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Daca ai fost la BEST Film Festival sigur ti s-a facut dor de atmosfera si de
filmele pe care le-ai vazut. Daca nu ai fost, probabil ai auzit de el sau ai vazut
afisul.
Poarta Ecaterinei (Sirul Beethoven, intre Corpul S si Poarta Scheii), vineri 18
iulie, de la ora 21.00.
BEST Brasov iti pregateste un sfarsit de saptamana cu scurt-metraje romanesti in aer
liber - Mi-e dor de BEST Film Festival. Unele filme au concurat in cele doua editii de
festival, altele sunt facute de regizori cunoscuti si au castigat premii sau ar fi meritat.
Proiectia se va face pe Poarta Ecaterinei (Sirul Beethoven, intre Corpul S si Poarta
Scheii), vineri 18 iulie, de la ora 21.00.Fie ca vrei sa afli directia filmului de scurtmetraj romanesc, sau doar sa vezi filme bune vineri seara intr-una din cele mai
frumoase locuri ale Cetatii Brasov, esti bine-venit.BEST Film Festival este un festivalconcurs de film de scurt metraj, deschis pentru aplicare atât studenţilor şi
absolvenţilor (maxim doi ani de la absolvire), cât şi liceenilor.BEST Film Festival îşi
propune să promoveze tinerele talente româneşti din domeniul cinematografiei prin
punerea la dispoziţie a două categorii de înscriere: film de scurt metraj şi film realizat
cu telefonul mobil, nefiind impusă nici o tematică. Prin acestea se depăşesc barierele
restricţionării tehnice şi se încurajează realizarea unor creaţii artistice, originale. BEST
Braşov, grup local al organizaţiei studenţeşti internaţionale BEST, este catalogatã
drept cea mai activã asociaţie studenţeascã a Universitaţii Transilvania Braşov,
numărând aproximativ 50 de membri activi. BEST a luat fiinţã ca răspuns la nevoia de
a promova comunicarea, schimbul cultural şi experienţa între studenţii din domeniul
tehnic din Europa şi reprezintă şansa studenţilor europeni de educaţie complementarã
sistemului de învãtãmânt naţional.
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