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Bogdan Gheorghiu
Ministrul Culturii
Minister of Culture

Când am auzit pentru prima oară numele Festivalului WONDER FEST, imediat 
gândul mi-a fugit la melodia atât de mult îndrăgită a lui Mihai Constantinescu: 
”O lume minunată”. Am crescut cu acordurile acestei melodii la radio. Pe atunci, 
hiturile se numeau șlagăre, iar acest cântec a fost o piesă de rezistență mulți ani la 
rând. Era cântat la toate serbările, la toate concursurile de dans pentru copii, era, cu 
adevărat, o încântare pentru noi, cei mici de-atunci, cu atât mai mult cu cât refrenul 
avea ca voci de susținere un cor de copii. În lumea minunată a acelui cântec erau 
mult soare, mii de jucării, povești și flori, o lume a inocenței și a bucuriei. Copiii au 
aceleași nevoi și astăzi, chiar dacă lumea s-a schimbat atât de mult în ultima jumătate 
de veac și, din păcate, cu precădere în ultimii doi ani, dominați de pandemia COVID 
19. Prin Festivalul Filmului pentru Copii ”Wonderfest”, în vremuri pandemice, care 
ne limitează opțiunile, încercăm să creăm, fie și virtual, o lume minunată pentru copii 
și adolescenți, să le oferim un produs cultural de calitate, un mix de cinematografie, 
dezbateri și idei creative, care să-i ajute să-și păstreze speranța în binele ce va urma 
perioadei de restricții, să rămână veseli și inventivi, așa cum e normal la vârsta atât 
de minunată a copilăriei.

When I first heard the name of the WONDER FEST Festival, I immediately 
thought of Mihai Constantinescu’s much-loved song: „A wonderful world”. I grew 
up with the chords of this song on the radio. Back then, the hits were called popular 
songs, and this song was a song of resistance for many years in a row. It was sung at 
all the celebrations, at all the dance competitions for children, it was really a delight 
for us, the little ones of that time, especially since the refrain had a children’s choir 
as supporting voices. In the wonderful world of that song there was a lot of sun, 
thousands of toys, stories and flowers, a world of innocence and joy.  Children have 
the same needs today, even though the world has changed so much in the last half 
century and, unfortunately, especially in the last two years, dominated by the Covid 
19 pandemic. Through the „Wonderfest” Children’s Film Festival, in pandemic 
times, which limits our options, we try to create, even virtually, a wonderful world 
for children and teenagers, to offer them a quality cultural product, a mix of cinema, 
debates and creative ideas, which will help them keep their hope in the good that will 
follow the period of restrictions, to remain cheerful and inventive, as is normal at 
such a wonderful age of childhood.
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Să creezi o lume minunată poate fi un vis al oricăruia dintre noi, dacă lumea ar fi 
reprezentată de căminul nostru, de familie, de prieteni. Poate fi și un ideal, dacă extindem 
lumea dincolo de mediul nostru restrâns, la școală, la strada pe care locuim, la orașul în 
care trăim, la oamenii pe care-i întâlnim. Idealurile și modelele se proiectează în mintea 
noastră în copilărie și în adolescență, dar le construim o viață întreagă. Chiar și atunci când 
credem că edificiul e gata, mereu apar detalii care necesită șlefuire fină.

Ultimii doi ani ne-au demonstrat că universul nostru poate fi limitat peste noapte la 
propriul cămin, iar idealurile restrânse la binele celor dragi. În perioade ca acestea, avem 
nevoie de visare, de imaginație, de evadare într-un spațiu mai larg, complex, diferit. Din 
fericire, tehnologia secolului XXl ne-o permite. Cu WONDERFEST propunem copiilor 
și tinerilor să devină arhitecții propriilor lor visuri și să învețe că nimeni și nimic nu le 
poate opri creativitatea, ci poate, cel mult, să le dea ocazia să găsească soluții pe care, în 
alte condiții, nu le-ar fi încercat. Vă invit, așadar, să construim împreună o lume în care 
imposibilul nu există, pentru că imaginația este infinită. 

Sigur vom reuși!
 
Creating a wonderful world can be a dream of any of us, if the world were represented by 

our home, family, friends. It can also be an ideal, if we expand the world beyond our small 
environment, at school, on the street where we live, in the city where we live, to the people we 
meet. Ideals and models are projected in our minds in childhood and teenage, but we build 
them during a lifetime. Even when we think the building is ready, there are always details 
that require fine sanding.The last two years have shown us that our universe can be limited 
overnight to our own home, and ideals restricted to the good of loved ones. In times like 
these, we need to dream, to have imagination, escaping into a larger, complex and  different 
space. Fortunately, the technology of the 21st. century allows it. With WONDERFEST we 
propose to children and young people to become the architects of their own dreams and 
to learn that no one and nothing can stop their creativity, but can, at most, give them the 
opportunity to find solutions that, otherwise, would not be tried. I invite you, therefore, to 
build together a world in which the impossible is not existing, because the imagination is 
infinite.

We will surely succeed!

Lavinia Şandru
Director WonderFest

Wonderfest director
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Înainte de toate aș vrea să-mi exprim satisfactia că, în pofida tuturor restricțiilor pandemice 
și economice, Festivalul Internațional al Filmului pentru Copii si Tineret - WONDERFEST 
reușește să se desfășoare online în  acest an consolidându-și tradiția și prestigiul. După cum 
veți vedea regizori și producători de filme care se adreseaza cu predilecție  copiilor ne-au 
trimis mesaje de apreciere dar și de bucurie de a fi prezenti la întâlnirea cu tinerii spectatori 
români. Vom vedea la această ediție filme artistice și de animatie din Olanda, Germania, 
Lituania, SUA si Romania, filme noi care se evidențiază atât prin calitatea artistică, precum 
și prin consistența mesajului transmis. Nu as putea încheia fără a mulțumi cu sinceritate 
copiilor cinefili care în orase semnificative ca Timișoara, Slatina, Craiova, Bistrița, Suceava, 
etc. s-au constituit în jurii care vor aprecia și decerna râvnitele premii ale festivalului. Aș 
vrea de asemenea să multumesc tuturor celor implicați în procesul complex de educare și 
formare a tinerei generații, care au înțeles că filmul poate fi un eficient factor educational. 
Ar trebui să ne gândim cu mai multă aplecare la profunzimea cugetarii anticului Confucius 
care constata ca ”natura ne face asemănători, iar educația ne deosebeste”.

First of all, I would like to express my satisfaction that, despite all the pandemic and 
economic restrictions, the international film festival for children and youth - WONDERFEST 
manages to take place online this year, consolidating its tradition and prestige. As you 
will see film directors and producers addressing mainly to children sent us messages of 
appreciation but also of joy to be present at the meeting with young Romanian spectators. 
We will see at this edition feature and animation films from the Netherlands, Germany, 
Lithuania, USA and Romania, new films that stand out both for their artistic quality as well 
by the consistency of the sent message. I could not conclude without sincerely thanking 
the film-loving children who in significant cities like Timisoara, Slatina, Craiova, Bistrita, 
Suceava,etc. joined in juries that will appreciate and decide the coveted awards of the 
festival. I would also like to thank all those involved in the complex education process and 
training of the young generation, who understood that film can be an effective educational 
factor. We should think more deeply about the depths of ancient Confucius’s thinking who 
found that ”nature makes us similar, and education distinguishes us ”.

Vladimir Marin
Director artistic Wonderfest, selecţioner
Artistic Director Wonderfest, Selector
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O nouă aventură pentru Jim Button 
(Jim-Nasture) și mecanicul de locomotive, 
Luke. Viața de pe Morrowland (Tărâmul 
de Mâine) își continuă drumul pe îndelete. 
Singurul lucru important este că Jim este 
trist - nu-și dorește nimic mai mult decât 
să afle adevărul despre originile sale.

Dar nori întunecați se adună peste 
insula liniștită: gașca de pirați „Cei 13 
Salbatici”  a aflat că  doamna-dragon 
Grindtooth a fost cucerita de Jim și Luke 
și sunt acum în căutare de răzbunare. Cu 
toate acestea, locuitorii din Morrowland 
nu bănuiesc încă niciun pericol iminent. 
Între timp, prințesa Li Si îl vizitează pe 
Jim și vrea să-l ajute să rezolve ghicitoarea 
originilor sale. Pentru a rezolva secretul 
și pentru a proteja Morrowland de o altă 
amenințare, eroii au pornit într-o aventură 
periculoasă cu mașinile lor cu aburi - 
Emma și Molly...

A new adventure for Jim Button and the engine driver Luke. One year after the events, 
life on Morrowland goes on its leisurely way again. The only thing is that Jim is sad - 
there’s nothing he wants more than to find out the truth about where he’s from. But dark 
clouds are gathering over the tranquil island: the pirate gang “The Wild 13” has learned 
that the dragon Mrs Grindtooth has been conquered by Jim and Luke and are now out for 
revenge. However, the inhabitants of Morrowland don’t yet suspect any impending danger. 
Meanwhile, Princess Li Si is visiting Jim and wants to help him solve the riddle of his 
origins. In order to solve the secret and protect Morrowland from another threat, the heroes 
set off on a dangerous adventure with their steam engines Emma and Molly...

Festivals:Freeze Frame Winnipeg 2021, Leeds Young Film Festival 2021, Nelson 
Mandela CFF Johannesburg 2021, Giffoni CFF 2021, Kinderfilmtage im Ruhrgebiet 2021.

Jim-Nasture și cei 13 sălbatici  
Jim Button and the Wild 13 
Germany/Germania - 2020- 110 min

German title:  
Jim Knopf und die Wilde 13
Director/Regia: Dennis 
Gansel
Production companies/
Producători: Rat Pack, 
Warner Bros., Malao Film

Film în concurs (Competition)
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Jackie, o fata de 12 ani, a făcut din 
Rijksmuseum a doua ei casă, deoarece mama 
ei lucrează acolo. În timp ce Jackie se plimbă 
după orele de școală prin muzeu, Oopjen Coppit 
(femeia din faimoasa pictură a lui Rembrandt 
din 1634 ) apare brusc în fața ei; își caută sora 
pierdută de mult. Jackie este obișnuită să rezolve 
problemele altora și decide să o ia acasă, ca să 
poată merge să-și caute sora. Pentru Oopjen, o 

femeie din Epoca de Aur, secolul 21 este o mare aventură și Jackie își câștigă în sfârșit un 
prieten adevărat: un *BFF - best friend forever* (Cea mai buna prietena).

Jackie(12) has made the Rijksmuseum her second home, since her mother works there. 
While Jackie’s wandering around after hours, Oopjen Coppit (from Rembrandt’s famous 
painting) suddenly appears in front of her; she’s looking for her long lost sister. Jackie’s 
used to solving other people’s problems and decides to take her home, so they can go look 
for her sister. For Oopjen, a woman from the Golden Age, the 21st century is a big adventure 
and Jackie finally gains a real friend: a true BFF.

Festivals: Kinolub CFF Katowice 2020/2021, BIKY - Busan CFF 2020 (awarded), Zlin 
CFF 2020, Mill Valley IFF 2020, Cinekid Amsterdam 2020 (awarded), Schlingel CFF 
2020, Filem’On Brussels CFF 2020, Listapad CFF Minsk 2020, Zagreb IFF 2020 (special 
mention), Just Film CFF Tallinn 2020, Vienna CFF 2020 (selected), Ale Kino! Poznan 
2020, Belmont CFF 2021, Rolan Bykow CFF Yerevan 2020, New York CFF 2021, Freeze 
Frame Winnipeg 2021, Stockholm Junior CFF 2021 (awarded), Kristiansand CFF 2021, 
Leeds Young Film Festival 2021

2. Jackie & Oopjen 
Jackie și Oopjen

Netherlands/Olanda - 2020 - 90 min

Original title: Jackie en Oopjen
Director/Regia: Annemarie van de Mond
Screenplay/Scenariul: Myranda 
Jongeling
Producers/Producători: Chantal van der 
Horst (Column Film), Annemieke van 
Vliet (Fiction Valley)
Cast/Distribuţia: Frouke Verheijde, 
Sarah Bannier, Karina Smulders, Jaap 
Spijkers, Jochen Otten

Film în concurs (Competition)
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O dramă romantică care are loc la 
sfârșitul secolului al XX-lea în  Lituania. 
Cu peisajul său verde și atmosfera caldă, 
filmul va duce spectatorii într-o vizită 
revigorantă, în istoria noastră recentă,  
înainte de internet sau smartphone-uri. 
La începutul acțiunii,  un sprinter tânăr 
și promițător, numit Saulius, concurează 
la 200 de metri ca favorit. Apropiindu-se de linia de sosire, Saulius se prăbușește în mod 
neașteptat, cu dureri în piept. La dorința părinților săi, Saulius - un tânăr sfidător și cu 
limbă ascuțită - este trimis la un sanatoriu pentru a se recupera, dar nu-i place ideea de a fi 
înconjurat de „cadavre”. Cu toate acestea, atitudinea lui are o răsturnare completă atunci 
când cunoaste o pacientă pe nume Milda, care așteaptă un donator de inimă.

A romantic drama that takes place in the late 20th century Lithuania. With its verdant 
scenery and warm atmosphere, I want to live takes the audience on a refreshing visit back 
to our recent history before the internet or smartphones. As the story opens, a young and 
promising sprinter called Saulius is racing 200 metres as the favourite. Approaching the 
finish line, Saulius unexpectedly collapses holding his chest. Because of his parents’ wishes, 
the defiant and sharp-tongued Saulius is sent to a sanatorium to recover, but he isn’t fond 
of the idea of being surrounded by ”corpses”. However, there is a complete turnabout in his 
attitude when he sets his eyes on a patient called Milda, who is waiting for a heart donor.

Festivals: Oulu CFF 2019 - Finland

I Want to Live
Vreau să trăiesc  
Lithuania/Lituania - 2018, 110 min

Original title: Sirdys
Screenplay/Scenariul: Leonidas 
Jacinevicius, Julius Paskevicius
Director/Regia:  Justinas 
Krisiunas
Photography/Imaginea: Julius 
Siciunas
Music/Muzica: Titas Petrikis
Cast/Distribuţia: Motiejus 
Ivanauskas, Roberta Sirgedaite, 
Liubomiras Laucevicius
Producer/Producator: Dublis 
Production - Lina Murinaite

Film în concurs (Competition)
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Tânărul Marco este obsedat să joace 
jocuri video și cu greu iese din casă. Dar 
când bunicul său se mută în casă, viața 
lui Marco este răsturnată pe dos și el 
este forțat... să meargă să se joace afară. 
Nonno (bunicul)  îi face cunoștință cu 
bocce - cel mai vechi joc din lume - și 
cu echipa de seniori care joacă zilnic 
pe terenul din cartier. Cu sport, râs și 
dragoste, Marco găsește conexiunea cu 
alți oameni, „în viața reală” și adună o 
echipă de copii din cartier pentru a-și 
înfrunta bunicul și prietenii.

Young Marco is obsessed with playing video games and hardly leaves the house. But when 
his grandfather moves in, Marco’s life is turned upside-down and he’s forced...to go play 
outside. Nonno introduces him to bocce-the world’s oldest game - and to the neighborhood 
crew of old-school seniors who play daily at the local court. With sport, laughter and love, 
Marco finds connection to other people “in real life” and rounds up a team of neighborhood 
kids to take on his grandfather and his pals.

4. Team Marco
Echipa Marco  

USA/SUA -   2019 - 92 min

Director/Regia: Julio Vincent 
Gambuto
Producer/Producător: Samuel 
Sandweiss
Music composed by/Muzica: 
Jacques Brautbar
Screenplay/Scenariul: Julio 
Vincent Gambuto, B.R.Uzun 
Cast/Distribuţia: Owen 
Vaccaro (Marco), Anthony 
Patellis (Nonno/Bunicul), 
Anastasia Ganias, Joseph 
Callari, Jacob Laval

Film în concurs (Competition)
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Eroul principal este Țuțu, un băiețel 
de 8 ani. Acesta, evadând din jungla 
urbană în care există doar tablete și 
smartphone-uri, ajunge să descopere 
basmele și poveștile ascunse în paginile 
cărților, ajunge într-o aventură de 
neuitat până pe Marte și înapoi, și 
descoperă inclusiv minunatele obiceiuri 
și tradiții din satul mirific al bunicilor. 
Personajelor de basm din acest film 
de animație le dau glas vocile îndrăgiților actori: Horațiu Mălăele, Marian Râlea, Tamara 
Buciuceanu Botez, alături de Mihai Răzuș și Marcelo Cobzariu.

The main hero is Tutu, an 8-year-old boy. He, escaping from the urban jungle where exist 
only tablets and smartphones, ends up discovering fairy tales and stories hidden in the pages 
of books, reaches an unforgettable travel and adventure to Mars and back, and discovers 
also the wonderful customs and traditions of the  village of his grandparents. The fairy 
tale characters from this animated film are voiced by  the beloved actors: Horațiu Mălăele, 
Marian Râlea, Tamara Buciuceanu Botez, Mihai Răzuș and Marcelo Cobzariu.

Țuțu`s Adventures 
Aventurile lui Țuțu
Romania/România - 2021 - 76 min

Animation/Animație
Screenplay/Scenariul: Ion 
Octavian Frecea, Mihai 
Alexandru Răzuș
Director/Regia: Ion Octavian 
Frecea
Music/Muzica: Prof.Stelian 
Coman
Sound/Sunet: MDV Audio 
Studio - Mihai Orăşanu, Ion 
Bain

Film în concurs (Competition)
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Miriam, o fetiță băiețoasă de 12 
ani, îți petrece dimineața în bucătărie 
alături de mama sa. Discuția dintre 
cele două reflectă diferențele dintre 
generații, epoci, mentalități. În timp 
ce mama, fără să dorească răul lui 
Miriam, își dorește să construiască 
imaginea fetei așa cum era ea 
concepută acum câteva decenii, adică 
să poarte fustă, să aibă picioarele 
frumoase, să vorbească și să se poarte 
cu eleganță pentru a-și putea găsi un 
soț (ceea ce părea idealul în viață 

pentru orice fată), Miriam, la 12 ani, în 2021, se poartă dezinvolt, se gândește la ceea ce își 
dorește să facă EA în viață, iar pentru moment își dorește doar să joace fotbal. 

Miriam, a 12-year-old tomboy, spends the morning in the kitchen with her mother. The 
discussion between the two reflects the differences between generations, ages, mentalities. 
While the mother, without wanting to harm Miriam, wants to build the image of the girl as 
she was conceived a few decades ago, that is to wear a skirt, to have beautiful legs, to speak 
and to behave elegantly in order to be able to find a husband (which seemed as ideal in life 
for any girl), Miriam, at 12 years old, in 2021, behaves casually, thinks about what SHE 
wants to do in life, and for now she just wants to play football.

Festivals: Flipbook Film Festival-Skopje, Montreal Independent Film Festival

6. Miriam
Miriam    

Romania/România -  2021 - 5 min

Animation/Animație
Screenplay & Direction/
Scenariul și regia: Radu Nicolae
Soundtrack/Coloana sonoră: 
Ionuț Grigore
Cast/Distribuţia (voices/voci): 
Anca Bartos, Olga Bela
Producer/Producător: Anca 
Nicolae - Opal Production

Film în concurs (Competition)
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WORKSHOP
WonderToys  

Miercuri, 17 noiembrie, ora 15,00
Joi, 18 noiembrie, ora 14,00

Vineri, 19 noiembrie, ora 18,00
Workshop, jocurile copilăriei de 

odinioară. Un atelier în care ne vom 
aduce aminte de câteva jocuri și jucării 
pe care le confecționam în copilarie. 
O copilărie în care nu aveam nevoie 
de calculator sau de jucării sofisticate 
pentru a ne face ziua mai frumoasă. 
Ce este Țintarul, cum se construieste 
o praștie și cine este inventatorul puștii 
cu cornete? Răspunsurile le aflam în 
atelierul, jocurile de odinioară.

Wednesday, November 17, 3 p.m.
Thursday , November 18, 2 p.m.

Friday, November 19, 6 p.m.
The games of childhood in former 

times.A workshop in which we will 
remember some games and toys that 
we made as children.A childhood in 
which we did not need a computer or 
sophisticated toys to make our day 
more beautiful. What is the Target 
game, how is a slingshot built and who 
is the inventor of the horn rifle? We 
will find the answers in the workshop 
”The games of yesteryear”.

Ovidiu Ușvat

WonderPhoto  

Miercuri, 17 noiembrie, ora 16,00
Joi, 18 noiembrie, ora 15,00
Vineri, 19 noiembrie, ora 16,00
Fotografia cu telefonul mobil Ştiai că telefonul tău 

poate face poze  mai  bune?   Primul pas e să-ți activezi 
curiozitatea! Promit că vom afla împreună câteva mici, 
dar bune practici pentru ca pozele tale să prindă viață în 
telefon. Ba chiar să devină fotografii de invidiat 

Oglinda în fotografie Adaugă oglinda, în poveștile 
tale foto! De la reflexia orașului în lacul din parc, până 
la un auto-portret cu două oglinzi, semnat chiar de 
fotograful din tine! Vrei să descoperi?

Lumina în fotografie Două degete sus, cine știe să 
scrie cu... lumină? Felicitări! Așa spuneau latinii despre   
ceea   ce   noi   numim   azi   „a   fotografia”.   Hai   să   
povestim   vizual   despre importanța celei care hotărăște 
soarta oricărei fotografii: Lumina.

Wednesday, November 17, 4 p.m.
Thursday , November 18, 3 p.m.
Friday, November 19, 4 p.m.
Mobile phone photography Did you know that 

your phone can take better pictures? The first step is to 
activateyour curiosity! I promise we’ll find out together 
some small but good practices  for your pictures tocome 
to life on the phone. Even to become enviable photos 

The mirror in the photo Add the mirror to your 
photo stories! From the reflection of the city in the lake 
inthe park, to a self-portrait with two mirrors, signed by 
the photographer in you! Want to find out?

The light in the photo Two fingers up, who knows 
how to write with ... light? Congratulations! That’swhat 
the Latins used to say about what we call „photography” 
today. Let’s talkvisually about the importance of the one 
who decides the fate of any photo: Light.

Claudiu Popa 
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WORKSHOP
WonderSweet  

Miercuri, 17 noiembrie, ora 18,00

Dacă filmul e a șaptea artă, ciocolata 
ar putea fi cea de-a opta minune a lumii, 
iar combinația dintre film și ciocolată să 
devină al nouălea cer pe care îl putem atinge 
oricând dorim.  La WonderFest, atelierele 
de ciocolată artizanală dezvăluie cum se 
face o minune cu câteva ingrediente, cu 
puține secrete și cu multă plăcere.

Wednesday, November 17, 6 p.m.

If film is the seventh art, chocolate could 
be the eighth wonder of the world, and the 
combination of film and chocolate could 
become the ninth heaven we can reach 
whenever we want. 

At WonderFest, the crafted chocolate 
workshop reveals how to make a miracle 
with a few ingredients, with few secrets 
and with a lot of pleasure.

Corina Ifrim Drăgulinescu

WonderFood

18 noiembrie, ora 17,00

Workshop-ul se concentrează pe 
orientarea către alegerile alimentare 
corecte, de natură a întări sănătatea și a 
asigura copiilor o dezvoltare armonioasă. 
Identificarea pericolelor ascunse în oferta 
abundentă de produse alimentare este 
un prim pas către o nutriție adecvată. 
Se urmărește cultivarea disponibilității 
copiilor de a înlocui opțiunile comerciale 
facile cu alternative mai sănătoase și 
superioare din punct de vedere nutrițional. 

November 18, 5 p.m.

The workshop focuses on the 
orientation towards correct food choices, 
which will strengthen health and ensure 
children’s harmonious development. 
Identifying the hidden dangers in the 
abundant supply of food is a first step 
towards proper nutrition. The aim is to 
cultivate children’s willingness to replace 
*easy business options* with healthier 
and nutritionally superior alternatives.

Simona Man
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WORKSHOP
WonderTech WonderArtEffect

Miercuri, 17 noiembrie, ora 17,00
Joi, 18 noiembrie, ora 16,00

Vineri, 19 noiembrie, ora 17,00
1.Companiile private în noua cursă pentru cucerirea 

spațiului. Misiuni, dezvoltare, clasament comparativ. 
Ce deosebiri sunt între proiectele private și cele 
finanțate de guvernul american prin NASA. Consecințe 
asupra economiei, ingineriei și științei mondiale. 
2.Mașinile electrice, viitorul transporturilor. Conducere 
autonomă și inteligență artificială. Marii inovatori în 
industria transporturilor: diferențe, comparații, dileme 
etice și legale. 3. Copiii și spațiul cibernetic. Despre 
pericolele fizice și psihice la care sunt expuși minorii pe 
platformele de Internet. Siguranța cibernetică: trucuri 
și metode pentru o navigare sigură și sănătoasă. Sunt 
tinerele generații cu adevărat maeștri ai tehnologiei?

Wednesday, November 17, 5:00 p.m.
Thursday, November 18, 4.00 p.m.

Friday, November 19, 5:00 p.m.
1. Private companies in the new race to conquer 

space. Missions, development, comparative ranking. 
What are the differences between private projects and 
those funded by the US government through NASA. 
Consequences on the world economy, engineering and 
science. 2. Electric cars, the future of transportation. 
Autonomous driving and artificial intelligence (AI). The 
great innovators in the transport industry: differences, 
comparisons, ethical and legal dilemmas. 3. Children 
and cyberspace. About the physical and mental dangers 
to which minors are exposed on Internet platforms. 
Cyber security: tricks and methods for safe and healthy 
browsing. Are the young generations truly masters of 
technology?

Vineri, 19 noiembrie, ora 15,00
Efectul artei în timpuri 

pandemice reprezintă un mijloc 
de exprimare  și un suport 
spiritual. În cazul în care stăm 
mai mult în casă propun să 
învățăm să desenăm în nisip și 
să ne întâlnim cu imaginația, 
creativitatea într-un mod nou 
de abordare. Predau ștafeta 
desenului în nisip ca o poveste 
în imagini.

Friday, November 19, 3 p.m.
The effect of art in pandemic 

times represents a mean of 
expression and a spiritual 
support. If we stay longer in 
our houses, I propose to learn 
to draw in  sand and to meet the 
imagination and creativity in a 
new way of approach. 

I hand over now the relay of 
the drawing in sand, like a story 
in pictures.

Bogdan Ionescu
Mariana Pachis
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Miercuri, 17 noiembrie, ora 14,00

Comunicăm din primele minute ale 
vieții. Anunțăm că vrem ceva, că ne 
doare ceva, că ne bucură ceva. Mai 
târziu diversificăm mesajele, forma, 
conținutul, dar fondul rămâne același. 
Copiii rămân însă cei mai buni și cei 
mai sinceri comunicatori. Ce pot învăța 
adulții de la comunicarea copiilor și 
cum pot copiii să schimbe mentalități 
sunt temele de discuție ale atelierului 
E-COmunicare la Wonder Fest.

Wednesday, November 17, 2 p.m.

We communicate from the first 
minutes of our life. We announce that 
we want something, that something 
hurts us, that we enjoy something. 

Later we diversify the messages, the 
form, the content, but the background 
remains the same.

But children remain the best and 
most sincere communicators.

What adults can learn from children’s 
communication and how children 
can change mindsets are the topics of 
discussion of the E-COmmunication 
Workshop at Wonder Fest.

Joi, 18 noiembrie, ora 13
Vineri, 19 noiembrie, ora 14,00

Perioada Sărbătorilor de Crăciun este 
una reprezentativă pentru daruri și pentru 
bucurie. Învățăm să creăm singuri cadouri 
minunate pentru cei dragi, care vor fi cu 
atât mai apreciate, cu cât sunt handmade, 
realizate de noi. La Atelierul WonderHome, 
învățăm să realizăm lumânări parfumate 
și ”bombe de baie”, din ingrediente 100% 
naturale care se pot achiziționa ușor și la 
prețuri modice, dar care compun cadouri 
scumpe, la propriu și la figurat.

Thursday, November 18, 1 p.m.
Friday, November 19, 2 p.m.

The Christmas holiday period is 
representative of gifts and joy.  We learn to 
create wonderful gifts for our loved ones, 
which will be all the more appreciated, as 
they are handmade, made by us.

 
At WonderHome Workshop, we learn 

how to make scented candles and “bath 
bombs”, from 100% natural ingredients that 
can be easily purchased at reasonable prices, 
but which make up expensive gifts, literally 
and figuratively.

Narcisa  Iorga

WonderHome WonderComm  
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Joi, 18 noiembrie, ora 18,00 
Scenariul adaptat după un roman

Cele mai bune cărți au inspirat regizori care au ecranizat filme celebre. Mulți dintre noi 
preferăm filmul în locul cărtii; este mai usor, mai scurt și de multe ori filmul îți acaparează 
atenția din primele clipe. Astfel, filme celebre au luat viață după romane celebre. 
Amintesc câteva titluri ale unor cărți pentru copii vândute în mii de exemplare și care, 
după ce au fost ecranizate a crescut și mai mult numărul vânzărilor: „Harry Potter and 
the Sorcerer’s Stone” (Harry Potter și Piatra Filozofală), „Les Misérables”(Mizerabilii), 
„Alice în Țara Minunilor”, regizat de Tim Burton, „O noapte la muzeu”, ”Coraline”, o 
animatie care a fost nominalizată la Oscar. 
O poveste deosebită, captivantă, un erou cu o mie de chipuri, conflictul intern, conflictul 
extern, structura bine închegată a povestii, personaje bine delimitate, toate acestea 
asigură succesul unui scenariu care atunci când intră pe mâna unui regizor bun care 
își alege actorii potriviti, producătorul și echipa de producție formată din profesioniști, 
rezultă un film de box office.

Thursday, November 18, 6 p.m.
The screenplay adapted from a novel

The best books have inspired directors who have screened famous films.
 Many of us prefer film instead of book; it’s easier, shorter and often the film grabs your 
attention from the first moments. 
Thus, famous films came to life after famous novels. I remember a few titles of children’s 
books sold in thousands of copies and which, after being screened, further increased 
the number of sales: „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, „ Les Misérables „( The 
Miserables), „Alice in Wonderland”,  directed by Tim Burton, „A Night at the Museum”, 
„Coraline,” an Oscar-nominated animation.
A special and captivating story, a hero with a thousand faces, the internal and extermal 
conflict,  a well-cohesive structure of the story and well-defined characters, all ensure 
the success of a script  that,  when it falls into the hands of a good director who chooses 
the right actors , the producer and the production team made up of professionals, results 
in a major box office film.

Lămîiţa Melu

WonderPlaywriting  
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TEATRU

În orice mo ment al vieții, cultura este 
esențială, iar acum, când planeta trebuie să 
aleagă din nou între lumină și întuneric, să-și 
apere libertarea și dreptul la individualitate, 
la știință, la o viață frumoasă, la ziua de 
mâine și la cea de peste 50 ani, acum cultura 
este apă vie. Arta teatrului susține educația 
și pregătirea copiilor, a tinerilor, a adulților, 
prin propria sa artă, teatrul învață Omul să 
aprecieze și să trăiască plenar Acum. Ieri 
a fost, Mâine va veni într-un fel sau altul, 
dar Azi este doar acum. Doar Teatrul deține 
această tehnică magică a lui Azi. Ne vedem 
la teatru, în sală sau online!

At any moment of life, culture is 
essential, and now, when the planet has to 
choose again between light and darkness, 
to defend its freedom and the right to 
individuality, to science, to a beautiful life, 
to tomorrow and for the days to come over 
50 years, now the culture is like a living 
water. The art of theater supports the 
education and training of children, young 
people, adults, through its own art, the 
theater teaches Man to appreciate and live 
fully- Now. Yesterday is gone, Tomorrow 
will come one way or another,  but Today 
is only now.  Only the Theater has this 
magical technique of Today. See you at the 
theater, in the hall or online!

Ada Hausvater
Regizor de teatru, directorul Teatrului Național din Timișoara
theater director, Director of the National Theater in Timisoarator

Cronologic vorbind, are o vârstă venerabilă, 
dar Teatrul Național din Timișoara este, cu toate 
acestea, foarte tânăr. Orientat spre evoluție și 
continuitate, Teatrul Național din Timișoara este 
prima scenă din vestul României, un simbol al 
identității naționale în forma sa cea mai elevată: 
cultura, ca voce distinctă și armonică în raport 
cu celelalte națiuni, respectiv cu celelalte culturi. 
Teatrul Național a devenit un epicentru teatral 
și civic, un spațiu relevant de educare, suport, 
redefinire și evoluție prin teatru. 

Teatrul din Timișoara a devenit Teatru Național 
în anul 1971, dar a fost înființat ca teatru de stat 
în iarna anului 1945. De atunci, își desfășoară 
activitatea în Palatul Culturii, locul care a 
devenit, peste ani, simbolul libertății recâștigate a 
românilor de sub comunism. În 2008, Naționalul a 
obținut  un spațiu pe care orașul aproape  îl uitase - 
fostul manej imperial, la vremea respectivă o sală 
de sport nefolosită și plină de igrasie. E momentul 

în care se semnează actul de naștere al uneia dintre 
cele mai moderne săli de spectacole din România 
- Sala 2. 

Inițiativele nu s-au oprit aici: Naționalul a 
creat Studio „Uțu Strugari”, o sală de 50 de locuri, 
dedicată unui tip de spectacol experimental, iar 
în pandemie, Teatrul Național a ridicat o scenă 
în aer liber, Scena Aut DOR, unde a jucat atât 
spectacolele proprii, cât și spectacolele reunite în 
ediția din 2020 a festivalului de teatru FEST-FDR.

Ar mai fi enorm de multe de spus despre acest 
teatru, despre energia lui. De exemplu, despre 
Festivalul European al Spectacolului Timișoara 
- Festival al Dramaturgiei Românești (FEST-
FDR), un alt model extraordinar de tenacitate și 
de anduranță, dar și de viziune. Festivalul este un 
eveniment de talie europeană, membru al European 
Festival Association. În siajul aceluiași principiu, 
Teatrul Național organizează Concursul Național 
de Dramaturgie, o competiție care descoperă și 

Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara
„Mihai Eminescu” National Theater - Timisoara



17

TEATRU
promovează textul de teatru contemporan de la 
faza de proiect la cea de spectacol. De asemenea, 
Teatrul Național organizează workshop-uri pentru 
actori, editează cărți și reviste de teatru și multe 
altele.

Capitala Europeană a Culturii este un proiect 
de țară. Pentru România, pentru Timișoara, Teatrul 
Național se află în inima acestui vis - aducând 
împreună, într-un elan civic rar egalat de atunci, pe 
toți acei oameni care au dorit  mai apoi ca povestea 
să continue. În prezentul context care, practic, 
raliază istoria de peste un deceniu a Teatrului 
Național acestui concept european de dezvoltare 
prin cultură, Naționalul timișorean își propune 
ca, în următorii ani, să găsească noi forme de 
conectare și de implicare în evoluția comunității 
și a societății, în general, prin programe și proiecte 
inovatoare - spectacole în aer liber, instalații, 
coproducții etc., precum și prin dezvoltarea celor 
deja consacrate. 

Chronologically speaking, it has a venerable 
age, but the National Theater in Timisoara is, 
nevertheless, very young. Oriented towards 
evolution and continuity, the National Theater of 
Timisoara is the first stage in western Romania, 
a symbol of national identity in its highest form: 
culture, as a distinct and harmonious voice in 
relation to other nations, respectively to other 
cultures. The National Theater has become a 
theatrical and civic epicenter, a relevant space 
for education, support, redefinition and evolution 
through theater. This theater became a National 
Theater in 1971, but it was established as a state 
theater in the winter of 1945. Since then, it has been 
operating in the Palace of Culture, a place that 

has become, over the years, the symbol of regained 
freedom of Romanians under communism.

 In 2008, the *National* obtained a new space 
that the city had almost forgotten - the former 
imperial riding school, at that time an unused 
and damp gym. It is the moment when the birth 
certificate of one of the most modern performance 
halls in Romania is signed - Hall 2.

The initiatives did not stop here: the National 
created the „Utu Strugari” Studio, a hall with 50 
seats, dedicated to a type of experimental shows, 
and in the pandemic, the National Theater erected 
an outdoor stage, so-called Scena Aut DOR, where 
were presentend both own performances and the 
performances reunited in the 2020 edition of the 
FEST-FDR theater festival.

There would be a lot more to say about this 
theater, about its energy.  For example, about 
the European Festival of PerformanceTimisoara- 
Festival of Romanian Dramaturgy (FEST-FDR), 

another extraordinary model of 
tenacity and endurance, but also of 
vision. The festival is a European 
event, a member of the European 
Festival Association.  Following the 
same principle, the National Theater 
organizes the National Dramaturgy 
Contest, a competition that discovers 
and promotes the text of contemporary 
theater from the project phase to the 
performance phase. The National 
Theater also organizes workshops 
for actors, publishes books and 
theater magazines and much more. 
The European Capital of Culture is 

a country project.  For Romania, for Timisoara, 
the National Theater is at the heart of this dream 
- bringing together, in a civic momentum rarely 
matched since then, all those people who later 
wanted the story to continue. 

In this context, which practically links the 
history of the National Theater for over a decade 
to this European concept of development through 
culture, the Timisoara National aims to find 
new forms of connection and involvement in the 
evolution of community and society in the coming 
years, in general, through innovative programs 
and projects - outdoor performances, installations, 
co-productions, etc., and through the development 
of those already established, as well.
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Teatrul Național din Timișoara 
ne propune un one-woman show 
unde actrița Mălina Petre povestește 
memoriile Ninei Cassian, figură 
remarcabilă a literaturii române.

„Prin oglindă” spune incredibila 
poveste de viață a Ninei Cassian, 
destinul scriitoarei în exil, dezrădăcinare 
și identitate, feminitate, dincolo de 
oglindă.

Extraordinara Nina Cassian a fost 
considerată de Tudor Arghezi „un talent 
incontestabil” și a fost muza a poetului 
Ion Barbu.

 
The National Theater from 

Timișoara proposes an one-woman show where the actress Malina Petre tells the story of 
Nina Cassian`s memoiries, a remarkable figure of Romanian literature.

„Through the Mirror” tells the incredible life story of Nina Cassian, the destiny of the 
writer in exile, uprooting and identity, femininity, beyond the mirror.

The extraordinary Nina Cassian was considered by Tudor Arghezi  „an indisputable 
talent” and was the muse of the poet Ion Barbu.

Prin Oglindă 
Through the Mirror
Vineri/Friday, 19 noiembrie/November 2021, 
ora 20,00/8:00 p.m.

De/By Mălina Petre
Scenografia/ Scenography:  
Geta Medinski
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Miercuri, 17 noiembrie, ora 17,15 
Joi, 18 noiembrie, ora 17,15

Secțiunea “Snapshots” cuprinde 
filme cu o durată de maxim un minut 
realizate de elevi cu telefonul mobil și 
care vor surprinde crâmpeie, în viziunea 
proprie, din realitatea cotidiană. Tema 
din acest an este viitorul după pandemie 
în viziunea micilor regizori și scenariști.  
Proiecțiile filmelor vor avea loc, într-un 
format adaptat specificului mediului de 
transmisie, pe paginile de Facebook ale 

Asociației Pro Familia - https://www.
facebook.com/asociatiaprofamilia/ 

Festivalului Wonderfest - https://
www.facebook.com/festivalul.filmului.
pentru.copii.wonderfest/

Wednesday, November 17, 5:15 p.m.
Thursday, November 18, 5:15 p.m.
The “Snapshots” section includes 

movies with a maximum duration of 
one minute made by students with their 
mobile phones  and which will capture 
snippets, in their own vision, from 
everyday reality.This year’s theme is 
”The future after the pandemic times”,  in 
the own vision of the small directors and 
screenwriters.

The screenings of the films will take 
place, in a format adapted to the specific 
needs for the transmission medium, 
on the Facebook pages of Pro Familia 
Association - https://www.facebook.
com/asociatiaprofamilia/ and Wonderfest 
Festival https://www.facebook.
com/festivalul.filmului.pentru.copii.
wonderfest/

La această ediție a WonderFest, juriul 
elevilor  format din tineri de la școlile și 
liceele din București, Bistrița, Slatina, 
Medieșu Aurit – Satu Mare, Tăuții 
Măgherăuș – Maramureș, Dumbrăvița 
– Maramureș, Suceava și Timișoara, va 
decerna 3 premii: premiul I, premiul II și 
premiul III.

Criteriile de jurizare de care va ține cont 
juriul elevilor se vor concentra cu precădere 
asupra valorii artistice, a mesajului educativ 
și a mijloacelor specifice de exprimare 
în arta cinematografică (regie, scenariu, 
realizare tehnică, decoruri, imagine și jocul 
actorilor).

At this edition of WonderFest, the jury 
of students,  made up of young people from 
schools and high schools in Bucharest, 
Bistrita, Slatina, Mediesu Aurit - Satu 
Mare, Tauții Magheraus - Maramures, 
Dumbravita - Maramures, Suceava and 
Timisoara, will award 3 prizes: 1st prize, 
2nd. prize and 3rd. prize.

The judging criteria that the students’ 
jury will take into account will focus 
mainly on the artistic value, the 
educational message and the specific 
means of expression in cinematographic 
art (directing, screenwriting, technical 
execution, sets, photography and acting).

SNAPSHOTS

STUDENTS’ JURY

Gazdele festivalului
Lavinia Şandru & Sorin Stanciu
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Gina Ştefan

Tony Mihalache

Vicenţiu Popa
Corina Ifrim 

Drăgulinescu Ladislau Kocsis

Vladimir Marin

Lămâiţa Melu

Natalia Popa

Echipa

Sorin Stanciu

Rodica Poleanu

vă mulţumeşte
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Narcisa IorgaSimona Man

Echipa

Lavinia Şandru Mariana PachisMihai Apolozan

Bogdan Ionescu Ovidiu Uşvat

Claudiu PopaBogdan Radu

vă mulţumeşte



22

PROGRAM
Marți 16 noiembrie 

18,30  -  Gala de deschidere  a Festivalului Internațional | 
al Filmului pentru Copii și Tineret Wonderfest 2021, ediția a IV-a, online 

19,00  - WonderTalks - emisiune despre festival, știri și  interviuri cu personalități (Canal 33 
și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/festivalul.filmului.pentru.copii.
wonderfest/. Emisiunea va fi realizată de Lavinia Șandru. 

 Miercuri 17 noiembrie
14,00 - WonderComm Lector Narcisa Iorga
15,00 - WonderToys Lector Ovidiu Ușvat
16,00 - WonderPhoto Lector Claudiu Popa
17,00 - Wonder Tech Lector Bogdan Ionescu
17,15 - filme în secțiunea ”Snaphots”
18,00 - Wonder Sweet Lector Corina Ifrim Drăgulinescu
19,00 - WonderTalks Prezentator si realizator Lavinia Sandru

Joi 18 noiembrie
13,00 - WonderHome Lector Narcisa Iorga
14,00 - WonderToys Lector Ovidiu Ușvat
15,00 - WonderPhoto Lector Claudiu Popa
16,00 - Wonder Tech Lector Bogdan Ionescu
17,00 - WonderFood Lector Simona Mann
17,15 - filme în secțiunea ”Snaphots”
18,00 - Wonder Playwriting Lector Lămâița Melu
19,00 - WonderTalks Prezentator si realizator Lavinia Sandru

Vineri 19 noiembrie
14,00 - WonderHome Lector Narcisa Iorga
15,00 - WonderArtEffect Lector Mariana Pachis
16,00 - WonderPhoto Lector Claudiu Popa 
17,00 - Wonder Tech Lector Bogdan Ionescu
18,00 - WonderToys Lector Ovidiu Ușvat
18,30 -  Gala de Închidere a Festivalului. Decernarea premiilor secțiunii Snapshots. 

Decernare premii de către Juriul Elevilor.
19,00 - WonderTalks Prezentator şi realizator Lavinia Sandru
20,00 - Piesă de teatru - Prin Oglindă - piesă oferită de Teatrul Național Timișoara
Festivalul va fi difuzat online pe Facebook pe paginile  
Festivalul Filmului pentru Copii și Tineret WonderFest 
 https://www.facebook.com/festivalul.filmului.pentru.copii.wonderfest/, 
Asociatia Pro Familia - https://www.facebook.com/asociatiaprofamilia/
Proiecțiile filmelor din secțiunea ”Concurs” vor avea loc într-un  grup restrâns  de
 facebook: https://www.facebook.com/groups/www.wonderfest.ro.
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