
Bună ziua! 

Actorul Cuzin Toma vă invită la “Film în Sat” ediția 1 Dolhasca, festivalul pe care-l 
organizează prin Asociația “Cuzin Toma - Dacă eu pot, poți și tu”, proiect susținut de 
Ministerul Culturii. 

Pentru că, da, despre cultură este vorba. Pe ea vrem s-o reîntoarcem la origini, în sate 
și în micile orașe de provincie. Iar când spunem cultură, cuprindem tot. Artă, istorie, știință. 
Căci filmul este acea ramura artistică ce unește tot ceea ce ține de identitatea unui popor. 
Tradiții, obiceiuri, istorie. Pe toate le veți întâlni la Dolhasca, în județul Suceava. Filmul este 
memoria noastră colectivă. 

Pornind de la propria experiență de viață a lui Cuzin Toma, prin aducerea filmului 
românesc în vatra satului vrem să motivăm tinerii din mediul rural să aspire spre perspective 
noi, să evolueze în plan socio-educațional și cultural. 

Așadar, pe 23,24 și 25 septembrie, haideți alături de noi la “Film în sat” Dolhasca, să 
vă arătăm arta românească, autentică, în stare pură. 

 Vom avea proiecții de filme bune, în aer liber și invitați SURPRIZĂ din rândul 
marilor actori și regizori, care vor avea interacțiune cu publicul, 1 la 1. 
 

 Aducem și covorul roșu, dar și muzică bună, desprinsă din folclor pentru 
popor, asezonată, pe alocuri, cu influențe underground. 

 
 Avem ateliere creative și interactive, pentru adulți și copii, deopotrivă, avem 

mâncare bună, cu o zonă de food court care va satisface toate poftele 
gurmanzilor și avem și chef să ne distrăm împreună, îmbinând perfect cultura 
cu voia bună. 

Conferința de presă va avea loc pe 23 septembrie, la orele 16:00, pe 
stadionul “Laurențiu Străpuc”, Dolhasca. Iar apoi, sunteți invitații noștri să rămâneți până la 
căderea nopții. 

Și suntem siguri că după această primă zi, o să veniți și-n celelalte două. Pentru că ar 
fi păcat să nu arătați întregii țări cum “Film în Sat” își propune nu doar să schimbe destine, ci 
și să împlinească vise. Pentru că asta face arta. 

Pentru confirmarea prezenței dvs. la conferință, vă rog să dați un mail pe 
adresa catalina@filminsat.ro. 

Acum iată și programul festivalului de artă “Film în Sat“- ediția 1 Dolhasca. 

 

Vineri 23.09 
Ora 17:00 

Deschiderea Festivalului 

Întâlnire cu actorul Cuzin Toma și invitații săi surpriză. 

Ora 18:00 

Recital de neuitat al Fanfarei din Dolhasca – o întâlnire soronă cu folclorul autentic. 



Ora 19:30 

Proiecție de film : 19:30 

Proiecție de film : Visul lui Adalbert – regia: Gabriel Achim 
  

Ora 21:00 

Sesiune de întrebări și răspunsuri cu actorul Cuzin Toma și actorii din film. 

 

Ora 21.30 

Show  LIVE marca Dj Grim Ex – cunoscut pe plan local, în județul Suceava, fălticeneanul s-a 
remarcat și pe piața națională, la festivaluri precum Electric Castle și Zile de Watra. 

 

  

Sâmbătă 24.09 
Ora 11:00 

Atelier de percutie pentru copii - susținut de Cosmin Manolache 

 

Ora 12:00 

Atelier de teatru pentru copii - susținut de Teatrul Municipal "Matei Vișniec" din Suceava 

 

Ora 13:00 

Ateliere de percuție pentru copii 

 

Ora 14:00 

Cu muzica în surdină, e vremea de o pauză, la socializare la un pahar de vorbă și-o mâncare 
bună. 

  

Ora 15:00 

Proiecții filme de scurtmetraj: o retrospectivă a filmului românesc de scurtmetraj, realizat de 
criticul de film Irina – Margareta Nistor. 

 

  

·        “Superman, Spiderman sau Batman” – regia: Tudor Giurgiu 

·        „Călătorie la oraș” – regia: Corneliu Porumboiu 



·        „Cai putere”  - regia: Daniel Sandu 

·         „Cadoul de Crăciun” – regia: Bogdan Mureșanu 

  

Ora 17:00 

Liber la dans și la distracție, alături de artiști locali.  

  

Ora 19:00 

Proiecție de film : 

„#DogPoopGirl” – regia: Andrei Huțuleac 

 

Ora 21:00 

Sesiune de întrebări și răspunsuri. Interacțiune 1 la 1 între public și invitați. 

 

Ora 21:30 

Concert Argatu’ – Renumit pentru colaborarea cu trupa Subcarpati, Andrei Argatu vine cu 
piese culese din cartier, produse intens cu folclor pur, românesc și servite, la cald, direct prin 
boxe. Energie să avem, că-n rest, le ducem pe toate. 

  

Duminică 25.09 
  

Ora 14.00 

Spectacol de teatru - „O caut cu lumânarea” , adaptare după Ivan Turbincă, de Ion Creangă, 
în regia și interpretarea lui Răzvan Bănuț. 

 

 

  

 


