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Robert Negoiţă
Mayor, District 3 - Bucharest  
Primar, Sectorul 3 - Bucureşti

I am happy to be able to support this festival of films for  
children - Dream Fest Cinema. Even from the beginning of my 
mayor mandate, I have sustained and organized dozens of  
cultural events in the 3rd. District of Bucharest, aimed to a  
public of all ages. As far we have organized cinematic events 
like DaKINO Festival and Open-Air Cinema, we have to be  
involved also in a film festival dedicated to children.
We enjoy being part of this nice project. 

Mă bucur să putem sprijini acest festival de film pentru copii - 
Dream Fest Cinema. Încă de la începutul mandatului meu  
de primar am sprijinit sau am organizat zeci de evenimente  
culturale în sectorul 3, adresate tuturor categoriilor de vârstă. 
Din moment ce organizăm Festivalul DaKINO şi Caravana  
Cinema în Aer Liber trebuia să ne implicăm şi în organizarea 
unui festival de film pentru copii.  
Mă bucură faptul că am putut să facem acest lucru.
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Lavinia Şandru
Artistic director Dream fest cinema  

Diretor artistic Dream fest cinema  

I am looking at childhood as being the most wonderful” festival 
of life”. Who ever offers one the flight without wings?  When ever 
one can run with locks  in the wind, believing one fairy is lifting 
you in the air? When ever one can dream with opened eyes about 
moving the mountains  without a scratch?
Childhood has the smell of cherries  we once hanged over the 
ears and the stardust’s  color, it’s the sound of the rainbow  
whispered at our ears and spelled backward in the golden  
forest of our soul, in that manner one will never forget and it 
will be passed on to those following our footsteps. Our life steps 
should not be on the moving sand of oblivion. Same must be 
stoned as act of goodness, with large smiles and open-mind-
ed  hope , and the International Festival of Films for Children 
”DREAM FEST” will be right the first lesson for this. We will 
learn to speak through the colors, to draw in films and to sing on 
sand. We will look at the arts from the first scratches of a child 
until the achievements of cinematographic art. We encourage   
the action of living nice , with hopefulness  and  return to our  
genuine and perpetual values.
Being a child is never to late . Late is when we forget to be  
beautiful like in our childhood! 

Privesc copilăria ca pe festivalul cel mai frumos al vieţii.  
Cine-ţi mai oferă vreodată ocazia să poţi zbura fără aripi? 
Când mai poţi alerga cu pletele-n vânt, crezând că te ridică o 
zână bună? Când mai visezi cu ochii larg deschişi că poţi muta 
munţii fără nicio zgârietură?
Copilăria e parfumul cireşelor la urechi şi culoarea prafului de 
stele, e sunetul curcubeului şoptit la ureche şi răstălmăcit în 
pădurea de aur a sufletului în aşa fel încât să o ţii minte o viaţă 
şi s-o transmiţi mai departe celor ce-ţi vor călca pe urme.
Paşii noştri în viaţă nu trebuie să fie pe nisipul mişcător al  
uitării. Ei trebuie bătuţi în stânca facerii de bine, cu zâmbete  
largi şi minţi luminate de speranţă, iar Festivalul Internaţional 
de Film pentru Copii şi Adolescenţi ”Dream Fest” va fi doar pri-
ma lecţie.
Vom învăţa să vorbim în culori, să desenăm în filme şi să 
cântăm pe nisip. Vom privi arta de la primele scrijelituri ale 
unor copii până la desăvârşirea ei în opere cinematografice 
consacrate. Încurajăm viaţa trăită frumos, cu optimism şi cu  
întoarceri spre valori autentice, care ne dau perenitate.
A fi copil nu e niciodată târziu. Târziu e dacă uităm să fim  
frumoşi ca în copilărie!



4|Dream fest cinema

 Is a Journalist for various broadcasting networks, publishing compa-
nies and print media. She studied Literature, Theatre, History of Arts 
and Psychology in Hamburg and Wien. She worked as a copywriter for 
an agency for film-synchronization as well as press-editor. For her ra-
dio plays and feature programmes she received numerous awards. She 
works as a critic mostly for the “KinderJugendfilmKorrespondenz” 
and has published a book about young Vietnames people in Germany. 
She also has been to Rimouski Festival in Canada, to the Giffoni and 
“Alice in the city”- Festival in Rome, was a member of the Unicef-Jury 
at the “Berlinale”, the chairperson of the Asian Panorama Jury in the 
Children’s Film Festival “Golden Elephant” in India, Jury-member of 
the 20th Cairo International Film Festival, the 7th Rolan Bykow Inter-
national Film Festival for Children and Young People in Yerewan/Ar-
menia and the Buster Film Festival in Copenhagen/ Denmark.

Uta Hartmann – Beth este ziarist la Berlin şi lucrează pentru mai 
multe reţele de televiziune, edituri şi presă scrisă. A studiat Literatura, 
Teatrul, Istoria Artelor şi Psihologia la Hamburg şi Viena. A fost copy-
writer şi editor de presă la o agenţie de sincronizare a filmelor. A real-
izat piese de teatru radiofonic şi programe de film care au obţinut nu-
meroase premii în Germania. Critic de film pentru publicaţia “Kinder 
Jugend film Korrespondenz” (dedicată filmelor pentru copii şi tineret).  
A publicat o carte despre viaţa tinerilor vietnamezi din Germania. A  
participat la mai multe festivaluri internaţionale de film: Rimous-
ki- Canada, Giffoni şi Roma din Italia, a fost membru al juriului 
UNICEF la Festivalul de la Berlin – Berlinale, preşedinta juriului la  
Panorama Asiatică a festival lui filmelor pentru copii “Golden Elephant” 
din India, membru al juriului la ediţia  a 20-a – Festivalul Internaţio–
nal Cairo, Egipt, la ediţia a 7-a - Festivalul filmelor pentru copii Rolan  
Bykow – Erevan, Armenia şi la Buster Film Festival – Copenhaga, 
Danemarca.

Giuseppe Piccillo is a young Belgian actor, of Italian origin.He 
graduated  the acting studies at the famous Parisian  Theater 
School – Florent. He was author of many commercials for the 
French televisions. In the last 6 years he was member in the or-
ganizing crew of the Love Films Festival from Mons – Belgium.
In 2012 he was acting in the Romanian feature ”Chasing Rain-
bows”, directed by Dan Chisu. He is a talented animator for 
street-theater presentations  and especially for shows dedicated 
to children in non-conventional places like schools, hospitals etc. 
Currently, he is acting in Paris on the set of the latest season of 
the acclaimed Disney serial - Violetta.

Giuseppe Piccillo este un tânăr actor belgian, de origine italiană. 
A terminat cursurile celebrei Şcoli de Teatru FLORENT din Par-
is. A lucrat filme publicitare pentru televiziuni din Franţa. În ul-
timii 6 ani a făcut parte din echipa organizatorică a Festivalului  
Filmului de Dragoste - Mons - Belgia. În 2012 a filmat în 
România sub conducerea lui Dan Chişu în filmul ”Chasing Rain-
bows”. Este un talentat animator pentru spectacole de teatru 
stradal şi mai ales pentru spectacole dedicate copiilor în şcoli, 
spitale etc. În prezent filmeaza la Paris pe platourile noului sezon 
al cunoscutului serial Disney - Violetta.

Uta Hartmann - Beth 
Journalist, Film Critic/ 
Ziarist, Critic de film

Giuseppe Piccillo 
Actor

international Jury/Juriul international
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Born in Hollywood, California in 1946. He grew up playing on 
movie backlots, notably MGM and RKO. Later on, attended LA 
City College in Cinema Arts. He  started working in the film 
industry in 1967 and learned most about film making on the job, 
transitioning from propmaker, to camera assistant, to miniature 
special effects, to live action special effects with jobs along the 
way as screenplay writer, actor, and assistant director. He  put 
together a few producing credits during a career of more than 
48 years of film making and had assignments in Canada, Bra-
zil, Romania, Greece, Sri Lanka and USA, working at all of the 
major Hollywood film studios.

Născut în Hollywood – California, în 1946. A crescut pe pla-
tourile de filmare ale unor mari studiouri: MGM şi RKO.  
A absolvit Colegiul de Artă Cinematografică din Los Angeles.  
A început să lucreze în industria cinematografică în 1967 şi a  
învăţat cel mai mult despre filme lucrând pe platourile de  
filmare ca recuziter, asistent de imagine, realizator de efecte 
speciale în miniatură şi efecte speciale de mare anvergură,  
scenarist, actor, regizor secund şi producător, într-o carieră 
de peste 48 de ani. A participat la proiecte cinematografice în  
Canada, Brazilia, România, Grecia, Sri Lanka şi S.U.A., unde 
a lucrat la toate studiourile de film importante din Hollywood.

Jor van Kline 
Director, Producer

/Regizor, Producător

international Jury/Juriul international

He is a very well-known film critic from Bulgaria. PhD in the 
Theory of Cinema, Professor of Film History at the South-West 
University, lecturer for film critic at the National Academy of 
Film. Jury member at many international film festivals. Member 
of the Bulgarian Filmmakers’ Association and member in the 
publishing board of Kino magazine, as well. Founder and Direc-
tor of LOVE IS FOLLY - Film Festival in Varna, counting for 20 
editions. Alexander Grozev was Manager of the National Film 
Center of Bulgaria, representing member of Bulgaria in the Eu-
ropean Association for Media Programs. He published 16 books 
dedicated to film theory and history and wrote many reviews in 
publications from U.K., Germany, Russia. 

Este un foarte cunoscut critic de film din Bulgaria. Are un  
doctorat în Teoria Cinematografului. Este profesor de Istoria  
filmului la Universitatea De Sud-Vest şi lector de critică de film 
La Academia Naţională de Film. Alexander Grozev a fost mem-
bru în numeroase jurii la festivaluri internaţionale de film. Este 
membru al Asociaţiei Cineaştilor Bulgari şi de asemenea este 
membru în colegiul de redacţie al reviste Kino. Este fondatorul 
şi directorul  Festivalului de Film de la Varna - LOVE IS FOLLY 
(dedicat filmelor de dragoste) , care s-a înfiinţat cu peste 20 de ani 
în urmă. Alexander Grozev a fost Director al Centrului Naţional 
de Film din Bulgaria, a fost reprezentantul Bulgariei în Asociaţia 
Europeană de Programe Media. A publicat 16 cărţi de teorie  
şi istorie a filmului şi are numeroase articole tipărite în Marea 
Britanie, Germania, Rusia etc.

Alexander Grozev
Film Critic, Festival President/ 
Critic de Film, Presedinte Festival



6|Dream fest cinema

Franziska Reck a fondat în 2000 compania de producţie RECK 
Film, care se axează cu precădere pe dezvoltarea şi producţia 
de filme documentare, experimentale şi eseu pentru marele 
ecran şi televiziune. Franziska Reck este implicată în mod activ 
de 20 de ani în promovarea producţiilor independente de film 
în Elveţia. A început cariera ca distribuitor de film la compa-
nia Filmcoopi din Zurich, a continuat cu promovarea filmelor 
elveţiene din funcţia de director la IGV/CID ( Comunitatea 
de Interes pentru distribuirea filmelor de calitate culturală în 
Elveţia) şi ca producător independent de film începând cu 1990.
Fiecare film este unic în felul său, specific şi distinct şi prin 
urmare primeşte o atenţie specială şi individuală în fazele de 
producţie şi distribuţie.

RECK Filmproductions was founded in 2000 by Franziska 
Reck and focuses mainly on the development and production of 
documentary and experimental film – especially film essays – 
for cinema and television.
Franziska Reck has been actively involved in the world of film 
for twenty years, promoting independent filmmaking in Swit-
zerland. Beginning as a film distributor at the Filmcoopi in 
Zurich (1983—1990), she continued building up the distribu-
tion and promotion of Swiss films as director of the IGV/CID 
(Communauté d’intérêt pour la distribution de films de qualité 
culturelle en Suisse) (1993-2000) and as freelance film produc-
er herself (since 1990).
Each film is one of a kind – unique, distinctive and unmistak-
able - and thus receives special, individual attention and treat-
ment, for both production and distribution.

Franziska Reck 
Producer, Distributor/ 

Producător, Distribuitor

international Jury/Juriul international special guest/invitati speciali,

 Is a “veteran” film critic of Romania. Bachelor in Philology of 
Bucharest University. His career starts as journalist at publica-
tions Viata Studenteasca, Amfiteatru, Informatia Bucurestiului 
and others. He is coauthor of collective works about cinema 
themes like: Cinema 2000, Cinema and Television etc. Many 
film reviews published in Romania Libera ( main national cir-
culation newspaper of Romania). Member in the international 
juries of film critics (FIPRESCI) at the festivals of Thessaloniki, 
Sochi, Istanbul. Jury member at film festivals in Romania:  Tar-
goviste, CineMaiubit, B-Fest,  Dream Fest - Slatina, Eco Fest, 
MECEFF - MEDIAS and many others. He is board member in 
the Association of Film Critics of Romanian Filmmakers’ Union  
(UCIN) .He was also member of the Rating Commission of the 
National Center for Cinematography (2009-2013).

Un veteran al criticii de film din România. Este absolvent al 
Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filologie. Îşi începe 
cariera de ziarist în calitate de colaborator la publicaţiile “Viaţa 
studenţească”, “Amfiteatru”, “Informaţia Bucureştiului” etc. 
Este coautor al unor volume colective pe teme cinematografice: 
“Cinema 2000”, “Cinema şi televiziune” etc. Numeroase cro-
nici de film în cotidianul “România Liberă”. Membru în juriile 
criticii internaţionale (FIPRESCI) ale festivalurilor de la Sa-
lonic, Soci, Istanbul, si membru al festivalurilor din România: 
Târgovişte, CineMaiubit, B-Fest, Dream Fest - Slatina, Eco 
Fest România, MECEFF-Medias etc. Face parte din biroul 
Asociaţiei criticilor de film din cadrul UCIN. A fost în perioada 
2009-2013 membru al Comisiei  de Rating a Centrului Naţional 
al Cinematografiei (CNC).

Călin Stănculescu
Film Critic/Critic de film
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Master in Civil Engineering and industrial processes - Comp-
iegne University of Technology and Higher Agricultural Insti-
tute Beauvais. He attended management and foreign languages 
courses in France, Germany, England, USA and Brazil. Coor-
dinator of several major projects at large management com-
panies in France: BMW, Renault, Credit Agricole Bank, Euro-
clear, Axa Assurances.
Since 2011 is dedicated to screenwriter activity. Currently he 
is working on a film project entitled “Sortie the Crise” (Crisis 
Exit), a film of anticipation with multiple social implications, 
oriented towards educating the younger generations, who 
should have the chance of a better and safer future. The film 
aims to be a multi-European co-production.

Este Inginer Diplomat în domeniul funciar şi al procedeelor  
industriale - Universitatea Tehnologică Comiegne şi Institutul 
Superior Agricol Beauvais. A urmat cursuri de management şi 
limbi străine în Franţa, Germania, Anglia, S.U.A. şi Brazilia.
A coordonat mai multe proiecte importante de management 
la mari companii din Franţa: BMW, Renault, Credit Agricole 
Bank, Euroclear, Axa Assurances.
Din 2011 s-a dedicat  activităţii de scenarist. În prezent lu-
crează la un proiect de film intitulat “Sortie de Crise” (Ieşirea 
din Criză), un film de anticipaţie cu multiple implicaţii pe plan 
social, orientat către educarea tinerei generaţii, care trebuie să 
aibă şansa unui viitor mai bun şi sigur. Filmul se doreşte a fi o 
coproducţie multi-europeană.

Alexandre Callens  
Screenwriter, 

Management Consultant/
Scenarist, 

Consultant Management

special guest/invitati speciali
,

Born in 1955 in Acquaviva Collecroce, Italy. Joint Swiss and 
Italian citizenship.   1974-78 Attends the HFF (Hochschule für 
Film und Fernsehen), Munich. Since 1988 collaborates with  
Insert Film. 1994 Attends screenwriting seminar by Frank  
Daniel in Denmark. Since 1996 works in media education at 
schools and universities. Since 1996 active member of The Magic  
Lantern, Solothurn. 2004-05 Heads film case studies, ETH 
(Swiss Federal Institute of Technology) Zurich. His filmog-
raphy consists of more than 15 short and feature films. His  
newest film, SHANA – The Wolf’s music was presented all over 
the world at more than 15 film festivals and was awarded in
Canada, USA, Greece, Italy, Austria, Switzerland, Czech  
Republic, Belgium.

Este un regizor elveţian, de origine italiană, absolvent al Şcolii 
Superioare de Film şi Televiziune din Munchen-Germania. Pro-
fesor de media la mai multe şcoli şi universităţi, colaborator al 
Festivalului Internaţional de Film – Solothurn – Elveţia,  şef 
de programe de film la Institutul Federal de Tehnologie din  
Zurich. În calitate de regizor a realizat peste 15 filme de scurt 
şi lung-metraj. În competiţia DREAM FEST va fi prezentat  
filmul său SHANA – The Wolf’s Music (Shana- Muzica Lupului),  
coproducţie Elveţia – Canada, film selecţionat cu succes la  
peste 15  festivaluri de film din toata lumea şi premiat în  
Canada, SUA, Grecia, Italia, Austria, Elveţia, Cehia, Belgia.

Nino Jacusso 
Director/Regizor
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Finn
Finn

Horizon Beautiful
Orizont frumos

Duration/Durata: 90 min.
Screenplay/Scenariul: Janneke van der Pal
Director/Regia: Frans Weisz
Cast/Distribuţia: Mels van der Hoeven(Finn), DaanSchuurmans 
(Frank), Jan Decleir (Luuk), Hanna Verboom
Producers/Producători:Michiel de Rooij, Sabine Veenendaal, Jeroen-
Beker – Flinck Film BV, Caviar

Finn, 9 years old, lives with his father in the countryside. He plays football 
with his best friend, Erik. Finn would like to play music, but his father wants 
him to play football, just like all the other boys. Finn doesn’t understand 
why, but his father doesn’t want to talk about it. Near an abandoned farm, 
Finn meets Luuk, an old and mysterious man who plays the violin so beau-
tifully, that Finn is enchanted. While his father thinks he is playing football, 
Finn is from now on secretly going to the farm to practice. His best friend 
Erik thinks he’s mad. Is Finn the only one who can see how enchanting mu-
sic can be? Or is something elsegoing on?
Finn, un băiat de 9 ani, trăieşte la ţară cu tatăl său. Joacă fotbal cu prietenul 
său Erik. Finn ar dori să cânte, dar tatăl său doreşte să joace fotbal, ca toţi 
ceilalţi băieţi de vârsta lui. Finn nu înţelege de ce trebuie să facă asta, iar 
tatăl său nu doreşte comentarii pe această temă. Lângă o fermă abandonată, 
Finn îl cunoaşte pe Luuk, un bătrân misterios care cântă minunat la vioară, 
spre încântarea lui Finn. În timp ce tatăl crede că Finn joacă fotbal, acesta 
exersează în secret cântatul la vioară. Bunul său prieten Erik crede că Finn a 
luat-o razna. Oare doar Finn poate vedea adevărata magie a muzicii? Sau se 
mai întâmplă şi altceva…?

Duration/Durata: 91 min.
Screenplay/Scenariul: MikiyasEfram, EphremAlemu, AbiangeTahun 
(ETH), Oliver Keidel (D)
Director/Regia:Stefan Jäger (CH)
Cast/Distribuţia: Admassu- Henok Tadele, Jonathan- Kenny Allen, 
Nebiat Rahel - Teshome (ETH), Franz- Stefan Gubser (CH)
Producers/Producători: Stefan Jager, Stefan Gubser -A co-production 
between Tellfilm GmbH and Blue Nile Film and Television Academy 
Addis Ababa
Festival Agent: Renate Zylla - Berlin

Soccer-industry magnate Franz travels to Addis Ababa as part of a cam-
paign promoting his sport as a fountain of hope to humanity. For Admassu, 
a 12-year old street kid, the chance to show off his artistry on the ball to the 
big boss himself, seems like a magic door to a future as a soccer pro. When 
Franz ignores him, Admassu talks a group of halfwit thugs into kidnapping 
Franz. His real plan, though, is to come up as the football bosses liberator - 
finally opening the door to soccer heaven. But nothing goes as planned, and 
all of a sudden the two of them find themselves lost in the middle of the Ethi-
opian wilderness. As Admassu struggles to deliver Franz back to the city, the 
two natural born schemers find themselves in a curious vexing game, where 
the roles of helper and needy invert time and again.
Franz  - un magnat al industriei de fotbal profesionist călătoreşte la Addis 
Abeba - Etiopia, în cadrul unei campanii de promovare a sportului ca un iz-
vor de speranţă pentru omenire. Pentru Admassu, un copil al străzii de 12 
ani, este şansa de a scoate în evidenţă măiestria lui cu mingea chiar la şe-
ful cel mare şi pare o uşă magică pentru un viitor de fotbalist profesionist. 
Când Franz îl ignoră, Admassu vorbeşte cu un grup de criminali şi aranjează 
răpirerea lui Franz. Planul său real, însă, este de a veni ca eliberator al şefu-
lui din fotbal, fapt ce ar deschide uşa raiului fotbalistic. Dar nimic nu merge 
conform planului şi, dintr-o dată, cei doi se pierd în mijlocul pustietăţii din 
Etiopia. În timp ce Admassu luptă să-l conducă pe Franz înapoi în oraş, cei 
doi intriganţi înnăscuţi se află într-un joc iritant, în care rolurile de salvator 
şi victimă se schimbă de mai multe ori.

The Netherlands/ 
Olanda, 2014

Switzerland - Ethiopia/ 
Elveţia- Etiopia,

2013

films in competition/filme în concurs - feature films/filme De lung metraJ
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Tainá  - a Origem
Tainá  - an Amazon Legend

Tainá  - o legendă din Amazonia

Rico, Oscar und Die Tieferschatten
 The Pasta Detectives
Detectivii Macaroane

Duration/Durata: 83 min.
Screenplay/Scenariul: Claudia Levay
Director/Regia: Rosane Svartman
Cast/Distribuţia: Wiranu Tembe (Tainá), Beatriz Noskoski, Igor Ozzi
Producers/Producători: Virginia Limberger, Pedro Rovai – Sincrocine 
Productions

Tainá is a 5 year old orphan Indian girl who lives in the Amazon Rainfor-
est dreams of becoming a warrior and discovering her true origin. Along 
the way, she makes unexpected friends such as Laurinha, a lost city girl, and 
Gobí, a nerd Indian boy. The three children learn to overcome their mutual 
differences while going through their eventful journey. Tainá confronts the 
ancestral enemy of her family, Jurupari, the incarnation of Evil, who wants 
to destroy the Forest. This film concludes the trilogy about the fictional saga 
of this Brazilian character who reached international recognition thanks 
to the success of the two previous pictures: Tainá  - an Amazon Adventure 
(2001), directed by Tania Lamarca and Sérgio Bloch; and Tainá 2  - a New 
Amazon Adventure (2004), which was directed by Mauro Lima and screened 
at the GFF 2005. The film is 100% shot in the Amazon Rainforest.

Tainá este o fetiţă orfană de 5 ani. Face parte dintr-un trib de indieni din jun-
gla Amazoniană şi visează să ajungă o mare războincă şi să-şi descopere 
adevărata origine. Pleacă într-o călătorie unde se va întâlni şi va lega priete-
nie cu două personaje ciudate: Laurinha, o fată de la oraş rătăcită în junglă şi 
Gobi un băiat indian cam netot. Cei trei copii vor învăţa, pe parcursul călăto-
riei, să depăşească diferenţele care îi separă. Tainá va înfrunta un inamic  an-
cestral al familiei sale – Jurupari, un diavol reîncarnat, care doreşte să dis-
trugă pădurea. Filmul încheie o trilogie despre o saga imaginară a acestei 
eroine din Brazilia, care a obţinut o faimă mondială datorită primelor 2 filme 
din serie : Tainá - o aventură amazoniană (2001), regia  Tania Lamarca si 
Sergio Bloch si Tainá 2 - o nouă aventură amazoniană (2004), regia Mauro 
Lima, prezentat la Festivalul Giffoni în 2005. Acest al 3-lea film din serie a 
fost filmat în  totalitate în jungla amazoniană.

Duration/Durata: 98 min.
Screenplay/Scenariul: Christian Lerch, Andreas Bradler, Klaus Doring 
– based on a book by/bazatpe o carte de Andreas Steinhofel
Director/Regia: Neele LeanaVollmar
Cast/Distribuţia: Anton Petzold (Rico), Juri Winkler (Oskar), Karoline 
Herfurth, Ronald Zehrfeld
Producers/Producători: Philipp Budweg, Robert Marciniak –  
Lieblingsfilm GmbH

Rico is 10 year old, lives in Berlin alone with his mother, and is special: he 
is “lowly gifted”, which means that, when something is asking too much of 
him, he gets mixed up and, for instance, confuses left and right. So Rico easi-
ly gets lost, in his head as well as on the streets. That’s why he prefers to stay 
home. Despite his small world, Rico is a happy child, but he wishes for two 
things: a father and a friend to discover the world with. Meanwhile, a mean 
child kidnapper has kept Berlin in tenderhooks for weeks. One day, Rico 
meets Oskar, an 8-year-old child who happens to be “highly gifted”. Despite 
their numerous differences, the two instantly get along. Safely accompanied 
by Oskar, Rico begins to explore the word outside. But the infamous kidnap-
per snatch Oskar away from right under Rico’s nose. To get his friend back, 
Rico has to go out into the great, wide world of Berlin on his own.

Rico are 10 ani şi locuieşte la Berlin alături de mamă. Este un băiat deose-
bit, mai „slab la minte”, adică se pierde uşor cu firea în situaţiile stresante 
şi nici nu mai deosebeşte dreapta de stânga. El poate oricând să uite drumul 
spre casă şi de aceea preferă să stea închis în casă. Lumea sa este mică, dar 
el este un copil fericit; îşi doreşte doar două lucruri: un tată şi un prieten, ală-
turi de care să descopere lumea. În acest timp, un răufăcător, răpitor de copii, 
ţine Berlinul sub teroare. Într-o bună zi Rico îl cunoaşte pe Oskar, un băiat 
de 8 ani, isteţ şi „ager la minte”. În ciuda diferenţelor dintre ei, cei doi, până 
la urmă se împrietenesc. Însoţit de Oskar şi simţindu-se în siguranţă, Rico 
începe să exploreze lumea din jur. Dar infamul răpitor acţionează şi Oskar 
dispare chiar de sub nasul lui Rico. Pentru a-şi regăsi prietenul, Rico este  
obligat să înfrunte de unul singur „marea junglă” a oraşului!

Brasil/Brazilia
2013

Germany/Germania, 
2013

feature films/filme De lung metraJ -  films in competition/filme în concurs
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Chastnoe Pionerskoye 2
I Give You My Word 2 

Pe cuvânt de pionier 2
Skating to New York

Patinând spre New York

Duration /Durata: 103 min.
Screenplay /Scenariul: Oleg Sirotkin, Alla Guseva,  
Marina Shikhaleeva, Alexander Karpilovski
Director /Regia: Alexander Karpilovski
Cast /Distribuţia: Semyon Treskunov (Misha), Yegor Klinayev (Dima), 
Anfisa Vistinghausen (Lena)
Producers /Producători:Vladimir Esinov – Film Program  
“21st Century”

Russia, 1979. Best friends Dima, Misha and Lena go to summer camp at the 
sea. Together with them, favorite dog Sava. In the camp they are waiting for 
exciting adventures, treasure, duel, caves and much more. And, of course, 
first love with Shakespearean passions...

Rusia, 1979.Bunii prieteni Dima, Misa şi Lena plecă în vacanţa de vară la 
o tabără de pionieri, aflată pe malul mării.Alături de ei, este şi câinele Sava. 
În tabără vor avea parte de multe aventuri captivante, vor căuta comori as-
cunse, se vor înfrunta, vor descoperi peşteri neumblate şi multe altele. Şi, 
desigur, prima iubire cu pasiuni Shakespeariene...

Duration/Durata: 93 min.
Screenplay/Scenariul: Monte Merrick – based on a book by/bazat pe o 
carte de Edmond Stevens
Director/Regia: Charles Minsky
Cast/Distribuţia: Connor Jessup, Wesley Morgan, Gage Munroe, Dylan 
Everett, Matthew Knight
Producers/Producători: Wendy Japhet – Navemar Productions

Five friends in a high school hockey team in a small Canadian town, lose 
a big game. Feeling like losers, hemmed in by their circumstances at home 
and by being young in a small town, they decide to skate across the frozen 
lake Ontario from Canada to New York (22 miles across), on the coldest day 
of the year, to do something great nobody’s ever done before. The five boys 
are Casey, the team goalie; his best friend, the older Rudy; Rudy’s younger 
brother, Art; the swaggering and confident Boney; the practical and brainy 
Jimmy. Along their adventurous journey, they will have to overcome obsta-
cles, test themselves and each other, become closer friends, help each other 
face up to their fears and not give up on their dreams.
Cinci prieteni fac parte din echipa de hochei a unui liceu dintr-un mic orăsel 
din Canada. După ce echipa lor pierde un meci important, cei cinci se simt 
învinşi, constrânşi să se închidă în case şi se simt sufocaţi de viaţa din acel 
mic orăşel. Se hotărăsc să facă ceva măreţ, ne mai făcut de cineva înainte: să 
traverseze lacul îngheţat Ontario, aflat la frontiera dintre Canada şi S.U.A. 
Lacul are o lăţime de 35 km şi ei vor patina până la New York în cea mai 
rece zi a sezonului de iarnă. Cei cinci sunt: Casey - portarul echipei, Rudy - 
prietenul său mai în vârstă, Art - fratele mai mic al lui Rudy, Boney - cuceri-
tor şi sigur pe el şi Jimmy – cel practic şi inteligent. Pe parcursul acestei 
aventuri periculoase, ei vor avea de înfruntat mai multe obstacole, se vor  
auto-testa, vor întări prietenia ce îi leagă şi vor înţelege ce înseamnă întraju-
torarea şi lupta contra temerilor, toate acestea fiind pentru îndeplinirea vise–
lor proprii.

Russia/ Rusia, 
2015

USA/SUA,
2013
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Lola  auf  der Erbse
Lola on the Pea

Lola de pe vaporaş
BEKAS

În căutarea lui Superman

Duration/Durata: 92 min.
Screenplay/Scenariul: Thomas Heineman – based on a book by/bazatpe 
o carte de Annette Mierswa
Director/Regia: Thomas Heineman
Cast/Distribuţia: TabeaHanstein (Lola), Arturo Perea Bigwood (Rebin), 
Christiane Paul, Tobias Oertel, Ferhat Keskin
Producers/Producători:ThomasHeineman, Michel Morales – super-
NeunFilmproduktion, Aviv Pictures
Festival Agent: Renate Zylla - Berlin
Lola lives on a house boat called “The Pea” together with her mother Lo-
retta. Since her father vanished into thin air, she has become an outsider at 
her school. She wants nothing to change until he comes back. But sudden-
ly two events tear Lola out of her lonely world. One: her mother has a new 
boyfriend, his name is Kurt, he’s a vet, and Lola does everything she can to 
get her mother and Kurt to split. And then there is Rebin, the mysterious new 
student in her class: he is a Kurd and lives illegally in Germany with his par-
ents. In the beginning, Rebin is suspicious, but by and by the two outsiders 
become friends. When Rebin’s mother suddenly falls ill and cannot visit a 
regular physician, Lola asks for help to her mom’s boyfriend Kurt, the only 
doctor Lola trusts. But the next day Rebin and his family are gone, and Lola 
is convinced she has done everything the wrong way.
Lola locuieşte cu mama sa Loretta pe un vaporaş-casă, botezat “Bob de 
Mazăre” . De când tatăl ei a dispărut de-acasă fără vreo explicaţie, Lola s-a 
înstrăinat de şcoală şi colegi. Nu doreşte nicio schimbare în viaţa ei până 
când tatăl nu se întoarce acasă. Dar deodată apar două evenimente care o 
vor scoate din lumea ei singuratică. Primul: mama sa are un nou prieten – un 
veterinar pe nume Kurt, iar Lola încearcă orice pentru a-i despărţi pe cei doi. 
Al doilea: la şcoală apare un nou coleg misterios – este Rebin un băiat kurd, 
care locuieşte ilegal în Germania, alături de părinţii lui. La început, Rebin o 
priveşte cu suspiciune pe Lola, dar cu timpul cei doi “străini” devin prieteni. 
În momentul în care mama lui Rebin se îmbolnăveşte şi nu poate apela le-
gal la un medic, Lola îi cere ajutorul lui Kurt, singurul doctor în care poate 
avea încredere. Dar a doua zi, Rebin şi părinţii lui dispar pe neaşteptate şi 
Lola este convinsă că numai ea poartă vina pentru evenimentele nefericite 
din viaţa ei.

Duration/Durata: 97 min.
Screenplay/Scenariul: Karzan Kader
Director/Regia: Karzan Kader
Cast/Distribuţia: Zana: Zamand Taha
Dana: Sarwar Fazil
Helliya: Diya Mariwan
Producers/Producători: Sandra Harms- Sonet Film AB 
Romanian Distribution/Distribuitor in Romania : CLOROFILM 

Early 1990s. Saddam Hussein’s regime puts great pressure on the  
Kurdish region of Iraq. Two homeless orphan Kurdish brothers, Zana, 7, and 
Dana, 10, live on the edge of survival. They see Superman through a hole in 
the wall at the local cinema and decide to run away to America. Once they 
get there he can solve all their problems, make their lives easy and punish  
everyone that has been mean to them, first of all Saddam Hussein. But to get 
there they need money, passports, transportation, a way to get across the 
border. Unfortunately they have neither, but undeterred they resolve to start 
the travel towards their dream. They put together every dinar they have and 
buy a donkey that Zana calls Michael Jackson. With Michael fully loaded 
with bread and water and 30 kids behind like a tail, Zana and Dana begin 
their journey to get to America, and to Superman.

La începutul anilor ’90, regimul lui Saddam Hussein a făcut presiuni mari 
asupra regiunii kurde din Irak. Zana, de 7 ani şi Dana de 10 ani sunt doi or-
fani kurzi – copii ai străzii. Ei văd „Superman”  prin gaura din peretele cine–
matografului din oraş şi se hotărăsc să plece în America, unde vor scăpa  
de probleme şi cred că vor duce o viaţă mai uşoară. Ca să ajungă acolo au 
nevoie de paşapoarte, bani şi mult noroc. Din nefericire, nu au de niciunele, 
dar tot îşi încep călătoria spre visul american. Pun la bătaie toţi banii ago-
nisiţi şi cumpără un măgar, pe care îl botează Michael Jackson şi pleacă prin 
deşert,  în lungul drum spre America, în căutarea lui Superman!

Germany/Germania,
2014Sweden-Irak/ Suedia-Irak, 

2012
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Shana - the Wolf’s Music
 Shana - muzica lupului

Ella ja Kaverit 2 - Paterock
Ella and Friends 2 - Paterock

Ella şi Prietenii 2

Duration /Durata: 96 min.
Screenplay /Scenariul: Nino Jacusso
 Director /Regia: Nino Jacusso
Cast /Distribuţia: Sunshine O’Donovan (Shana), Delilah Dick (Lela 
Woodland, Teacher), Alana Aspinall (Melanie, Shana’s Mother),  
Marcel Shackelly (Elliot, Shana’s Father)
Producers /Producători: Franziska Reck Producer Switzerland – 
RECK FILMPRODUKTION, Henrik Meyer Co-Producer CDN – RED 
CEDAR FILMS, Cynde Harmon Co-Producer CDN
Festival Agent: Renate Zylla - Berlin

Shana, a talented violinist, lives with her father in a First Nations village in 
Canada. Two years ago, her mother went into the forest and never returned. 
Shana writes her heart-rending notes and hangs them in a special ances-
tor tree. A white wolf seems to be magically drawn to her. Shana’s teacher 
has discovered her great talent and registers her at the music school in Van-
couver. Before the entrance exam, Shana’s father sells her mother’s antique 
wolf’s head violin. In search of this important memento, she plunges deep 
into the forest, where she encounters the wolf and the spirits of her ancestors 
and finds her way to a magic method of playing the violin.

Shana este o violinistă talentată, care locuieşte cu tatăl ei într-un sat al indi-
genilor amerindieni din Canada (numiţi oficial “Prima Naţiune”). În urmă 
cu doi ani, mama sa a plecat în pădure şi nu s-a mai întors. Shana scrie 
nenumărate mesaje de jale pe care le agaţă, conform obiceiului local, în 
“copacul străbunilor” . Un lup alb apare mereu în preajma ei, cu o atracţie 
magică. Profesoara Shanei descoperă marele ei talent şi o înscrie la cursu-
rile unei şcoli de muzică din Vancouver. Înaintea examenului de admitere, 
tatăl ei vinde vioara specială cu cap de lup, moştenită de la mamă. În căuta-
rea acestei comori importante, Shana se afundă în inima pădurii unde se va 
întâlni cu lupul cel alb şi va comunica cu spiritele strămoşilor. La întoarcere, 
va descoperi calea magică  pentru a cânta la vioară cu o mare măiestrie.

Duration/Durata: 93 min.
Screenplay/Scenariul: TimoParvela
Director/Regia: Marko Makilaakso
Cast/Distribuţia: Eero Milonoff  (Teacher/Profesorul), Jyry Kortelaine 
(Pate), FrejaTeijonsalo (Ella), Armi Toivanen, Malla Malmivaara
Producers/Producători: Snapper Films OY

The adventures of Ella and her friends continue in the sequel Ella and 
Friends 2 – Paterock. A heart-warming, music flavored and hilariously fun-
ny family film is based on the best-selling Finnish children’s books of Timo 
Parvela. This time Ella’s friend Pate has hard time learning multiplication 
tables. With a little help from his friends, he decides to be a rock star so he 
wouldn’t need to study anymore but his manager could study for him. Soon 
music industry has big plans for Pate aka Paterock.

Ella şi prietenii ei au parte de noi aventuri în a doua serie a filmului – Ella 
şi prietenii 2. Este un film de familie, plin de căldură, umor şi amuzament, 
completat de multă muzică, bazat pe seria de cărţi de copii ale renumitului 
scriitor finlandez Timo Parvela. De această dată, Pate – prietenul şi colegul 
Ellei – are mari batăi de cap cu învăţarea tablei înmulţirii. Cu ajutorul priete-
nilor săi, el decide să devină un star rock, astfel crezând că va scăpa de în-
văţătură; în locul său va trebui să studieze impresarul “vedetei” . Şi în curând 
cei din industria muzicală au planuri mari pentru Pate – alias  PATEROCK.

Switzerland – Canada/
Elveţia - Canada, 

2014

Finland/Finlanda,
2014

films in competition/filme în concurs - feature films/filme De lung metraJ
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Incidents with Alexandra 
Întâmplări cu Alexandra
Tribute/omagiu Cornel Diaconu

Behave Yourself, Gabi! 
De ce are vulpea coadă?
Tribute/omagiu Cornel Diaconu

Duration/Durata: 79 min
Director /Regia: Cornel Diaconu
Screenplay/Scenariu Alexandru Chiriacescu, Cornel Diaconu
Cast /Distribuţia: Mircea Diaconu, Ana Diaconu, Ioana Crăciunescu, 
Magda Catone, Mirela Dumitru, Geo Costiniu, Radu Panamarenco, 
Dumitru Dinulescu, şi copiii Theo Lazăr şi Monica Stoian

Alexandra lives with her father –Ovidiu. As her mother makes an official trip 
for a longer period, the 9 years old girl and her father are forced to manage 
the house by themselves. But everything ends upside-down, the apartment 
is topsy-turvy and the school and office time-tables are disturbed. However, 
step by step, father and daughter learn about tidiness and discipline. Ovid-
iu tries to spend more time along with his daughter. For having fun, they go 
fishing, where Alexandra catches a big fish, not from the water, but from ... 
their neighbour’s tent!. Then, they visit the zoo, where they are chased by... 
a big turkey! Alexandra takes a decision: now it’s time for a new friend... a 
pet, or even more... She is afraid of her classmate – Ica. The boy has a broth-
er - Cristi, an inventor which spoils all inventions he makes. Alexandra be-
lieves that Ica is an E.T., in a secret mission on Earth...

Alexandra este o fetiţă care locuieşte cu tatăl ei, Ovidiu. După ce mama  
Alexandrei pleacă într-o deplasare de serviciu pentru o perioadă mai lungă, 
fetiţa de 9 ani împreună cu tatăl ei sunt nevoiţi să se gospodărească singuri. 
Dar totul iese pe dos, casa ajunge vraişte iar programul de şcoală şi de servi-
ciu sunt perturbate. Treptat însă, tatăl şi fetiţa învaţă ce este ordinea şi disci-
plina.  Ovidiu încearcă să petreacă tot mai mult timp cu fiica lui. Pentru dis-
tracţie ei merg la pescuit, unde Alexandra prinde un peşte mare, dar nu din 
apă, ci din... cortul vecin. Apoi se hotărăsc să meargă la grădina zoologică 
unde sunt fugăriţi de o... curcă. Alexandra decide că e momentul să-şi ia un 
prieten, măcar un câine şi nu numai atât... Se teme de colegul ei, Ică. Acesta 
are un frate inventator, Cristi, care tot ce inventeaza, se strică. Alexandra îl 
crede pe Ică, extraterestru venit în misiune secretă pe Pamânt...

Duration/Durata: 78 min.
Director/Regia Cornel Diaconu
Screenplay/Scenariul: Ion Baiesu
Cast/Distribuţia: Rodica Mandache, Magda Catone, Geo Costiniu,  
Valentin Uritescu, Petre Nicolae, Florin Zamfirescu, Antoaneta Glodeanu, 
Gelu Moroşan 

A couple of townsfolks from Bucharest are leaving for holidays with their son of 6 
years – Gabi. They go to visit the husband’s parents in a remote mountain village. 
On the road they witness incidents with a fox and a turkey. The films shows the re-
turn of a family living in town, to the roots of their  childhood’s village. Through 
the eyes of a child, this „return” is fascinating, catching the soul’s strings of those 
who left the childhood’s universe for a long time ago. Grandpa and grandma 
are very happy to welcome them and are instantly conquered  by the innocence 
of their nephew-Gabi. They want to show him all the values of the simple rural 
life and the role of peasant people in the evolution towards townsfolks. Anyhow 
they have to face  the various incidents and pranks caused by Gabi’s naughty be-
haviour, especially when in their yard appears ... a fox!

Un cuplu bucureştean pleacă în concediu împreună cu băieţelul lor de 6 ani, Gabi, 
la părinţii soţului, într-un sat de munte. Are loc şi un incident cu o vulpe şi un  
curcan. Filmul este o “întoarcere” - în acest caz a unei familii trăind în mediu 
citadin, în satul copilăriei. Privită prin ochii copilului, “întoarcerea” devine ab-
solut cuceritoare, atingând strunele sufletului celui care a lăsat în urmă univer-
sul copilăriei de mult, prea mult timp. Bunicul şi bunica sunt foarte fericiţi şi 
sunt cuceriţi de inocenţa lui Gabi, arătându-i valorile satului românesc şi mai ales 
rolul ţăranului în existenţa orăşeanului, dar acest lucru nu este un motiv ca mic-
uţul Gabi să provoace diferite întâmplări datorită năzbâtiilor sale, mai ales că în 
grădina lor, îşi făcuse apariţia o ...vulpe. 

Romania/România
1989Romania/România

1988

panorama - out of competition/ panorama - in afara concursului
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IN MEMORIAM - CORNEL DIACONu

Cornel Diaconu was really a very rich man... even if his bank accounts  
merely reached 3 zeros. Cornel had a wealth coveted by many and he was  
envied by many others. He had... imagination with no limits!
The small space of this page cannot cover the whole list of all his  
restless  imagination: a large scale artistic events, meaning a lot of happiness  
dedicated to the numerous audience, children, youth and adults. Among all 
those events it is also DREAM FEST!
Cornel co-opted  me in his team and festival staff even from the first edition 
of Dream Fest. Probably he  thought back in time, having in memory the fact 
we created together The Festival of Youth Films – at Costinesti, at the side of 
the Black Sea, the one and singular festival event dedicated to the 7th art tak-
ing place in Romania in the past. But... at that time we were both young... and 
when we started DREAM FEST, we were already... grand parents. 
Certainly, still young! And... Cornel, the producer and Director of the  
Festival, gave me the character of ”Grandpa”. Obviously, like a parent aimed 
to present to the young generation watching the films, making their first and 
most important steps in life, a part of what is of most importance in this world: 
culture and arts! This is the message of Cornel Diaconu, which was largely 
embraced by all our team and we want to continue to spread among those of 
young age. Certainly, we assumed Cornel Diaconu’s credo, in his absence… 
But, among his many talents, Cornel was known also like a big  swindler. He 
was fooling many times his friends… but he was taking care to come at the 
end with a nice surprise!  And now, after not being beside us for some months, 
I am still waiting for him to stop his newest joke…

Cornel Diaconu a fost un om foarte bogat...Chiar dacă nici unul dintre  
conturile sale bancare nu depăşea două, trei cifre. Cornel avea o mare bogăţie 
la care mulţi râvneau, iar, pentru care, alţii îl invidiau. Avea o imaginaţie... 
fără număr! Spaţiul pe care mi-l dă această pagină nu ar fi suficient pentru  
a insera doar o listă cu tot ce a creat această imaginaţie neastâmpărată:  
evenimente, însemnînd tot atâtea bucurii, dedicate celor mulţi, copii, tineri şi 
adulţi. Între acestea şi DREAM FEST CINEMA!

Cornel m-a luat alături, în echipa sa, de la prima ediţie a Festivalului.  
Probabil şi pentru că, cu mulţi ani în urmă, vreme îndelungată, creasem amândoi  
Festivalul Filmului pentru Tineret de la Costineşti, singura manifestare din 
acea vreme, adresată creatorilor şi iubitorilor celei de-a şaptea arte - filmul! 
Dar... pe timpul acela şi eu, şi Cornel Diaconu, eram tineri... când am inau-
gurat prima ediţie a DREAM FEST ajunsesem... bunici. Desigur, tot tineri!  
Şi... Cornel, realizatorul  festivalului mi-a dat chiar rolul unui bunic. Un 
părinte care vrea să le prezinte celor mici - aflaţi în sala de spectacol, care 
fac primii şi cei mai decisivi paşi în viaţă, o parte din ceea ce este mai  
valoros în această lume: cultura, arta! Acesta este mesajul lui Cornel Diaconu, 
la care noi ne-am raliat şi pe care vrem să îl ducem mai departe, printre cei 
cu vârste fragede.
Desigur, preluând crezul lui Cornel Diaconu, în lipsa lui... Pentru că, între  
talentele sale, Cornel îl avea şi pe acela de a fi un mare farsor. Îşi păcălea  
prietenii... dar avea grijă să urmeze o mare bucurie pentru aceştia! Iar acum, 
după ce nu mai este de câteva luni, printre noi, tot aştept să pună capăt la 
această nouă gluma a sa...

Sorin Stanciu, iunie 2015
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REAL BuILDINGS ARE LASTING A LOT MORE THAN THEIR AuTHORS 
CONSTRuCţIILE ADEvăRATE DuREAză MAI MuLT DECâT AuTORII LOR

Real buildings are those keep standing  even after their architects and  
builders are gone. This is valid also for Dream Fest - the festival of films for 
children - set out from a nice and foolish idea of Cornel Diaconu and now 
due to follow its trail in this summer of 2015, without the man who dared to 
have a nice dream and transformed the dream into reality. The most beautiful  
compliment a poet can get, is that his verses are melt into folklore, becom-
ing a common gift of the people, enjoying the power of those words, forgetting 
their origin and author, even more strangely feeling that each of us could have  
written or said same. The most beautiful compliment a director can get, is 
that his projects, films, festivals are alive even when the founder is no more  
present; alive because same are generous, valid, like the life carried on, whatev-
er it is.
For me, looking at the Dream Fest logo, is a strange feeling of double fulfill-
ment and double loss. On one hand, I witness the new edition of a festival ini-
tiated by my great and lost friend – Cornel Diaconu.
On the other hand, I see the symbol-drawing made by the hand of my lost fa-
ther – Adrian Paunescu; this symbol continues to accompany the fight for 
beauty with this hard project, still surviving and shining, in a country like Ro-
mania, where children, arts and culture are getting so little financing.

Adevăratele construcţii sunt cele care rămân în picioare chiar şi după ce  
arhitecţii şi constructorii lor dispar. Aşa se întâmplă şi cu Dream Fest,  
festivalul filmului pentru copii, plecat de la o nebunie frumoasă a lui  
Cornel Diaconu şi ajuns să meargă înainte, în această vară 2015, şi fără cel care a  
visat frumos şi a transformat gândul îndrăzneţ în realitate.

Cel mai frumos compliment pe care îl poate primi un poet este ca versurile 
sale să devină folclor, să fie un bun al mulţimilor, care să se bucure de puterea 
acelor cuvinte, fără a mai şti cui îi aparţin sau, şi mai ciudat, toţi să creadă că 
fiecare le-a scris, le-a spus.

Cel mai frumos compliment pe care îl poate primi un regizor este că proiectele 
sale, filmele, festivalurile, trăiesc şi după ce fondatorul nu mai e de faţă,  
pentru că sunt generoase şi valabile, ca viaţa care continuă, orice ar fi.
Eu, privind sigla Dream Fest, am un sentiment ciudat de dublă împlini-
re şi dublă pierdere. Pe de o parte, văd cum se pregăteşte o nouă ediţie a 
ideii marelui meu prieten pierdut, Cornel Diaconu. Pe de altă parte, văd 
cum desenul-simbol al festivalului, care îi aparţine tatălui meu pierdut,  
Adrian Păunescu, însoţeşte în continuare spre frumos acest demers greu, ce 
supravieţuieşte luminos, într-o Românie în care copiii, arta şi cultura primesc 
atât de puţin.

Andrei Păunescu, iunie 2015

Come here, don’t stay away,
For Dream Fest is the opening day.
Dreams and toys are all here,
Tales and films are on gear.

Miracles are coming and are unrest,
From North to South, from East until West.
Leave sadness and be the best,
Today is for dreaming at Dream Fest!

Veniţi aici, nu ne priviţi pe şest,
E timpul să înceapă, iar, „Dream Fest”,
Şi vise veţi găsi, şi jucării,
În filme şi poveşti pentru copii.

Miracolele nu ne lasă rest,
Din Nord spre Sud, din Est şi până-n Vest,
Ieşiţi din gri, tristeţe şi funest,
Intrând în visul nostru, la „Dream Fest”!
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Premiul special al juriului pentru  film de scurt metraj
Weekend Dad/Tată de weekend 

Denmark/Danemarca 2013 Regia - Johan Stahl Winthereik
Premiul special al juriului pentru film de lung metraj

I give you my word/Pe cuvânt de pionier
Rusia, regia Karpilovsky

Premiul pentru scenariu
Aleksei Borodachyov & Aleksandr Karpilovsky 

Chastnoe pionerskoye/
I give you my word/Pe cuvânt de pionier

Russia/Rusia 2012
Premiul pentru interpretare

Maas Bronkhuyzen 
Mike says Goodbye!/Salutări de la Mike

The Netherlands/Olanda 2012
Premiul pentru imagine

Morvarid/The Pearl/Perla 
Islamic Republic of Iran/Iran 2012

Premiul pentru regie
Lourens Blok 

Deine Schonheit ist Nichts Wert.../Your Beauty Worth Nothing/
Frumuseţea ta nu valorează nimic - Austria 2012

Katja von Garnier 
Ostwind/Windstorm/Furtuna - Germany/Germania, 2013

MARELE PREMIu Dream fest cinema 2014
acordat de Juriul Internaţional al Copiilor

Ostwind/Windstorm/Furtuna
Germany/Germania, 2013  Regia - Katja von Garnier

Locul II
Revederea/Meeting Again

Romania/România, 2014 Regia - Bogdan Alexe, Tiberiu Rotărescu

Locul III
Mike Says Goodbye/Salutări de la Mike

The Netherlands/Olanda, 2012  Regia - Maria Peters

Palmares Dream fest cinema 2014

Andrei 
Păunescu
Special guest
Invitat special
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Gina Ştefan

Tony Mihalache

Mariana Pachis

vicenţiu Popa

Mihai Apolozan

Lămâiţa Melu

Mirela BanuTudor Bâlcu

Maria vlăsceanu

Daniel voica

Corina Ifrim 
Drăgulinescu

Ladislau Kocsis

Eugen Boteanu

Dream fest cinema team/ echipa Dream fest cinema
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Mihai Pânzaru PIM
România
Colegiul PIM

Work-shops headed by MP
Thursday, June 18 , 12-14 hours
Friday, June 19, 12-14 hours
Screenplay, Production Design and Directing 
How a film is made: sequences from screenplay, design and set 
until directing and image ( the storyboard)
Work-shop-uri Mariana Pachis
Joi 18 iunie 12,00-14,00
Vineri 19 iunie 12,00 -14,00
Scenariu, scenografie, regie pe înţelesul tuturor
Cum se realizează un film în secvenţe de la scenariu, scenografie 
la regie, în imagini (storyboard)

Acting work-shop with Giuseppe Piccillo
One minute actor
Saturday, June 20, 17:30 - 18 hours 
One real actor will teach children how to become an actor  
for a minute, in minutes!
Giuseppe Piccillo is a young and talented Belgian actor,  
dedicated especially to street shows and children plays.
Atelier Giuseppe Piccillo
Actor pentru un minut
Sâmbătă 20 iunie 17,30 - 18,30   
Atelier coordonat de Giuseppe Piccillo, actor belgian,  
un talentat animator pentru spectacole de teatru stradal 
şi mai ales pentru spectacole dedicate copiilor.
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Graţiela Popa
Children’s Jury Coordinator  
Coordonator Juriul Copiilor

vladimir Marin
Distributor & producer 

Distribuitor şi producător de film

Mihai Orăşanu
Producer & Film University professor

Producător, Profesor UNATC

Sorin Stanciu
Host of the Festival 
Gazda festivalului

Claudio Gubitosi
 

Giffoni Experience creator 
and godfather  

of Dream Fest Slatina 

Creatorul Giffoni Experience 
şi naşul Dream Fest Slatina

Program Festival Dream Fest Cinema 2015
Şcoala Gimnazială de Arte nr. 5 - str. Gh. Petraşcu nr. 49, Sector 3, Bucureşti

Miercuri 17 iunie 2015
Competiţie 

16,30  Lola de pe vaporaş/Lola on the Pea Germania 92 min
Panorama – In memoriam regizorul Cornel Diaconu
18,30 Întâmplări cu Alexandra/ Incidents with Alexandra România 79 min
20,30  Gala de Deschidere Dream Fest Cinema

Joi 18 iunie 2015
10,00  Patinând spre New York/Skating to New York SUA 93 min
12,00  Detectivii macaroane/The pasta detectives Germania 98 min
14,00 Ella şi prietenii 2/Ella and friends 2 Finlanda 93 min

Vineri 19 iunie 2015

10,00
Shana-Muzica Lupului/Shana-The Wolfs Music în prezenţa  
regizorului Nino Jacusso şi producătoarei  Franziska Reck) 
sesiune de întrebări şi răspunsuri după proiecţia filmului)

Elveţia/
Canada 96 min

12,00 Pe cuvânt de pionier 2/I give you my word 2 Rusia 103 min
14,00 Taina - O legendă din Amazonia/Taina - An Amazon Legend Brazilia 83 min
16,00 Orizont Frumos/Horizon Beautiful Elveţia/Etio-

pia 91 min
Sâmbătă 20 iunie 2015

16,00 În căutarea lui Superman/Bekas Suedia – Irak 97 min
18,00 Finn/Finn Olanda 90 min

Duminică 21 iunie 2015
16,00 Gala Finală Dream Fest Cinema - Festivitatea de premiere
Panorama – In memoriam regizorul Cornel Diaconu
17,30 De ce are vulpea coadă?/ Behave yourself, Gabi! România 79 min
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