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În România, în ultimii 25 de ani s-au produs doar 2 filme pentru copii. Într-o țară cu 20 de 

milioane de locuitori, din cele 874 de cinematografe existente înainte de 1989, au mai rămas 29, 

realitate care face din România țara europeană cu cel mai mic număr de cinematografe. 

Sistemul de învățământ național nu are programe alternative în care să fie inclusă activitatea 

cinematografică și în care să se utilizeze acest mijloc de comunicare în programele 

educaționale. 

 

În țara noastră există copii care nu au văzut niciodată un film într-o sală de cinematograf sau 

într-o sală de proiecție. Există copii care, din cauza sărăciei, a lipsei de educație și de 

informație, nu au văzut niciun program tv sau de cinema destinat copiilor. 

 

CINEMATOUR KIDS vine în întâmpinarea acestor probleme și exploatează producții 

cinematografice europene valoroase. Filmele introduse în caravană au primit numeroase premii 

internaționale, au subiecte contemporane și un limbaj cinematografic accesibil copiilor cu vârste 

cuprinse între 3 și 12 ani.   
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Filme prezente în caravană 

PLODDY, MAȘINA DE POLIȚIE, LA 
DATORIE  
(2013), Norvegia,   
Regia: Rasmus A. Sivertsen, Rune 
Spaans, 
 
Ploddy, mașina de poliție, trebuie 
să păzească cele mai mari atracții 
ale parcului din Bodo – o mamă 
vultur și oul ei. Când mama vultur 
este furată, Ploddy trebuie să ia în 
grija lui puiul de vultur. 

ULTIMUL TROL  
 
(2010), Norvegia,  
Regia: Pjotr Sapegin 

 
 

Trei căprițe decid să se 
descotorosească de bătrânul trol 
care locuiește sub pod. Ele nu știu 
însă că acesta este ultimul 
supraviețuitor din specia sa, chiar 
ultimul trol al Norvegiei. 

LAȘUL  
 
(2013), Norvegia,   
Regia: Siri Rutlin Harildstad 
 
 
În ciuda fricii de întuenric 
și supărată pe fratele ei, Idunn 
rămâne singură în casă știind că va 
petrece cele mai înspăimântătoare 
ore din viața ei, dar pune la cale și 
o răzbunare. Este totul așa de 
înspăimântător pe cât pare? 



CINEMATOUR KIDS – EDIȚIA A IV-A  - CARAVANA DE FILME PENTRU COPII  DIN LOCALITĂȚILE 

FĂRĂ CINEMATOGRAF 
3 filme din Norvegia,  8 proiecții în județul Dolj și 8 proiecții în județul Brașov - acestea sunt datele care descriu a patra ediție  a 

caravanei de film pentru copii. 

 

Proiecțiile de  film vor avea loc  între 20 și 28 aprilie la Brașov și 27 martie – 9 aprilie în Dolj. 

 

Cinematour KIDS editia a IVI-a va avea proiectii in aprilie 2017 la: 
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Caravana CINEMATOUR KIDS un program necesar României! 
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JUDEȚUL DOLJ 
Sălcuța 
Vârtop 
Caraula 
Unirea 

Terpezita 
Plenita 
Orodel 

Vela 
Ostroveni 

JUDEȚUL BRAȘOV 
Bod 
Teliu 

Fundata 
Harman 
Moieciu 
Prejmer 

Santpetru 
Tarlungeni 


