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Centrul Cultural Reduta este partener în cadrul  

Festivalului Internațional de Film de Animație Animest  

 

Centrul Cultural Reduta este partener în cadrul Festivalului Internațional de Film de Animație Animest, 

ediția a 15-a, dedicată aniversării celor 100 de ani de animație românească. 

Pentru prima dată, acest festival și-a deschis porțile în mediul online. Invitați să ia parte la o adevărată 

aventură prin lumea fermecătoare a imaginilor în mișcare, cinefilii vor putea urmări filme de Oscar, 

povești care au făcut înconjurul lumii și masterclass-uri cu animatori de elită până la data de 15 

noiembrie2020, de pe întreg teritoriul țării.  

Nu mai puțin de 55 de proiecții online au fost pregătite să ajungă în casele iubitorilor de animație, prin 

intermediul platformei de streaming a festivalului, disponibilă pe www.animest.ro, în secțiunea Cinema 

virtual, de unde pot fi achiziționate și biletele de acces.  
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,,În calitate de partener, vom organiza un concurs pe pagina noastră de Facebook, în perioada 12 – 13 

noiembrie 2020, singurul câștigător  fiind desemnat prin intermediul platformei random.org, în data de 

13 noiembrie 2020, la ora 12.00. Premiul oferit va fi un bilet la prima ediție Animest difuzată online, în 

toată țara! Cu acest bilet, câștigătorul va avea acces la una dintre proiecțiile din programul festivalului, 

la alegere, difuzate în perioada 13. – 15 noiembrie 2020’’, comunică Adrian Vălușescu, manager 

interimar al Centrului Cultural Reduta.  

Totodată, vă invităm să achiziționați bilete pentru a urmări online, povești de care să rămâneți 

îndrăgostiți. Îl veți cunoaște pe Bastien Dubois, regizor de film, absolvent în 2006 al secției de CGI a 

prestigioasei Universități Supinfocom din Valenciennes care îmbină cu succes cariera de animator cu 

pasiunea pentru călătorii. Cu siguranță, filmul Portrete din călătorii cu Bastien Dubois vă va atrage 

atenție, mai ales prin faptul că este un jurnal de călătorie animată. Rămânând în sfera călătoriilor, filmul 

Vals cu Bashir vă va purta prin întunecatul Beirut de vest, în timpul masacrului din septembrie 1982 din 

taberele de refugiați Sabra și Shatila. 

Programul complet Animest.15 îl găsiți aici: https://www.animest.ro/program. 

Pagina de facebook pe care va fi organizat concursul !  

*** 
Cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest este organizată de 
Asociația Animest, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Ministerului Culturii 

Parteneri instituționali: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, Institutul Francez, Forumul 
Cultural Austriac, Ambasada Israelului în România, Dacin Sara, Japan Foundation, Goethe-Institut, 
Institutul Polonez, Europa Creativă, Arhiva Națională de Filme, Centrul Cultural Reduta 

Parteneri: Regina Maria, Groupama, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Rezidența BRD Scena9, 
AWE, Noaptea Muzeelor, Radar, LOOP Virtual Reality Solutions 
Mobile Photo-Video Partner: HMD - The Home of Nokia Phones 
Partener media  principal: Radio Guerrilla 

Parteneri media: Radio România Cultural, Agerpres, Films in Frame, IQads, Movie News, Liternet.ro, The 
Institute, Cinefilia, AaRC.ro, Revista FILM, AIVImedia.hub, ProAnimație.ro, Munteanu 

Parteneri Minimest: Itsy Bitsy 

Partener de monitorizare: MediaTRUST 

 

 

mailto:cultural_reduta@yahoo.com
https://www.facebook.com/centrulcultural.reduta/
http://random.org/
https://www.animest.ro/program
https://www.facebook.com/centrulcultural.reduta/

