
 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

COMUNICAT 

Festivalul de Film Transilvania va fi găzduit la Florești în perioada 17-26 iunie a.c. în 

Parcul Poligon -cu un Program Extins de filme și în premieră - jocuri și ateliere tematice 

dedicate familiilor 

   

Comuna Florești a intrat pentru prima dată pe harta internațională și în marea familie 

a TIFF-Festivalul Internațional de Film Transilvania, odată cu sărbătorirea ”primilor” 20 de ani 

de festival, într-o comunitate tânără aflată într-o fantastică dezvoltare, care a dat dovadă că 

înțelege nevoia de artă și cultură și care la prima ediție a proiecțiilor în aer liber a înregistrat o 

participare de aproximativ 3000 de persoane.  

  Anul acesta vine cu noutăți și crește importanța scenei de film a TIFF. Floreștiul devine 

un reper tot mai important pe agenda comunității locale dar și internaționale, în perioada 17-26 

iunie a.c. Evenimente și ateliere pentru copii și părinți se vor adăuga unui program special de 

filme destinat iubitorilor ”lumii de celuloid”. 

Jocurile, atelierele și distracția în aer liber se întorc la cea de-a 21-a ediție a Festivalului 

Internațional de Film Transilvania, într-un program extins, dedicat copiilor și părinților prezenți 

la Cluj-Napoca între 17 și 26 iunie. Parcul Poligon din Florești devine anul acesta gazda TIFF 

în familie – o serie de evenimente cu acces gratuit, în cadrul cărora cei mici sunt invitați să 

exploreze natura, să-și creeze propriile jucării, să se împrietenească cu animalele, să învețe să 

gătească sau să combată bullying-ul, prin intermediul unor activități distractive și deopotrivă 

educative. Spațiul va fi deschis publicului în fiecare zi de festival – de luni până vineri, între orele 

15:00 și 18:00, iar în weekend, în intervalul orar 10:00-17:00. 

Potrivit reprezentanților TIFF, sâmbătă și duminică, în primul weekend de festival, 

atmosfera din Parcul Poligon din Florești va fi animată, încă de la primele ore ale dimineții, de 

activitățile sportive puse la cale de Napoca Trio. Sub îndrumarea lor, cei mici vor experimenta 

simulatorul de ski, vor face tir cu arcul și vor avea parte de o adevărată aventură cu tiroliana. 

Alături de partenerii de la Bistro 1, copiii își vor testa calitățile de bucătari, pregătind cu mâinile 

lor gustări sănătoase, iar în spațiul dedicat workshop-urilor creative, vor țese covorașe din hârtie, 

își vor realiza propriile zmeie și vor face baloane gigantice de săpun.  

Distracția va continua în Orășelul Surprizelor LIDL, iar cei pasionați de natură vor explora 

pădurea din apropiere, într-un tur ghidat organizat de un biolog invitat, în timp ce iubitorii de știință 

vor lua parte la experimente chimice spectaculoase. Programul ambelor zile include spectacole în 

aer liber, susținute de Magic Puppet și Andreea's Animation Theater Playground, dar și ateliere de 

meșteșuguri vechi și sesiuni de interacțiuni cu animalele. 

  Luni, pe 20 iunie, Ne împrietenim printr-o serie de ateliere creative, activități cu și despre 

animale, întâlniri cu reprezentanții Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca discuții care-i vor învăța 
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pe cei mici să gestioneze situațiile de bullying. Marți, pe 21 iunie, Descoperim natura explorând 

bio-diversitatea pădurii, interacționând cu animalele și plantând primele plante în ghiveci, sub 

îndrumarea celor de la Crearium.  

Miercuri, pe 22 iunie, în ziua dedicată carierei, Alegem meserii, iar cu această ocazie, cei 

mici vor avea șansa de a deveni aviatori pentru o zi și vor îi vor întâlni pe reprezentanții 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. În aceeași zi, copii sunt invitați să viziteze 

Biblioteca vie, locul în care vor interacționa cu specialiști din film, profesioniști din domeniul 

medical, profesori, bucătari și exploratori. 

Programul complet al atelierelor tematice, îl regăsiți aici: https://tiff.ro/tiff/stiri/de-3-ori-

mai-multa-distractie-la-tiff-familie, ca să știți cum să planificați după-amieze de calitate alături de 

cei dragi, familie și prieteni. 

Pe ”ecranul argintiu” ce va fi amplasat în Parcul Poligon vor rula producții interesante la 

care publicul spectator va avea acces și pentru care biletele vor putea fi procurate de aici: 

https://tiff.eventbook.ro/?hall=parc-poligon-floresti. 
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