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Valer-Daniel Breaz
Ministrul Culturii și Identității Naționale

Festivalul Internațional al Filmului pentru 
Copii și Tineret ”WonderFest” este o excelentă 
ocazie de a duce educația dincolo de zidurile școlii, 
dincolo de rigori și de restricții, dar nu departe de 
valori, ci dimpotrivă, foarte aproape de ele.

Ca profesor, știu cât este de importantă educația 
în modelarea fiecărui individ pentru ca societatea 
și, implicit, țara să evolueze. Copiii și adolescenții 
iubesc școala ca spațiu de socializare, în primul 
rând, de învățătură și educație, de competiție și de 
confirmare a propriei valori.

În condițiile în care, sub presiunea noilor 
tehnologii, societatea evoluează rapid, la fel 
cultura și arta, atunci e nevoie ca și educația să se 
schimbe. Școala trebuie adaptată la copii, iar nu 
copiii să fie adaptați la școală.

Prin îmbinarea artei filmului cu atelierele de creativitate și conferințele interactive, 
WonderFest reușește să aducă bucuria cunoașterii altfel decât copiii au fost obișnuiți, 
într-un mod inedit și, de ce nu?, poate chiar mai vesel, ceea ce poate fi chiar o parafrazare 
a părintelui informaticii românești, Grigore Moisil, care, întrebat dacă e potrivit ca un 
profesor să facă glume la cursuri, a spus că ”Știința nu e tristă decât pentru unii”.

Prin îmbinarea artei 
filmului cu atelierele 
de creativitate 
și conferințele 
interactive, 
WonderFest reușește 
să aducă bucuria 
cunoașterii altfel 
decât copiii au fost 
obișnuiți
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Întrebându-mă care e cea mai frumoasă vârstă, 
am primit un răspuns cu zâmbet pe chip: copilăria.

Întrebându-mă care e vârsta în care simți 
cum îți cresc aripi din suflet, am găsit sertare cu 
amintiri din adolescență, purtând parfum de flori 
presate între cărți.

Întrebându-mă care e cea mai frumoasă lecție 
care se poate învăța la școală, am avut zeci, poate 
sute, de variante de răspuns. Aș putea spune o lecție 
de matematică, pentru că mă învață să gândesc. Aș 
putea spune o lecție de muzică pentru că mă învață 
să cânt. Sau poate o lecție de literatură pentru că 

mă învață să visez. De istorie, pentru că mă învață cine sunt sau de sport pentru că mă 
învață să câștig și să pierd. Sau poate o lecție de...

Întrebându-mă cum mi-ar fi plăcut să învăț toate astea dintr-o dată, dacă astăzi aș mai 
fi copil, aș spune că aș vrea să fac o minune: să mă trezesc învățând prin joacă și prin film.

Întrebându-mă ce aș putea face astăzi, ca om matur, pentru ca prin joacă și prin film, 
copiii să învețe cât mai mult, am creat o minune de festival: WonderFest.

Lavinia Şandru
Director WonderFest

Valer-Daniel Breaz
Ministrul Culturii și Identității Naționale

Întrebându-mă ce aș 
putea face astăzi, ca 
om matur, pentru ca 
prin joacă și prin film, 
copiii să învețe cât 
mai mult, am creat o 
minune de festival: 
WonderFest.

Art Efect   
Lector: Mariana Pachis

Cunoaștere și dezvoltare personală prin intermediul artei, exhibarea creativității 
și folosirea imaginației în scenarii și joc de teatru, în regie de film și desen. Elevii 
vor fi stimulați să-și etaleze creativitatea și să-și folosească imaginația în scenarii și 
joc de teatru, în regie de film și desenW
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Ioana Mihaela Neacșu
Inspector Școlar General

„A educa un om doar din punct de vedere 
intelectual, nu și moral, înseamnă a educa o 
amenințare pentru societate” - Theodore Roosevelt

Trăim într-o lume cu tot mai multe amenințări 
și cu tot mai puțină moralitate. Nu noi am ales 
timpurile acestea, ci timpurile ne-au ales pe 
noi, drept urmare trebuie să le facem față. Ne 
pregătim să fim din ce în ce mai competitivi, să 
obținem cât mai rapid ceea ce ne-am propus, să 
fim mereu printre cei mai buni. Școala riscă să 
devină o fabrică de automatisme, pe cât de rapid asimilate, pe atât de efemere. Ori, menirea 
școlii e de a deștepta, în copilul de azi, dorința adultului de mâine de  a învăța toată viața și 
de la oricine. Nicolae Iorga spunea că „Şcoala este tot ce vezi și tot ce auzi”.

Dorința noastră de a educa și dincolo de învățătură, de a deprinde copiii și adolescenții 
cu preocupări cultural-artistice, de a completa curricula școlară cu activități benefice 
formării unor oameni sensibili, nu doar bine instruiți, primește o excelentă motivație prin 
Wonder Fest. Suntem încântați să fim parte a acestui eveniment socio-cultural original și 
sperăm să continuăm împreună, încă mulți ani de aici înainte.

Machiajul de film - efecte speciale
Lector: Luiza Ionescu şi Loreta Constantin
Machiajul de film este un segment aparte în sfera întregului univers de frumusețe 
și de o importanță majoră în construcția finală a personajelor de film. Indiferent că 
vorbim despre film contemporan, istoric sau film SF, machiajul este nelipsit.
Materialele și tehnicile folosite sunt specifice filmului(sânge artificial, elemente 
prostetice, solventi, chelii, păr fals, mustăți, etc.), precum și ustensile nespecifice 
zonei de beauty(spatule,pensule cu texturi aspre, etc.) Toate acestea, puse în mâna 
unui expert, dau viață și valoare unui univers uimitor, numit cinematografie.W
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A educa un om doar 
din punct de vedere 
intelectual, nu și moral, 
înseamnă a educa o 
amenințare pentru 
societate

Theodore Roosevelt



5

Cea mai neprețuită investiție este investiția 
în noua generație, în educarea, formarea și 
responsabilizarea acesteia în perpetuul efort de 
continuare și perfecționare a speciei umane.

Într-o lume tot mai încordată și confuză exista 
voci care clamează necesitatea educatiei culturale 
a copiilor și tinerilor ca o condiție esențială a 
unui viitor mai bun.O astfel de voce se vrea a fi 
și festivalul nostru - Wonderfest - care, în pofida 
tuturor dificultăților, persistă în a considera ca 
arta filmului este una dintre cele mai percutante 
și eficiente modalități de modelare a conștiinței 
si atitudinii tinerei generații. Filmele artistice și 

de animație, de lung și scurt metraj din 10 țări vor delecta și ajuta publicul românesc să 
înțeleagă și să cunoască un pic mai bine complexitatea și diversitatea universului copiilor.

Vladimir Marin
Director artistic

 WonderFest

Ioana Mihaela Neacșu
Inspector Școlar General

Într-o lume tot mai 
încordată și confuză 
exista voci care 
clamează necesitatea 
educatiei culturale a 
copiilor și tinerilor ca 
o condiție esențială a 
unui viitor mai bun.

Revoluția digitală - transformarea industriei cinematografice  
Lector: Bogdan Ionescu
Revoluția digitală a transformat procesarea peliculei, dintr-o industrie poluantă 
și periculoasă, într-o industrie verde și prietenoasă cu mediul.Substanțele și 
produsele toxice inflamabile au fost înlocuite de biți și bytes.Cum ni s-au schimbat 
obiceiurile și viața datorită filmului și fotografiei digitale.
- producția de peliculă: materiale, compuși chimici
- procesul developării: pași și etape, băi chimice, substanțe poluante și/sau 
periculoase pentru sănătate
- apariția primei camere digitale în 1975 - Steve Sasson, un inventator nedreptățit 
- cum funcționează camerele digitale și alte dispozitive precum proiectoare, 
printere și contribuția procesului digital la protejarea mediului înconjurător
- ce înseamnă digitalizarea pentru viața noastră de zi cu zi
- inteligența artificială și rolul ei în schimbarea societății din punctul de vedere al 
vieții profesionale, al ierarhiilor și noilor tipuri de inegalități sociale.W
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CASA PISICII

Radu Nicolae, proprietarul companiei Opal 
Production şi producătorul filmului „Mercy Street”, are 
experienţă cinematografică încă din copilărie, când a 
jucat un rol principal în serialul de aventuri pentru copii 
„Racheta albă”, realizat de către Româniafilm și TVR în 
1984. În 2007, alături de Domino Film, Opal Production 
a fost producător asociat al celui mai costisitor film făcut 
vreodată în România -„Restul e tăcere…”, în regia lui 
Nae Caranfil. În 2011, Radu Nicolae a scris, regizat 
şi co-produs filmul „The Gift”, o coproducţie Opal 
Production/Silver Bullet Film. „The Gift” este o dramă 
bazată pe fapte reale despre lumea finanţelor, cu Andrew 
Pleavin, Zane Jarcu şi Raluca Aprodu. Radu Nicolae 
deţine şi agenţia de publicitate Idea Zone, prin care, din 
2003 şi până în prezent, a creat şi produs peste 50 de 
reclame pentru branduri naţionale şi internaţionale.

Spectacolul „Casa pisicii” este  o adaptare 
după povestea cu titlul omonim a scriitorului 
rus Samuil Marșak. Regia este semnată de 
Lenuș-Teodora Moraru, adaptarea textului 
pentru scenă aparținând lui Robert Robert 
Emanuel, după o traducere de Gellu Naum. 

Spectacolul surprinde publicul prin 
maniera creativă în care transmite învățăminte universal valabile, necesare oricui aflat la 
început de drum; „Casa pisicii” spune o poveste despre prietenie și altruism, despre felul 
în care personajul principal, Pisica, descoperă cât de important este să ai grijă de cei din 
jurul tău atunci când ești înstărit. Într-un cadru colorat și plin de candoare, imaginat de 
scenograful Gelu Rîșca, regizoarea Lenuș-Teodora Moraru creează, prin muzică și dans, 
un spectacol plin de sensibilitate și veselie. Au contribuit din plin la o așa atmosfera muzica 
și versurile cântecelor scrise de regretatul Ioan Gyuri Pascu, un colaborator devotat al 
Teatrului Excelsior. Acesta a fost ultimul spectacol de teatru pentru care Ioan Gyuri Pascu 
a compus muzica, menită „să cinstească și să bucure copilul din noi”, după cum el însuși 
mărturisea.

Diversele personaje - animale din ograda casei - sunt interpretate cu haz și cu har de 
actorii Silvana Ionescu, Robert Robert Emanuel, Ștefania Dumitru, Ciprian Cojenel, Raluca 
Botez, Oliver Toderiță, Annemary Ziegler, Dragoș Spahiu, Cosmina Dobrotă, Magda 
Condurache, Oana Tofan, Veronica Popescu. La realizarea spectacolului au contribuit, de 
asemenea, Victoria Bucun (coregrafia), Cristian Niculescu și Luca Achim (video design și 
mapping). 
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Luni, 23 septembrie - TEATRU
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Primul lungmetraj de animaţie 3D 
produs în România este realizat cu o 
tehnică de animaţie stereoscopică 100 
% autohtonă, concepută de Ştefan şi 
Alexandru (Ducu) Buzea, regizorul, 
respectiv creatorul şi animatorul 
personajelor filmului. 

Mercy Street (Strada Speranţei) 
aduce pe ecrane povestea unui băiat 
de 10 ani, Lorenz, care descoperă un 
pasaj secret spre o lume neştiută de 
sub lumea noastră, care îl va duce într-o mare aventură cu scopul de a salva muzica lumii.

Alături de 3 prieteni muzicieni, de părintele Abbey și de cele două pisici ale lui, Lorenz 
trăieşte întâmplări incredibile în lumea secretă Havala. Acolo descoperă planul malefic al 
lui Marcus, un geniu care încearcă să transforme muzica lumii într-o sursă uriaşă de energie 
pe care vrea s-o folosească ca să devină nemuritor. Lorenz şi prietenii lui primesc ajutor 
neașteptat din partea unei fetițe pe nume Hava, singurul supravieţuitor al lumii subterane, 
care le devine prietenă.

STRADA SPERANŢEI 
Mercy Street 
România - 2016 - animaţie - 74 min.

Regia: Ștefan Buzea
Scenariul: Alex 
Bordeanu
Animație/Creator 
personaje :Alexandru 
Buzea
Distribuţie/Voci: 
Alex Bordeanu, Vlad 
Rădescu, Ionuț Grama, 
Cristian Iacob, Duță 
Șerban
Producător: 

Radu Nicolae  
Opal Production

Luni, 23 septembrie
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Patru tineri evrei supraviețuiesc celui de-al 
treilea Reich în mijlocul Berlinului trăind atât de 
nesăbuit, încât devin „invizibili”: Hanni, Cioma, 
Eugen și Ruth.

Patru tineri germani obișnuiți care încearcă să navigheze prin penuria și interdicțiile din 
Berlin în toiul celui de-al Doilea Război Mondial. Proveneau din clase sociale și cartiere 
diferite, dar împărtășeau un singur secret comun: erau evrei. În timp ce Goebbels a declarat, în 
mod infam, Berlinul „liber de evrei” în 1943, aproximativ 1.700 au reușit să supraviețuiască 
în capitala nazistă până la eliberare. Filmul lui Claus Räfle urmărește poveștile a patru 
supraviețuitori din viața reală care au aflat că uneori cea mai bună ascunzătoare este la 
vedere. În timp ce se mutau între cinematografe, cafenele și ascunzători, au evitat Gestapoul 
și o rețea densă de spioni și informatori, știind că o singură greșeală avea să le aducă 
sigur moartea. Cu toate astea, prudența era în contradicție cu înclinația lor tinerească spre 
nesăbuință, determinându-i uneori să se alăture rezistenței, să falsifice pașapoarte sau să se 
dea drept arieni văduviți de război.Întrețesând cu măiestrie diferitele fire de poveste, The 
Invisibles este o mărturie a inspirației, a puterii de voință și a norocului pur care ne permit 
să supraviețuim.

THE INVISIBLES
Invizibilii 

Germania - 2017 - 110 min.

Regia: Claus Räfle
Scenariul: Claus Räfle  & 
Alejandra López
Imaginea: Jörg Widmer
Distribuție: Max Mauff (Cioma 
Schönhaus), Alice Dwyer ( 
Hanni Lévy), Ruby O. Fee (Ruth 
Arndt), Aaron Altaras (Eugen 
Friede), Victoria Schulz (Ellen 
Lewinsky)
Producător: Claus Räfle
Co-Producători: Frank Evers, 
Howard Harrington, Helge 
Neubronner, 
Torsten Gauger

Marţi 24 septembrie



9

Visul lui Chuskit de a merge la școală este 
năruit atunci când devine paraplegică în urma 
unui accident. Se limiteză  la o viața în interior, 
în compania bunicului ei Dorje, un om cu 
viziuni invechite. Chuskit continuă să-și păstreze 
speranțele de-a merge la școală, dar Dorje încearcă 
să o convingă că școala nu-i poate răspunde 
nevoilor.  Pe măsură ce viața acasă devine din ce 
în ce mai grea, bătălia cu bunicul ei se agravează. În bătălia lor intervin părinții lui Chuskit și 
fratele ei întreprinzător, care doresc să respecte vechile obiceiuri pe care Dorje le reprezintă, 
dar doresc să mențină în viață spiritul lui Chuskit. Chuskit va trebui să-l determine pe bunic 
să cedeze sau va trebui să accepte realitatea cruntă a unei vieți cu handicap.

CHUSKIT
Chuskit  
India - 2018 - 89 min.

Regia: Priya Ramasubban
Scenariul: Priya Ramasubban
Imaginea: Arvind Kannabiran
Distribuţie: Chuskit - Jigmet 
Dewa Lhamo, Dorje (Bunicul) 
- Morup Namgyal,Tsering 
(Mama)- Yanchen Dolma, 
Stobdan (Frate)-Padma Chospel, 
Sonam (Tatăl) - SS Wangchuk
Producător: Priya Ramasubban - 
Kaavya Film Pvt.Ltd

Miercuri 25 septembrie

Din tainele cinematografiei 
Lector: Carmen Soare
Workshopul va consta într-o incursiune în istoria cinematografiei care va purta 
participanții printre metodele de realizare (din perspectiva metodelor de lucru și 
transpunerii viziunii artistice) a producțiilor cinematografice de la frații Lumiere până 
în zilele noastre.
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Anul 2062: Cyberspace oferă o satisfacție 
emoțională totală online. Pentru a menține 
populația, guvernul încurajează oamenii să 
procreeze, oferind stimulentul unui robot gratuit 
care să ajute la creșterea copiilor. Într-o noapte 
ploioasă Tina, în vârstă de nouă ani și robotul ei 
păzitor,  

SAM-53, au pornit într-o misiune în care vor căuta răspunsul la o întrebare majoră: dacă 
cyber spațiul a făcut ca dragostea romantică să fie învechită, mai avem nevoie de iubire în 
lumea reală?

THE ROBOT WILL PROTECT YOU
Robotul te va proteja 

Estonia - 2018 - animație - 10 min.

Regia: Nicola Piovesan
Scenariul: Matt Willis-Jones
Distributie: Lizzie Freeman
Animatie: Eleftherios 
Kokkinakis, Andriy Muzychenko, 
Preetham Tej
Producător: Nicola Piovesan

Miercuri 25 septembrie

Comunicarea - de la marele la micul ecran  
Lector: Narcisa Iorga

Participanții vor deprinde abilități de comunicare plecând de la arta 
cinematografică, insistându-se pe importanța limbajului nonverbal și al adaptării 
la context. Tranziția de la cinema către fenomenul TV va fi însoțită de exemple și 
jocuri care implică punerea participanților în situația comunicatorilor de pe micul 
ecran. Se va urmări, de asemenea, orientarea participanților către un conținut media 
de calitate.W
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Tony are 8 ani și 
visează să devină 
un om de știință 
grozav într-o zi. 
Dormitorul lui arată 
ca un laborator și 
și-a numit în mod 
deliberat șoricelul de 
laborator după Marie 
Curie, savanta care 
a dezvoltat teoria 
radioactivității. Tony 
va participa la Târgul științific național cu propriul său experiment.

Vecina lui, Raya, tot de opt ani, este elevă la Școala de Dans și este destul de obraznică 
și răutăcioasă. Deseori îl deranjează pe Tony și întrerupe experimentele sale din laborator. 
Ea este  prietena lui Ștefan, un bătăuș care este cu câțiva ani mai în vârstă decât ea. Raya 
vrea să-l ajute pe Ștefan să-și treacă testul de matematică, dar Tony refuză să coopereze și, 
ca urmare, Marie Curie este răpit. Pentru a recupera valorosul șoricel, Tony trebuie să se 
confrunte cu noi provocări.

THE CURIE CASE
Experimentul Curie
Bulgaria - 2018 - 50 min.

Regia: Andrey Hadjivasilev
Scenariul: Sabina Ivanova, Plamena 
Velkovsky
Imaginea: Bojidar Simeonov 
Distributie: Martin Paunov (Tony), Zornitsa 
Ivanova (Raya), Yasen Kadiev (Stefan)
Producători: Plamen Yordanov, Andrey 
Hadjivasilev, Bulgarian National Film Center

Joi 26 septembrie
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Bendik are 9 ani 
și este foarte iubit 
de tatăl său. Există 
o singură problemă: 
tatăl lui Bendik bea 
prea mult. Când tatăl 
său bea, Bendik simte 
că tatăl acționează ca 

un clovn care nu este plăcut de nimeni. Bendik nu suportă obiceiul tatălui său și trebuie sa 
treacă la măsuri urgente. În „Clovn”, cineastul a folosit amintiri din propria copilărie pentru 
a spune povestea unei familii care se preface că totul este în regulă și că imaginea este 
perfectă. În film întâlnești și copii care vorbesc despre ce ar fi făcut dacă ar fi avut o mamă 
sau un tată care beau prea mult.

CLOWN - MY DADDY DRINKS
Clovnul - Tatăl meu bea  

Norvegia - 2018 - 21 min.

Regia: Torgeir Kalvehagen
Scenariul: TorgeirKalvehagen
Imaginea: Odd Hynnekleiv
Distribuție: Andreas Thorsteinsen 
(Bendik), Jakim Danjorgensen (Tatăl)
Producător: FILM PLOT AS

Joi 26 septembrie
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Esteban este un viitor înotător olimpic care crește alături doar de mama sa și nu știe cine 
este tatăl său. În căutarea identității sale, el descoperă că înotul este o metaforă a vieții în 
sine. Natura ambițioasă a spiritului tânăr este expusă în acest scurt metraj bazat pe viața 
sportivă și competiție.

THE LIFE OF ESTEBAN
Viața lui Esteban
Belgia (vers. flamandă) - 2018 - 16 min

Regia:Inès Eshun
Scenariul: Inès Eshun
Imaginea: Dries De clercq
Distribuţie: Noah Mavuela, Mathis Mavuela, 
Joshua Tassin, Tine Cartuyvels, Lamine Diou
Producători: Ines Eshun, Celine Vanhoutte

Joi 26 septembrie
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Filmul prezintă într-un mod succinct povestea de 
viață a lui Kareem, un băiat de 11 ani, care lucrează 
de la o vârstă fragedă la piața de pește, încercând să-și 
creeze o afacere proprie și profitabilă dar, în același timp, 
fiind preocupat de salvarea mediului înconjurator și a 
ecosistemului marin.

FISHNET AND THE FISH
Năvodul și peștii

Iran - 2018 - 8 min.

Regia: Ali Nikfar
Scenariul: Ali Nikfar
Imaginea: Masoud Kazerouni
Distribuţie: Hojjat Shuraki, Abbas Baruni
Producător: Ali Nikfar

Vineri 27 septembrie
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Filmul este o fantezie comică pentru copii. Este vorba despre prietenia care se dezvoltă 
între Malachy, un băiat irlandez care locuiește pe coasta de vest a Irlandei în 1918 și Sam, 
o fată indiană care locuiește în același loc în 2018. Ei sunt capabili să comunice de-a lungul 
timpului prin mesaje puse într-o sticlă pe care o aruncă în mare. Ei se distrează mult pe 
seama realității lumilor în care trăiesc (se pare că temele sunt o durere pentru copii în orice 
epocă!). Sam este capabilă 
să-l ajute pe Malachy 
să se confrunte cu un 
băiat mai în vârstă, care 
îl amenință, cu ajutorul 
unei intervenții din lumea 
modernă. Când tatăl lui 
Sam îi spune că trebuie 
să se mute din locul acela 
din cauza problemelor 
financiare, Malachy și 
Sam elaborează un plan de 
răsucire a timpului pentru a rezolva problema. Aceasta este o poveste orientată pe aspecte 
vizuale, cu accent pe distracția pe care o călătorie în timp ar putea s-o provoace.

ALL IN A GOOD TIME 
Totul la timpul potrivit 
Irlanda - 2018 - 15 min.

Regia: Bonnie Dempsey
Scenariul: Rodney Lee
Imaginea:Tom Comerford
Distribuţie: Luke Lally (Malachy), Dani-Rei 
Morrison (Sam)
Producători: Una Shinners, Dyehouse Films

Vineri 27 septembrie
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STRĂJERII  este primul film românesc 
pentru copii produs dupa 1989, prin care se 
dorește întoarcerea acestora spre natură și 
aventură. 

STRĂJERII  sunt un grup de copii ce 
iubesc natura și care, sperăm noi, îi va inspira 
și pe alții să descopere frumusețile și plăcerile 
jocului în aer liber, chiar dacă par a nu mai fi de 
actualitate. 

Este un proiect independent, făcut cu resurse 
proprii, foarte mici, dar cu generozitatea 
foarte mare a echipei de productie. Filmul s-a 
bazat pe spontaneitatea micilor actori, aceștia 
neavând replici scrise sau învățate. Libertatea 
de exprimare și de manifestare  a copiilor a fost 
în racord perfect cu libertatea pe  care o trăiești 
în natură. 

19 copii sunt în tabără la munte alături de 
cei doi însoţitori, Florentina şi Vasile. Când micul Radu se pierde în pădure, toţi ceilalţi 
din grup, inclusiv sora lui mai mică, se îngrijorează şi îşi imaginează tot soiul de scenarii 
fantastice.  Dar Radu găseşte ajutor chiar acolo unde se aştepta mai puţin...

STRĂJERII
The Sentries

România - 2018 - 73 min.

Regia: Liviu Mărghidan
Scenariul: Liviu Mărghidan
Imaginea: Andrei Butică, Adrian Pădurețu
Distribuție: Florentina Țilea, Vasile Calofir, Ana Maria Moldovan, 
Elias Ferkin, Cristian Păpușoiu și copiii: Adela și Radu 
Mărghidan,  Ștefan Giurgiu, Filip Pădurețu, Paul și Petre Butică, 
Victor Lupșa,  Clara și Iacob Păpușoiu, Filip Anca, Anastasia 
Ghenghea, Casian Băncilă, Raisa Moroianu, Ana Munteanu, 
Maria Marin, Valentin Dumitru, Ilinca și Andi Nicola 
Producător executiv: Ruxandra Flonta
Producător: Liviu Mărghidan - Scharf Film

Vineri 27 septembrie
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Festivalul Internațional al Filmului pentru Copii și Tineret WonderFest este un 
concept care reunește o serie de manifestări educative și artistice, dedicate îndeosebi 
copiilor și tinerilor, fără însă a exclude publicul de toate vârstele și categoriile sociale, 
interesat de astfel de evenimente culturale. 

WonderFest se definește ca fiind tentația pentru cultură și arta cinematografică pe 
care o oferim copiilor și tinerilor.

PROGRAM
Festivalul Internațional al Filmului pentru Copii și Tineret WonderFest - ediția a II-a

Bucureşti, Teatrul Excelsior 23-27 septembrie 2019

Luni, 23 septembrie, ora 17,00 
Teatrul Excelsior - Sala Mare
Gala de deschidere a Festivalului 
Internațional al Filmului pentru Copii și 
Tineret Wonderfest, ediția a II-a
n  prezentare festival, prezentare juriul 

elevilor, invitați
n  Difuzare film secțiunea Concurs  
l  Strada Speranței

Invitat - Radu Nicolae, producător
n  Spectacol artistic  

piesa de teatru Căsuța Pisicii”  

Marţi 24 septembrie 2019 
Teatrul Excelsior - Sala Mică
11,00 -12,00 - Workshopuri
n  Machiajul de film - efecte speciale
n  Din tainele cinematografiei
12,00 - filme secţiunea Concurs 
   l  The Invisibles/Invizibilii 

Miercuri 25 septembrie 2019 
Teatrul Excelsior - Sala Mică
11,00 -12,00 - Workshop 
n  Art Efect
12,00 - filme sectiunea Concurs 
   l  Chuskit / Chuskit 
   l  Robot will Protect You/Robotul te va 

proteja 

Joi 26 septembrie 2019 
Teatrul Excelsior - Sala Mică
11,00 -12,00 - Workshopuri
n  Comunicarea de la marele ecran la 

micul ecran TV
n  Din tainele cinematografiei

12,00 - filme sectiunea Concurs 
 l  The Curie Case / Experimentul Curie
 l  Clown - My daddy drinks / Clovnul - 

Tatăl meu bea
 l  The life of Esteban/Viața lui  Esteban 

Vineri 27 septembrie 2019 
Teatrul Excelsior - Sala Mică
11,00 -12,00 - Workshop 
n  Revoluția digitală - transformarea 

industriei cinematografice
12,00 - filme sectiunea Concurs 
 l  Străjerii/The Sentries
 l  Fishnet and the fish/ Năvodul și peștii 
 l  All in a good time /Totul la timpul 

potrivit  

Vineri 27 septembrie, ora 17,00
Teatrul Excelsior - Sala Mare 
n  Gala de închidere a Festivalului 

Internațional al Filmului pentru Copii 
și Tineret Wonderfest, ediția a II-a 

n  Festivitate de premiere, înmânare 
diplome de participare Juriul Elevilor

n  Spectacol artistic: Folk Frate

După fiecare proiecție vor avea loc 
dezbateri și conferințe interactive cu 
invitații, publicul spectator și juriul elevilor 
După ultima proiecție, elevii din juriu vor 
juriza filmele din concurs.  Vor desemna 
câștigătorii celor două premii:  
n  Premiul pentru cel mai bun film de 

scurt metraj 
n  Premiul pentru cel mai bun film de 

lung metraj.
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Gina Ştefan

Tony Mihalache

Tudor Bâlcu

Tudor Şandru

Narcisa Iorga

Vicenţiu Popa
Corina Ifrim 

Drăgulinescu Ladislau Kocsis

Vladimir Marin

Lămâiţa Melu

Natalia Popa Luminiţa Mihai

Echipa



19

Lavinia Şandru Mariana PachisMihai Apolozan

Anca Şandru

Bogdan Ionescu Luiza Ionescu Vlad Ionescu

Sorin Stanciu

Daniel Voica Eliza Manea

Rodica Poleanu

Alin Gugu

vă mulţumeşte
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