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ALBA IULIA MUSIC & FILM FESTIVAL
Un loc unic în România, cetatea Alba Carolina devine pentru al patrulea an la
rând scena unui eveniment cu un concept special. Alba Iulia Music & Film
Festival propune filme în care muzica și artiștii au un rol principal, producții
premiate la mari festivaluri internaționale și concerte care acoperă întreg
spectrul muzical.
Născut tocmai din dorința de a anima acest decor istoric și spectaculos, Alba
Iulia Music & Film Festival a atras aproape 30.000 de oameni la edițiile
precedente, mulți dintre ei veniți din alte orașe pentru a gusta atât evenimentele din program, cât și atmosfera specială a cetății. În 2015, festivalul include
filme românești și străine de producție recentă, documentare despre mari
artiști care au schimbat istoria muzicii și concerte pentru cele mai diverse
gusturi, de la rock la muzică simfonică și de la veche muzică românească la
jazz. Bineînțeles, nu vor lipsi ocaziile de a discuta cu invitații speciali din lumea
filmului, la finalul proiecțiilor.
Dar în anii petrecuți împreună, cetatea a devenit mai mult decât o scenă. Tot
mai multe echipe de producție aleg Alba Iulia ca spațiu pentru filmări, iar în
acest an, pentru prima dată, vă invităm să descoperiți un film care include
secvențe filmate chiar aici, în cetate. Vă așteptăm!

VINERI, 4 septembrie
Piața Cetății Open Air

Palatul Principilor Open Air

Deschiderea festivalului

19:00
20:00

Mircea Baniciu & Band

Vizi Imre

CONCERT
Artistul care a convins toți jurații de la „Vocea
României” în mai puțin de un minut, Vizi Imre se
întâlnește cu publicul de la Alba Iulia într-un concert
special oferit de CollectOil!

CONCERT
Mircea Baniciu dă startul unei noi ediții de festival cu
un concert „best of”, care va include piesele pe care
generații întregi le-au cântat și apreciat.

20:00

Transylvania Dragon

Film - proiecție în premieră

21:00

„Gunoi”
„Trash”

Film
Brazilia, 2014. 114 min.
Regia: Stephen Daldry, Christian Duurvoort
Cu: Rooney Mara, Martin Sheen, Wagner Moura
Doi copii care descoperă un misterios portofel în
groapa de gunoi a orașului Rio de Janeiro se trezesc
nevoiți să fugă de poliție și încearcă să repare
greșelile altora, într-o conspirație la nivel înalt.
Film nominalizat la premiul BAFTA 2015 pentru cel
mai bun film în altă limbă decât engleza.

România, 2015. 40 min.
Regia: Sabin Dorohoi. Cu: Flaviu Cernescu
Cetatea Alba Carolina e una din vedetele acestui film
pentru care cuvântul „spectaculos” pare prea puțin.
„Balaurul” Flaviu realizează acrobații aeriene pe o
sârmă întinsă între ziduri de cetate, turle de biserici și
margini de prăpăstii – tot atâtea prilejuri de a
redescoperi povestea unor locuri-simbol.

Sala Ferdinand

21:00
18:00

Scurtmetraje românești (I)

Cele mai bune scurtmetraje românești selectate în
cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania
(TIFF) 2015: „Scor Alb” („Tie”), „Lag”, „Black Friday”,
„In the house”, „Mesagerul”, „Ramona”.
Durată totală: 103 min.

„Kurt Cobain: Montage of Heck”

Film documentar
SUA, 2015. 145 min.
Regia: Brett Morgen
Cu: Aaron Burckhard, Chad Channing, Don Cobain
Singurul documentar despre legendarul Kurt Cobain
realizat cu sprijinul familiei și prietenilor artistului: o
privire în culisele unei vieți tulburate, de la copilăria
din Aberdeen până la culmile succesului cu NIRVANA
și prăbușirea ce a urmat.

SÂMBĂTĂ, 5 septembrie
Piața Cetății Open Air

19:00
20:00

Noua Orchestră Transilvană

CONCERT
Redescoperă muzica din filme celebre în interpretarea
clasică a Noii Orchestre Transilvane, care de mai bine de
15 ani promovează muzica bună și surprinde prin
orchestrații în stil simfonic ale unor piese contemporane.

Comoara

Film
România, 2014, 89 min.
Regia: Corneliu Porumboiu
Costi, un funcționar public cu o viață liniștită a cărui
principală plăcere este să-i citească povești cu Robin
Hood fiului lui de șase ani, se imaginează erou - cel care
îndreaptă relele şi-i apără pe cei slabi. Într-o seară, un
vecin îi împărtăşeşte un secret: în grădina bunicilor săi
este îngropată o comoară. Costi doar să facă rost de un
detector de metale şi primeşte jumătate din ce găsesc.
Sceptic inițial, Costi acceptă, iar cei doi complici au la
dispoziţie doar un weekend ca să localizeze comoara.

Palatul Principilor Open Air

21:00

„Povești trăsnite”
(„Wild Tales”)

Comedie
Argentina / Spania, 2015.
Regia: Damián Szifrón
Cu: Darío Grandinetti, María Marull, Mónica Villa
Cum reacționezi când lumea pare să se întoarcă
împotriva ta? În șase povestiri scurte, personaje diferite
sunt puse în situații-limită, în care conflictele se amplică,
iar limita dintre civilizație și brutalitate este tot mai greu
de definit. Despre plăcerea pierderii controlului, într-o
peliculă nominalizată la Oscarul pentru „Cel mai bun film
străin” în 2015 și proiectată în deschiderea TIFF 2015.

SalaFerdinand
Ferdinand
Sala

17:00

Scurtmetraje românești (II)

20:30

„De ce eu?”

Thriller politic. PROIECȚIE SPECIALĂ
România, 2015
Regia: Tudor Giurgiu
În prezența actriței: Andreea Vasile
Cristian, interpretat de Emilian Oprea, este un tânăr
procuror idealist care încearcă să rezolve un complicat
caz de corupție în tumultuosul context social-politic din
România anilor 2000. Filmul este bazat pe cazul real al
procurorului Cristian Panait. Film prezentat la Berlinale
2015 în secțiunea „Panorama”, răsplătit cu premii și
aprecieri internaționale.

Cele mai bune scurtmetraje românești selectate în
cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania
(TIFF) 2015: „Dopul scuză mijloacele”, „Arta”,
„Pavel”, „Greierii”, „Profesioniștii”, „Nu există-n
lumea asta”. Durată totală: 104 min.

fb.com/AlbaFilmFest
Află noutăți din program
și descoperă imagini din
toate cele trei zile de
festival în comunitatea
noastră online.

22:00

JAZÚ

CONCERT
Jazú emană energie pozitivă, calm, pasiune și dragoste
pentru cel mai puternic lucru care mișcă oamenii:
muzica. Florin și Ioana Siia, Andrei Maxim și Bogdan
Valentin aduc un suflu nou în muzică prin „neo soul”,
piperat cu influențe jazz, pop, funk și bossa nova.

DUMINICĂ, 6 septembrie
Piața Cetății Open Air

20:00

Palatul Principilor Open Air

VAMA

CONCERT
Spirit liber, atmosferă de vară și o muzică mereu tânără
compun experiența fiecărui concert VAMA. Tudor, Eugen,
Clopo, Gelu și Prepe vor antrena publicul într-un show
100% live.

19:00

Trei Parale

CONCERT
Ascultă muzica românească așa cum era interpretată
cu secole în urmă: cu vechi instrumente românești, pe
baza unor transcripții din epocă și a unor îndelungate
cercetări de teren. Un sunet deosebit, readus în
actualitate de o trupă unică!

21:30

„Live”

Film. PROIECȚIE SPECIALĂ
România, 2015, 107 min.
Regia: Vlad Păunescu
În prezența echipei: Tudor Chirilă, Rodica Lazăr
Ema este o prezentatoare TV de succes, gazda unei
apreciate emisiuni de investigaţii. Succesul emisiunii
depinde major de rating, iar Ema e dispusă să îşi pună la
bătaie toate resursele pentru a scoate adevărul la iveală.

Sala Ferdinand (Palatul Principilor)

20:00

„Aferim!”

Film. PROIECȚIE SPECIALĂ
România, 2015, 105 min.
Regia: Radu Jude
Cu: Teodor Corban, Toma Cuzin, Mihai Comănoiu,
Victor Rebengiuc, Luminița Gheorghiu
Aferim! este un un film istoric a cărui acţiune are loc
în Ţara Românească în 1835. Zapciul Costandin, însoţit
de fiul său, caută un rob fugar despre care se crede că
ar fi avut o aventură chiar cu soția stăpânului său.

18:00

„Despre oameni și oi”
„Rams”

Film
Islanda, 2015, 93 min.
Regia: Grímur Hákonarson
Cu: Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson
La o fermă izolată din Islanda, doi frați, care nu și-au mai
vorbit de 40 de ani, trebuie să se regăsească pentru a
salva bunul lor cel mai de preț - oile. Film câstigător al
trofeului „Un certain regard” la Cannes 2015.

Călătoria lor îi dă șansa spectatorului de a descoperi o
lume și mentalități prea puțin prezentate în cărțile de
istorie.
Unul dintre cele mai de amploare proiecte cinematografice românești din ultimii ani, lungmetrajul a
câștigat trofeul Ursul de Argint pentru cea mai bună
regie la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și
este, până în prezent, cel mai de succes film
românesc al anului, ca număr de spectatori.

Harta festivalului
1

Piața Cetății - Open Air
Filme și concerte în aer liber

2

Palatul Principilor - Open Air
Filme și concerte în aer liber

3

Sala Ferdinand
Proiecții de film

1
2
3
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