustă din succesul fulminant al fiicei lor şi o susţin, creând în jurul ei o afacere 
pe care ei înşişi o conduc şi devenind la rândul lor influenceri pe Instagram. Viaţa adolescentei ajunge să fie 
dictată treptat de diverse branduri şi de presiunea de a crea zilnic conţinut digital. Printre miile de urmăritori 
ai fetei, se numară şi o adolescentă aproape dependentă de telefonul mobil şi de reţelele sociale, care creează 
o pagină pentru fanii lui Leonie şi care îşi petrece pe Instagram chiar şi peste zece ore pe zi.

Recomandat adolescenților care vor să înţeleagă limitele popularităţii online.

 Luni, 10 octombrie, ora 13:20 |  Cine Gold (Promenada Mall)  |  ora 12:10  |  Sala Thalia
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 
Ciclul liceal, 15+

PENTRU MINE TU EŞTI CEAUŞESCU
Sebastian Mihăilescu | România | 2021 | 100 min.

Cum este percepută imaginea dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu de către adolescenții de astăzi? 

Un grup de tineri din Bucureşti participă la un casting de film, apoi, fără vreo pregătire actoricească şi fără 
ghidaj din partea regizorului, intră în diferite roluri, improvizează, învaţă replici. În timpul filmărilor, în pauzele 
dintre scene sau în pauzele de masă, tinerii se împrietenesc, îşi împărtăşesc puncte de vedere, cunoştinţe, as-
piraţii. Interpretând câteva personaje din politica românească a anilor ‘30, printre care şi pe dictatorul Nicolae 
Ceauşescu, şi raportându-se la propria lor persoană, adolescenţii încearcă să înţeleagă mecanismele aparatu-
lui politic de la acea vreme şi modul de gândire şi acţiune al personajelor pe care le interpretează.

Recomandat pasionaţilor de istorie recentă.

Recomandare: filmul este potrivit spre vizionare de către elevii din clasele a XI-a şi a XII-a.

 Vineri, 14 octombrie, ora 12:15 |  Cine Gold (Promenada Mall)   |  ora 11:20  |  Sala Thalia
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/
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ÎN PLASA PRĂDĂTORILOR SEXUALI
Vít Klusák şi Barbora Chalupová | Cehia, Slovacia | 2020 | 63 min.

Trei actrițe din Republica Cehă sunt puse să facă un experiment  în care pretind că sunt fete de 12 ani pentru 
a demonstra cât de ușor este pentru prădătorii sexuali din mediul online să invadeze mintea și spațiul per-
sonal al minorelor, apoi să abuzeze de ele. 

Îți creezi un profil pe internet, pe rețelele de socializare. Ai doar 12 ani și vrei să întâlnești oameni noi, drăguți, 
cu care să stai de vorbă. Ce faci însă atunci când oamenii nu sunt drăguți, ci perverși, îți cer fotografii nud sau 
să te dezbraci în fața camerei de filmat și îți promit că totul va rămâne între voi? Când e momentul să închei 
conversația și să apelezi la părinți sau profesori? 

Recomandat tuturor adolescenților cu conturi pe reţelele sociale.

 Miercuri, 12 octombrie, ora 13:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)  |  ora 12:55  |  Sala Thalia
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BILETE, PE PAGINA WWW.ASTRAFILM.RO/ASTRA-FILM-JUNIOR/ 
Ciclul liceal, 15+

IHUMAN
Tonje Hessen Schei | Norvegia | 2019 | 63 min.

Pentru ce este folosită inteligenţa artificială? Reprezintă ea Binele sau Răul? Și, cel mai important, cât la 
sută din viața omului va fi controlată de această tehnologie în viitor?

„Inteligența artificială este fie cel mai bun, fie cel mai rău lucru care i se poate întâmpla omenirii” – o spun cer-
cetătorii și oamenii de știință care studiază întocmai impactul pe care evoluția rapidă și impresionantă a acestei 
tehnologii îl va avea asupra noastră în viitor, dar și ce înseamnă, de fapt, inteligența artificială acum.

Recomandat adolescenţilor pasionaţi de tehnologie şi robotică.

 Marţi, 11 octombrie, ora 14:25 |  Cine Gold (Promenada Mall)  |  ora 12:10  |  Sala Thalia
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AURORA
Stian  Servoss şi Benjamin Langeland | Norvegia | 2019 | 52 min.

Aurora îşi începe cariera artistică la 16 ani, în oraşul său natal din vestul Norvegiei, renunţă la şcoală şi 
pleacă în turnee. Este drumul pe care îl alege acela pe care şi l-a dorit?  

Proiectul potrivit la timpul potrivit. La ce anume ai renunţa pentru a-ţi urma visul? Care e costul celebrităţii? Ce 
rol are familia în susţinerea ta? Un film-portret despre maturizarea artistică a cântăreţei norvegiene Aurora. La 
16 ani, adolescenta a interpretat prima sa compoziţie în faţa colegilor săi de liceu. La scurt timp, cântecul ei a 
devenit viral pe internet, moment în care s-a dorit lansarea ei în lumea muzicii. La 18 ani, Aurora face senzaţie 
în muzica pop, iar la 21 de ani îşi lansează primul abum. Aurora a abandonat şcoala pentru a crea şi pentru a 
deveni artistă. 

Recomandat adolescenţilor care vor să conştientizeze ideea de expunere publică.

 Joi, 13 octombrie, ora 14:15 |  Cine Gold (Promenada Mall)  |  ora 11:25  |  Sala Thalia
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IHUMAN (15+)
Recomandări: 
Filmul explorează fenomenul răspândirii alarmante a inteligenţei artificiale, iar pentru oameni, acest lucru poate însemna un 
pas important în evoluţie sau, dimpotrivă, o vulnerabilitate în faţa acestei tehnologii. Înainte de vizionare, pentru a-i familiariza 
pe elevi cu subiectul filmului, faceţi-le o scurtă prezentare a lui şi amintiţi-le că îl veţi dezbate împreună, în clasă. Rugaţi-i să 
fie atenţi la tehnica realizării (format de documentar tv, interviuri, capete vorbitoare etc.), la coloana sonoră, imagine şi temele 
explorate în film (iluzia de democraţie şi liber arbitru pe care o creează această tehnologie, pericolul eliminării conceptului de 
viaţă privată, îngrădirea libertăţii individuale etc.). 

Activităţi propuse după vizionare:
Iniţiaţi discuţii pornind de la următoarele întrebări, provocându-i pe elevi să ofere exemple şi idei ce nu au fost prezentate în film
•  În context politic şi economic, tehnologia de IA este foarte importantă, fiind considerată un element cheie al transformării 

digitale. În acest context, această tehnologie a devenit o prioritate pentru Uniunea Europeană care lucrează la un cadru 
legislativ optim în acest sens. Ce părere aveţi? De ce credeţi că este ea importantă? 

•  Tehnologia de IA este deja prezentă în viaţa cotidiană. Daţi câteva exemple de aplicaţii pe care le folosim în viaţa de zi cu 
zi. (exemple: design, cumpărături online, traducere automată, funcţii şi senzori pentru automobile etc.)

•  Care credeţi că este cel mai mare beneficiu pe care l-a adus această tehnologie? (exemple: programe pentru sănătate şi 
transport bazate pe IA, utilizarea roboţilor în anumite procese de fabricaţie etc.) 

•  Ce schimbări credeţi că va aduce ea în viitor şi în ce condiţii poate să facă bine omenirii?

Sugestii de activităţi interactive cu elevii:
•  În grupuri de câte doi, un elev este omul iar celălalt este inteligența artificială. Cel de-al doilea va urmări îndeaproape 

fiecare pas al primului. Cum vă face asta să vă simțiți?
•  Pregătiţi o listă de afirmaţii fals adevărate, dar des întâlnite, despre tehnologia IA, pe care să le dezbateți împreună cu 

elevii. De exemplu: roboţii utilizaţi în fabrici sunt cauza pentru care mulţi muncitori nu îşi găsesc de lucru; asistenţii per-
sonali digitali iau decizii în locul nostru; sistemele ce au la bază IA nu sunt capabile să funcţioneze autonom etc.  

•  Împărţiţi elevii în două grupuri de lucru, pro şi contra, cu câte un reprezentant care va nota tema şi sarcinile şi va prezenta 
rezultatele grupului său la finalul activităţii. Fiecare grup va face câte o listă de funcţionalităţi ale tehnologiei de IA pe care 
le consideră a fi necesare pentru progresul omenirii, apoi va argumenta.

MATERIALE DIDACTICE
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PENTRU MINE TU EŞTI CEAUŞESCU (15+)
Recomandări: 
Înainte de vizionare, familiarizaţi-i pe elevi cu subiectul filmului. Filmul aduce în prim plan contextul istoric al afirmării fostului 
dictator Nicolae Ceauşescu şi îi provoacă pe tinerii zilelor noastre să emită propriile răspunsuri la temele politice și sociale ale 
anilor ‘30, transformând o pagină de istorie a României într-un joc de rol. Iniţiaţi o discuţie pornind de la tema istoriei recente 
a ţării noastre, având următoarele puncte de discuţie:
 • Ce ştiţi despre comunism? Dar despre comunismul din România? 
 •  Există ceva ce aţi vrea să schimbaţi în prezent în societate sau în comunitatea în care trăiţi? Aţi iniţiat vreo dezbatere 

în familie sau cu prietenii despre istoria recentă a României? Vă preocupă acest subiect?
 • Discutați despre libertate în contextul comunismului și al democrației

Activităţi propuse după vizionare:
După vizionare, creaţi un cadru de gândire şi dezbatere, pornind de la următoarele întrebări:
 •  Care era principala trăsătură de personalitate a dictatorului Nicolae Ceaușescu si cum este ea percepută în zilele noastre?
 •  Credeți că, în actualul context politic, mai există posibilitatea ca un tânăr să devină dictator? Ce alți dictatori mai cunoașteți?
 •  Ce înseamnă clasele sociale în general și clasa muncitoare în special?  Regăsim aceste clase şi astăzi, în România sau în 

alte ţări? Cum le puteți descrie?
 •  Cum credeți că se desfășura viața tinerilor in comunism? Care erau drepturile și libertățile lor?
 •  Care este cel mai mare beneficiu pe care l-a adus Revoluția în România? Dar în alte țări foste comuniste? Vorbiți la clasă 

despre anul 1989 în context european.
 •  Dacă Ceaușescu ar fi un tânăr din zilele noastre cu conturi pe Instagram și TikTok, ar avea șanse să devină un influencer 

politic? Argumentaţi.

Sugestii de activităţi interactive cu elevii:
 •  Împărțiți elevii în două grupe. Elevii din prima grupă 

își imaginează că sunt Ceaușescu, un adolescent de 
17 ani din zilele noastre, cu potențial de lider extre-
mist, care postează conținut propagandistic pe Tik-
Tok și Instagram. Cea de-a doua grupă evaluează 
postările primului grup, iar la final toţi elevii trag 
concluzii şi discută despre pericolul folosirii reţelelor 
de socializare în context politic, în special în contex-
tul dictaturii.

 •  Sugeraţi-le elevilor să îşi imagineze un dialog între 
un tânăr care a murit la Revoluție şi tânărul Ceau-
șescu, moderat de către un adolescent din zilele 
noastre.

 •  Propuneţi-le elevilor să realizeze un colaj creativ 
cu materiale elocvente pentru viața în comunism: 
obiecte, decupaje din publicații, fotografii vechi etc. 
Faceți un exercițiu de storytelling și publicați online 
conținutul rezultat.

 •  Pornind de la semnificaţia dreptului la vot, iniţiaţi o 
dezbatere despre vot și simulați o campanie electo-
rală pentru președinție, urmată de alegeri.

MATERIALE DIDACTICE



PROFESIA: EDUCATOR

Astra Film Festival va prezenta poveşti de viaţă incredibile pentru publicul interesat de uti-
lizarea limbajului cinematografic în descrierea, înțelegerea, analiza și interpretarea culturii 
și societății contemporane, dar şi pentru un public special ales pentru o proiecţie specială –  
în cazul acesta în cadrul programului Profesia: Educator.

Cadrele didactice şi, în mod special, consilierii educativi sunt invitaţi să participe la un pro-
gram dedicat exclusiv lor, conceput ca resursă de lucru în activitatea lor didactică, cu ajutorul 
filmul documentar. Evenimentul Profesia Educator din cadrul Astra Film Festival va include 
o proiecție specială a filmului documentar „Why didn’t you stay for me?”/„De ce nu ai rămas 
pentru mine?” (regia Milou Gevers), un film puternic ce combină mărturiile unor copii despre 
sentimentele și gândurile care i-au încercat atunci când au aflat că unul dintre părinții lor și-a 
luat viața, cu mărturiile regizoarei, care trăieşte ea însăși cu dureroasa experiență a unei astfel 
de pierderi. Documentarul deschide orizonturile privitorilor săi spre o mai bună înțelegere a 
modului prin care copiii supraviețuiesc durerii cauzate de o astfel de traumă. 

După proiecţie, un invitat special va vorbi despre felul în care conţinutul filmului poate fi folosit 
în activitatea cadrelor didactice şi a consilierilor educativi, aceştia putând oricând întâlni cazuri 
similare în care trebuie să ştie cum să le ofere ajutor copiilor care trec prin situații asemănă-
toare celor prezentate în acest film documentar.

Evenimentul va avea loc la Sala Thalia, sâmbătă, 15 octombrie 2022, de la ora 10:00.
Vă rugăm să consultați site-ul astrafilm.ro/ astra-film-junior/ pentru toate informaţiile despre 

acest eveniment, dar şi despre orarul filmelor disponibile în programul Astra Film Festival.

Astra Film Festival le mulţumeşte cadrelor didactice participante pentru eforturile depuse. 
Împreună deschidem orizontul înțelegerii lumii viitorilor adulți!
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FOCUS CINEMA DOCUMENTAR
Atelierul dedicat adolescenților își propune să exerseze capacitatea adolescenților de a înte-
lege un film documentar şi de a vorbi în public, în general, şi de a pune întrebări, în special. 
De asemenea, atelierul urmăreşte crearea unui context potrivit dezvoltării unui dialog care să 
pună bazele educației cinematografice. Atelierul cuprinde două module: Public speaking şi 
Gala filmelor făcute de către adolescenţi în cadrul atelierului „Primul meu film documentar”.

Câteva dintre principalele subiecte de dezbatere din cadrul modulului de Public speaking sunt: 
adresarea corectă a întrebărilor, ce reprezintă pertineța acestora, considerații despre diver-
sele tipuri de întrebări și cum se reglează în discursul public așteptările dinamicii întrebare- 
răspuns. Materialul didactic pentru acest modul este filmul „Aurora”/„Once Aurora” (regia 
 Stian Servoss și Benjamin Langeland), un documentar despre cântăreaţa de muzică pop Auro-
ra care, la 16 ani, renunţă la şcoală pentru a pleca într-un turneu muzical în jurul lumii. 

Obiectivul celui de-al doilea modul – Gala filmelor făcute de adolescenţi în cadrul atelierului „Pri-
mul meu film documentar” – îl reprezintă înţelegerea procesului prin care se realizază un film 
documentar de scurtmetraj de către adolescenţi şi explorarea imaginaţiei creative a acestora în 
contextul dobândirii unor noțiuni de bază necesare în abordarea conținutului audiovizual. Modulul 
va avea ca punct de pornire vizualizarea unor scurtmetraje realizate de către adolescenți pe parcur-
sul edițiilor anterioare ale Astra Film Junior și conturarea unui proiect viitor dedicat acestei teme.
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Trainerii acestui eveniment sunt:

Csilla Kató – director artistic al Astra Film Festival

Teodora Minea –studentă, fost Vicepreședinte în Consiliul Județean al Elevilor, coordonator al 
edițiilor anterioare de Creative Thinking& Public Speaking @Atelier Astra Film Junior 

Smaranda Bălan : specialist PR&comunicare, cu experiență în jurnalism, câștigătoare a unuia 
dintre premiile Superscrieri pentru opinie, ediția 2019, colaborator al edițiilor anterioare Astra 
Film în secțiunea Q&A /DocTalk.
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SĂLI DE CINEMA
LU
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VÂRSTA ORAR
CINE GOLD  

(PROMENADA MALL)
VÂRSTA ORAR SALA THALIA

Primar 8:30 - 8:55 Azat şi youtuberii din Tatarstan

Primar 9:25 - 10:00 #Pe net Primar 9:00 - 9:25 Azat şi youtuberii din 
Tatarstan

Primar 10:30 - 10:55 Regele-Maimuță Primar 9:45 - 11:05 Străjerii Deltei
Gimnaziu 11:25 - 11:45 Ayana Gimnaziu 11:25 - 11:50 Băiatul cu păsările

Gimnaziu 12:15 - 12:50 Unde luminoase + Julieta şi  
țestoasele într-o supă de plastic Liceu 12:10 - 13:50 Gaşca de fete

Liceu 13:20 - 15:00 Gaşca de fete

M
A

R
ŢI

 
11
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ct

om
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ie

Primar 8:30 - 8:55 Regele-Maimuță
Primar 9:25 - 10:00 #Pe net Primar 9:00 - 10:20 Străjerii Deltei

Primar 10:30 - 10:55 Azat şi youtuberii din Tatarstan Primar 10:40 - 11:05 Azat şi youtuberii din 
Tatarstan

Primar 11:25 - 11:50 Aatos şi lumea Gimnaziu 11:25 - 11:50 Băiatul cu păsările
Gimnaziu 12:20 - 12:50 Asho Liceu 12:10 - 13:15 iHuman

Gimnaziu 13:20 - 13:55 Unde luminoase + Julieta şi  
țestoasele într-o supă de plastic

Liceu 14:25 - 15:30 iHuman

M
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Primar 8:30 - 9:05 #Pe net

Primar 9:35 - 10:00 Regele-Maimuță Primar 9:00 - 10:20 Străjerii Deltei

Primar 10:30 - 10:55 Aatos și lumea Primar 10:40 - 11:05 Azat şi youtuberii din 
Tatarstan

Gimnaziu 11:25 - 12:00 Unde luminoase + Julieta şi 
ţestoasele într-o supă de plastic Gimnaziu 11:25 - 11:45 Ayana

Gimnaziu 12:30 - 12:55 Băiatul cu păsările Gimnaziu 12:05 - 12:35 Asho

Liceu 13:25 - 14:30 În plasa prădătorilor sexuali Liceu 12:55 - 14:00 În plasa prădătorilor 
sexuali

JO
I 

13
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ie

Primar 8:30 - 8:55 Aatos și lumea

Primar 9:25 - 10:45 Străjerii Deltei Primar 9:00 - 9:25 Azat şi youtuberii din 
Tatarstan

Primar 11:15 - 11:50 #Pe net Gimnaziu 9:45 - 11:05 Ayana
Primar 12:20 - 12:45 Regele-Maimuță Liceu 11:25 - 12:20 AURORA

Gimnaziu 13:15 - 13:45 Asho

Liceu 14:15 - 15:10 AURORA

VI
N
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I 
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ie

Primar 8:30 - 8:55 Aatos și lumea

Primar 9:25 - 9:50 Azat şi youtuberii din  
Tatarstan Primar 9:00 - 9:25 Azat şi youtuberii din 

Tatarstan

Gimnaziu 10:20 - 10:55 Unde luminoase + Julieta şi 
ţestoasele într-o supă de plastic Gimnaziu 9:45 - 10:15 Asho

Gimnaziu 11:25 - 11:45 Ayana Gimnaziu 10:35 - 11:00 Băiatul cu păsările

Liceu 12:15 - 13:55 Pentru mine tu ești Ceaușescu Liceu 11:20 - 13:00 Pentru mine tu ești 
Ceaușescu

prim
ar

gim
naziu

liceu
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 DOM
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VÂRSTA ORAR DOM (PIAŢA MARE)

Primar 8:30 - 9:05 321 Decolăm!
Primar 9:35 - 10:05 Globul magic – o poveste a anotimpurilor
Primar 10:35 - 11:00 Legenda recifului fermecat

Gimnaziu 11:30 - 12:00 Într-o călătorie cu lumina
Gimnaziu 12:30 - 12:55 Visând la stele

Liceu 13:25 - 13:55 Navigatorii
Liceu 14:25 - 14:55 VOYAGER: o călătorie fără sfârşit

M
A
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Primar 8:30 - 9:05 321 Decolăm!
Primar 9:35 - 10:05 Globul magic – o poveste a anotimpurilor
Primar 10:35 - 11:00 Legenda recifului fermecat

Gimnaziu 11:30 - 12:00 Într-o călătorie cu lumina
Gimnaziu 12:30 - 12:55 Visând la stele

Liceu 13:25 - 13:55 Navigatorii
Liceu 14:25 - 14:55 VOYAGER: o călătorie fără sfârşit
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Primar 8:30 - 9:00 Globul magic – o poveste a anotimpurilor

Primar 9:30 - 9:55 Legenda recifului fermecat

Primar 10:25 - 11:00 321 Decolăm!

Gimnaziu 11:30 - 11:55 Visând la stele

Gimnaziu 12:25 - 12:55 Într-o călătorie cu lumina

Liceu 13:25 - 14:05 -22.7°C

Liceu 14:35 - 15:00 Visând la stele

JO
I 

13
 o

ct
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ie

Primar 8:30 - 9:00 Globul magic – o poveste a anotimpurilor
Primar 9:30 - 9:55 Legenda recifului fermecat
Primar 10:25 - 11:00 321 Decolăm!

Gimnaziu 11:30 - 11:55 Visând la stele
Gimnaziu 12:25 - 12:55 Într-o călătorie cu lumina

Liceu 13:25 - 14:05 -22.7°C
Liceu 14:35 - 15:00 Visând la stele

VI
N
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I 

14
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ie

Primar 8:30 - 8:55 Legenda recifului fermecat

Primar 9:25 - 10:00 321 Decolăm!

Primar 10:30 - 11:00 Globul magic – o poveste a anotimpurilor

Gimnaziu 11:30 - 11:55 Visând la stele

Gimnaziu 12:25 - 12:55 Într-o călătorie cu lumina

Liceu 13:25 - 13:55 VOYAGER: o călătorie fără sfârşit

Liceu 14:25 - 14:55 Navigatorii

pr
im

ar
gi

m
na

zi
u

lic
eu
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ASTRA FILM Junior este organizat în cadrul ASTRA FILM Sibiu International Film Festival.
Program de educație cinematografică dedicat elevilor din învățământul preuniversitar, inițiat în 2009 

de către Dumitru Budrala, director-fondator al festivalului şi Csilla Kató, autoarea conceptului  
programului.

 Dumitru Budrala Ciprian Anghel Ștefan
 Director - fondator Astra Film Festival  Director general CNM Astra

Coordonarea ediției Astra Film Junior 2022: Csilla Kató
Asistent coordonator: Gabriela Enache

Selectare filme: Daniela Șerbu, Gabriela Enache, Olimpia Colibaba, Claudiu Doncuţiu
Catalog: Gabriela Enache, Smaranda Bălan, Cristina Bălău, Imagic (DTP - Irina Gabriela Alexandru)

Traduceri, subtitrări, dublaje: Daniela Șerbu, Ionuţ Cheran, Empire Studio
Organizare evenimente: Smaranda Bălan

Echipă tehnicieni: Bogdan Scorţea, Horia Mărginean

1. Biletele se pot cumpăra de pe pagina www.astrafilm.ro/astra-film-junior/, pe baza datelor de contact puse la 
dispoziție de către cadrele didactice (nume şi prenume, e-mail, număr de telefon, şcoala, clasa).

2. Date de contact pentru informații (în intervalul orar 9:00-15:00): e-mail: info.junior@astrafilm.ro,  
număr de telefon: 0751 166 516

Înainte de a cumpăra biletele, vă rugăm să consultați programul de pe site-ul www.astrafilm.ro/astra-film-junior/ – 
pagina Filme şi să alegeți filmul/filmele, data, ora, locația, numărul de bilete pentru elevi şi însoțitori pe care le doriți.

Programul proiecţiilor poate suferi modificări. 
Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi site-ul 

www.astrafilm.ro/astra-film-junior/.

Cine Gold – Promenada Mall 
Strada Lector, nr. 1-3 A, etajul II

Sala Thalia 
Str. Cetăţii nr. 3-5

Dom - Piaţa Mare





www.astrafilm.ro

ediŢia 12

9-16 oct




