
Astra Film Festival 2011- un eveniment al tuturor simturilor
Tineretea este starea de spirit care se simte cel mai bine la Astra Film Festival, cei care ajung aici
neputand sa ramana indiferenti in fata descarcarii de energie care se simte peste tot. Şi cea mai frumoasa
dintre varste este doar unul dintre elementele care descriu evenimentul care in acest an a ajuns la editia cu
numarul unsprezece, intrucat tot aici se regasesc, la un loc, noutatea, originalitatea si traditia. 
  
  Pentru cinefili, melomani si gurmanzi
  
  Peliculele despre realitate sunt ingredientul principal al festivalului pe care amatorii de film il pot regasi
in perioada 25-30 octombrie la Casa de Cultura a Sindicatelor, dar nu singurul. Astfel, pe tot parcursul
Astra Film Festival, cinefilii vor avea ocazia sa se transforme si in melomani, pentru ca organizatorii le
promit participantilor multa muzica buna. Primii care s-au prezentat in fata publicului au fost membrii
Fanfarei Transilvania, care au sustinut un concert ieri, in seara deschiderii editiei cu numarul XI a
festivalului. 
  
  Cei zece membrii ai Fanfarei Transilvania vin din vecinatate, din orasul Cugir (judetul Alba) si se
remarca printr-o activitate muzicala foarte bogata pe scena artistica din Balcani. Muzicienii au adaugat
note noi si profesioniste muzicii tiganesti pe care o abordeaza, toti membrii fanfarei avand educatie
muzicala. 
  
  Muzica de fanfara nu este singura cu care melomanii se intalnesc in cadrul AFF 2011, pentru ca
evenimentul mai aduce la Sibiu doua sound-uri originale. Astfel, in fiecare zi, in perioada 26-29
octombrie, intre orele 18-20, cinefilii ii vor putea asculta pe membrii Orchestrei Elastique, a caror
"sound" combina influente din muzica minimalista, free jazz sau acorduri est europene, de multe ori cu
rezultate psihedelice. Acordeonul, trompeta, orga, pianul, harpa, instumentele de percutie si vocile sunt
principalele instrumente folosite de ei pentru crearea sentimentului dorit.
  
  "Familia", care in unul din dialectele africane se traduce prin Dikanda, este exact termenul care
denumeste numele grupului ce concerteaza sambata, 29 octombrie, in cadrul AFF 2011. Grupul muzical
vine din Polonia, Dikanda mulandu-se perfect pe spiritul membrilor sai, care se poarta ca o mica familie.
Inspirata din folclorul polonez, cultura orientala, dar si din muzica balcanica, macedoneana si chiar
romaneasca, creatia muzicala a celor de la Dikanda incearca o abordare proprie si originala a folclorului.
Filmele si muzica nu sunt insa singurele ingrediente ale Astra Film Festival 2011, pentru ca, pentru prima
data in cadrul acestui festival, a fost organizat un Targ de produse traditionale. Acesta se va desfasura in
fata Casei de Cultura a Sindicatelor, in zilele de 29 si 30 octombrie. 
  
  Filmele de la miezul noptii
  
  Pe langa toate celelalte productii, cinci este numarul evenimentelor care marcheaza un program dedicat
cinefililor noctambuli. "Astra Filmul de la miezul noptii" este titlul programului pe care AFF 2011 il
deruleaza la Atrium Cafe, unde este organizat clubul festivalului. Patru nopti la rand, in 26, 27, 28, 29 si
30 octombrie la Atrium vor putea fi vizionate filme precum: "Lumea vazuta de Ion B." (in 26 octombrie),
"Second Life" (in 27 octombrie) Scurtmetraje studentesti 1 (in 28 octombrie), Scurtmetraje studentesti 2
(in 29 octombrie) si "The Shukar Collective Project" (in 30 octombrie).
  
  Astra Film Festival 2011 se desfasoara in perioada 25-30 octombrie la Casa de Cultura a Sindicatelor,
fiind organizat de Astra Film - departament al Complexului National Muzeal Astra Sibiu - si de Fundatia
Astra Film.
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  Descarca Ziarul Astra Film Festival Sibiu nr.
  
  1 - 24 octombrie 2011
  
  Descarca Ziarul Astra Film Festival Sibiu nr.
  
  2 - 25 octombrie 2011
  
  Descarca Ziarul Astra Film Festival Sibiu nr.
  
  3 - 26 octombrie 2011
  
  Descarca Ziarul Astra Film Festival Sibiu nr.
  
  4 - 27 octombrie 2011
  
  Descarca Ziarul Astra Film Festival Sibiu nr.
  
  5 - 28 octombrie 2011
  
  Descarca Ziarul Astra Film Festival Sibiu nr.
  
  6 - 29 octombrie 2011

Cuvinte cheie: concert  concerte  transilvania  polonia  muzeal astra  astra film fest  casa de cultura  casa
de cultura a sindicatelor  jazz  atrium  astra sibiu  astra film  filme  bac  folclor  muzica  judetul alba
atrium cafe  produse traditionale  complexului national muzeal astra
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