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MICUL EROU 
r. Elena Ciolacu - România 
2018 / 5’ 
 
Într-o zi frumoasă de 
primăvară, după ce ploaia 
s-a oprit, un băiețel încearcă 
să-și convingă mama, care e 
mereu ocupată, să se joace cu 
el afară. Dezamăgit de refuzul 
ei, băiețelul iese la joacă 
singur, dar apariția bizară a 
unui fluture îl conduce într-o 
aventură imaginară pentru a-și 
salva mama din închisoarea 
plictisitoare a muncii și grijilor.

BĂIATUL-LEU 
ȘI FATA-BUFNIȚĂ 
r. Renan Montenegro - 
Brazilia, Franța / 2017 / 16’ 
 
Suntem în universul 
oamenilor-animal, ființe care 
au trăsături atât umane, cât 
și animale. De când sunt pui, 
aceștia sunt studiați cu atenție 
la Școala Puilor Sălbatici, un 
loc în care învățatul înseamnă 
mult mai mult decât ceea ce 
se întâmplă într-o sală de clasă 
obișnuită.

FATA ȘI COPACUL DORINȚEI  
r. Alexandra Lupashko - Rusia 
2018 / 17’ 
 
Povestea miraculoasă a 
unei fetițe în vârstă de cinci 
ani, Zhenya, care pornește 
într-o călătorie fantastică 
spre Copacul Dorinței, 
pentru a redobândi atenția 
părinților. În drumul ei, 
întâlnește o mulțime de ființe 
supranaturale și după ce trece 
prin multe încercări, Zhenya 
reușește să își îndeplinească 
dorința.

VREAU SĂ TRĂIESC LA ZOO  
r. Evgenia Golubeva - Rusia / 
2017 / 6’ 
 
Pentru Sasha e un chin să stea 
acasă. Părinții ei îi cer să facă 
ordine în cameră, să mănânce 
toată supa din farfurie și să-și 
facă temele, așa că Sasha se 
hotărăște să plece. Viața la 
Zoo ar fi mult mai interesantă! 
După multe încercări, își 
găsește locul într-o gașcă de 
pinguini... sau poate girafe?

DURUL 
r.  Jordan Giusti - Canada / 
2018 / 3’ 
 
Poți să fii dur, chiar dacă nu 
ești cel mai mare și cel mai tare 
- asta îi învață un copil pe noii 
săi colegi de clasă. Echipa de 
producție din spatele acestui 
film este formată din elevi de 
gimnaziu.

PĂPUȘI DIN CÂRPE  
r. Justin & Kristin Schaack - 
SUA / 2017 / 4’ 
 
Joaca se transformă într-o 
farsă uriașă în momentul în 
care o fetiță descoperă, într-o 
ladă veche, niște păpuși din 
cârpe. Imaginația ei o ia razna, 
iar sosiile păpușilor-oameni 
din viața reală, nu se mai pot 
controla.

CĂLĂTORIA NAIVILOR 
r. Dirk Petersen - Germania / 
2018 / 12’ 
 
În timp ce adulții pleacă pentru 
a trasa o nouă graniță, Momme 
și Nis profită de ultima șansă pe 
care o au ca să pornească într-o 
vânătoare de comori fantastică 
și atent plănuită.

EȘARFA ÎNGHEȚATĂ 
r. Kolja Saksida - Slovenia / 
2017 / 3’ 
 
Koyaa vrea să ia o gură de aer 
curat. Cum afară e iarnă, se 
gândește să-și pună eșarfa, 
dar nici nu apucă să pună 
mâna pe ea, că aceasta prinde 
viață și începe să se târască 
prin cameră ca un șarpe. Uluit, 
Koyaa încearcă să o prindă, 
dar e prea alunecoasă. Între 
timp, Corbul își construiește 
un cuib din… cuburi de gheață! 
Eșarfa se înfășoară în jurul 
lui Koyaa, acoperindu-i ochii. 
Acesta se împleticește și trage 
o trântă zdravănă. Vai! Stând 
pe gânduri, Koyaa găsește o 
soluție poznașă ca să iasă din 
capcana eșarfei care are chef 
de glume.

CINEMATOGRAFUL 
COPIILOR  

 

> CFF Village/Parcul Mihai Eminescu
22-24/08: 12:00-18:00 - 25/08: 12:00-14:00, 
Proiecție în buclă

15 SCURTMETRAJE 
PENTRU COPII
Cinematograful Copiilor a fost posibil în parteneriat cu 
Kinodiseea, Festivalul Internaţional de Film pentru publicul 
tânăr, cel mai mare din sud-estul Europei, care în 2018 a ajuns 
la cea de-a zecea ediţie! O selecţie specială de filme din cadrul 
acestui festival va fi adusă la noi, special pentru cei mici. 
Filmele explorează temele cele mai recurente din viaţa și 
universul copiilor prin culoare și povești pline de fantezie și 
magie. Toate filmele sunt potrivite pentru copiii cu vârsta până 
la 12 ani! 
 

ARIPILE IMAGINAȚIEI 
r.  Arthur Felipe Fiel & João 
Marcos Nascimento - Brazilia 
2017 / 13’ 
 
Ce se întâmplă atunci când 
trei prieteni pornesc la drum 
într-o lume plină de magie și 
aventuri? Carlinhos, Carol și 
Quindin ne vor conduce într-
un univers al poveștilor, în care 
vom zbura cu toții pe aripile 
imaginației!
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APOLLO 
r. Jordan Giusti - Marea 
Britanie / 2016 / 10’ 
 
Melbourne, 1969: un băiat 
în vârstă de 10 ani, Lorenzo, 
visează să ajungă pe lună. 
Într-o după-amiază, se 
împrietenește cu bătrânul său 
vecin rus și cei doi construiesc 
o rachetă în curtea din spate a 
acestuia.

PRIMARUL COPIILOR 
r. Susan Koenen - Olanda / 
2017 / 15’ 

Yassine, un băiat ambițios 
de unsprezece ani, jumătate 
marocan și jumătate 
german, vrea să lupte cu 
prejudecățile. Din acest motiv, 
devine primarul copiilor. În 
Olanda, oamenii din Maroc 
nu sunt văzuți prea bine, iar 
Yassine e afectat de această 
prejudecată. Dar nu pentru 
mult timp, căci are un plan 
extraordinar pentru a rezolva 
problema!

O ÎNFRÂNGERE MODESTĂ 
r. David Barr - Marea Britanie  
2018 / 9’ 
 
Undeva, într-un cartier 
mărginaș, doi frați se războiesc 
între ei. Fratele cel mare, 
Tommy, joacă mereu murdar, 
dar sora lui mai mică, Tiny, a 
pus la cale un plan amănunțit 
și are o determinare de fier 
pentru a face dreptate.

VÂNĂTOAREA 
r. Alexey Alekseev - Franța / 
2017 / 5’ 
 
Dezamăgirile unui vânător 
care nu vede bine, care e 
complet inofensiv și care a luat 
cu el, din greșeală, un iepure 
în loc de câine și a pornit la 
vânătoare prin pădure. Nici un 
animal nu a fost rănit…

KAAL 
r. Charlie Aufroy - Franța / 2018 
4’ 
 
În regatul Claielor de Păr, 
bărbații, femeile și copiii sunt, 
cu toții, păroși. Extrem de 
păroși. Venirea pe lume a fiului 
moștenitor al regelui va declanșa 
o întreagă harababură, din cauză 
că cel mic s-a născut chel de-a 
binelea!

PAȘI 
r. Hannes Thor Arason - 
Islanda / 2017 / 15’ 
 
Un bătrânel își duce liniștit 
traiul de zi cu zi, până când 
apare nepotul lui, nerăbdător 
să joace fotbal cu bunicul. Pe 
terenul de joacă, însă, vârsta 
își spune cuvântul, nepotul 
alergând cercuri-cercuri în 
jurul bunicului. Cu orgoliul 
rănit și amintindu-și de 
tinerețea lui, bătrânul începe 
pregătirile pentru următoarea 
lor întâlnire.

-  A S O C I A Ţ I A  -

www.campulungfilmfest.com


