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Muzica întâlnește filmul în noile evenimente speciale confirmate în 

TIFF.17 

 

Prezentarea în exclusivitate a primelor secvențe din „Moromeții 2”, cel mai aștept film românesc 

al anului, însoțită de un concert special, lansarea primului documentar al unei trupe românești 

și revenirea după 5 ani în festival a celei mai spectaculoase trupe etno din Ucraina animă serile 

celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (25 mai – 3 iunie). 

„Chef ca-n Teleorman” e seara specială care aduce la TIFF.17 primele imagini din cel mai 

așteptat film românesc al anului, „Moromeții 2”. Exclusivitatea imaginilor este completată de 

prezența lui Horațiu Mălăele, cel care, după 30 de ani, reia pe marele ecran rolul lui Ilie 

Moromete sub bagheta aceluiași regizor, Stere Gulea. Proiecția este doar momentul de încălzire 

a ceea ce se anunță a fi cea mai vibrantă petrecere din festival. Restul serii aparține tarafului 

Marian Sandu din Videle și sătenilor de frunte din satul Talpa, locul în care s-a filmat atât filmul 

original, cât și continuarea acestuia. În rol de gazde al acestei seri speciale, aceștia nu vin la Cluj 

cu mâna goală, iar chiar și asta e suficient să convingă pe oricine că vineri, 1 iunie, locul în 

care trebuie să fii după ora 21:30 este Form Space.  

„VUNK – Jur să spun adevărul” este primul documentar al unei trupe din România, iar 

TIFF.17 este, cu siguranță, locul perfect pentru premiera acestuia. Urmărind istoricul uneia 

dintre cele mai iubite trupe rock ale ultimelor decenii, documentarul va surprinde fanii Vunk cu 

imagini și povești inedite, începând cu participarea la „Cântarea României” în 1988 și 

continuând cu momentele cheie din anii 90, când trupa încă perfoma sub numele de Vank. 

Cornel Ilie și toți ceilalți membrii ai trupei se vor afla luni, 28 mai, ora 21:00, în clubul Form 

Space, când filmul va fi proiectat în fața publicului, proiecție ce va fi urmată și de un concert.  

Pentru prima dată invitați la Cluj în 2013, DakhaBrakha revin în TIFF după o pauză de cinci 

ani în care notorietatea lor a crescut spectaculos, aducându-le concerte în toate colțurile 

planetei, inclusiv la evenimente majore precum Glastonbury sau Bonnaroo. Trupa  surprinde cu 

fiecare spectacol tocmai pentru că repertoriul lor inspirat din folclorul ucrainean este atât de 

amplu încât le permite să fie mereu altfel. Cum sună în 2018 „trupa cult etno-haos”, așa cum 

încearcă să-i definească presa muzicală, veți putea descoperi luni, 28 mai, în concertul 

programat la Casa de Cultură a Studenților de la ora 19:30.  

https://vimeo.com/263012057
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O călătorie pe Dunăre, de la Regensburg la Marea Neagră, în sunet de trompetă mixată live, e 

propunerea lui Lőrinc Barabás, artistul maghiar ce va susține Trans Duna, performance-ul 

programat pentru miercuri, 30 mai, ora 21:30, la Urania Palace. Cei 3.000 de kilometri sunt 

parcurși prin imagini spectaculoase însoțite de muzică live, o experiență cinematică ce 

transpune publicul într-o stare specială. Trans Duna încheie, astfel, Ziua Maghiară la TIFF.17 

Biletele pentru toate evenimentele sunt deja disponibile pe tiff.eventbook.ro 

*** 

Ne puteți urmări pe: 

www.tiff.ro | FB: TransilvaniaIFF | Twitter: TIFFRomania | Instagram 

*** 

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea 

Filmului Românesc și Asociația pentru Festivalul de Film Transilvania. 

Cu sprijinul: Ministerului Culturii și Identității Naționale, Centrului Național al 

Cinematografiei, Primăriei şi Consiliului Local Cluj, Institutului Cultural Român, Consiliului 

Judeţean Cluj, Programului Europa Creativă – MEDIA al Uniunii Europene 

Prezentat de: Staropramen  

Sponsor Principal: Banca Transilvania 

Partener Principal: Mastercard 

Mașina oficială: Mercedes-Benz  

Sponsori: Orange, HBO, Samsung, Lidl, TenarisSilcotub, Avon, McDonalds, Aqua Carpatica, 

Domeniile Sâmburești. 

Cafeaua oficială: Nespresso 

Partener Logistic Oficial: DHL 

*** 

Parteneri media: TV5, Europa FM, Adevărul, Dilema Veche, OK! Magazine, Historia, Marie 

Claire, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Men's Health, Business Review, Zile și Nopți, Cinemap, 

Radio România Cultural, Observator Cultural, Scena 9, Agerpres, Life.ro, Cinemagia, BIZ, 

News.ro, A List Magazine, LiterNet, AaRC.ro, Sinteza. 

Parteneri media locali: Erdèly Naplò, Făclia, Filmtett, Krónika, Infotrafic, Monitorul de Cluj, 

Radio Cluj, Transilvania Reporter 

https://www.youtube.com/watch?v=-J-VOc04CiQ
http://www.tiff.ro/
https://www.facebook.com/TransilvaniaIFF
https://twitter.com/tiffromania
https://www.instagram.com/tiffromania/
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Partener de monitorizare: mediaTRUST 

 


