MyFrenchFilmFestival, festivalul online dedicat
cinematografiei franceze, revine pe Orange TV Go
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Până pe 14 februarie, cinefilii pot urmări gratuit, pe Orange TV Go, cea de-a 12a ediție a MyFrenchFilmFestival, primul festival online de filme în limba
franceză.

MyFrenchFilmFestival Orange TV Go
Cinefilii vor avea acces, prin Orange TV Go, pe Smart TV, tabletă sau telefon, la 26 de
producții de lung și scurtmetraj atent selecționate pentru a ilustra tot ce e mai bun în
cinematografia franceză și francofonă – filme articulate, inovatoare, ce pun în lumină
talentul echipelor de producție. Fiecare ediție aduce în memoria publicului o peliculă
clasică, iar anul acesta festivalul va difuza filmul L’Amant, din 1992, în regia celebrului
Jean-Jacques Annaud, cu Jane March și Tony Leung în rolurile principale.
Toate filmele din cadrul MyFrenchFilmFestival disponibile în platforma Orange TV Go
pot fi vizionate de orice utilizator al aplicației, fără să fie nevoie de autentificarea cu
un cont Orange. Pentru iubitorii de filme care nu vorbesc limba franceză, Orange oferă
toate filmele cu subtitrări în română.
Filmele înscrise în competiție vor fi evaluate de către un juriu format din critici și
jurnaliști de renume internațional. Marele premiu al juriului, Premiul internațional al
presei și Premiul audienței vor fi anunțate la finalul festivalului, pe 15 februarie 2022.

Orange este partener al MyFrenchFilmFestival din 2015, acesta fiind unul dintre
proiectele prin care susține industria cinematografică și cinefilii din România.
Despre Orange Romania S.A.
Orange România este liderul pieței locale de telecom, cu 10.727.000 de clienți la
finalul lui 2020 şi o cifră de afaceri totală pentru 2020 de 1,076 miliarde de euro, și
oferă clienților săi, atât utilizatori individuali, cât și companii, cea mai extinsă
acoperire și un portofoliu complet de servicii: servicii de telefonie mobilă și fixă,
internet, televiziune, soluții smart home, servicii financiare Orange Money, soluții IT&C
pentru companii în zona de cloud, business Wi-Fi, inclusiv analytics și securitate
cibernetică. Orange România este operatorul numărul 1 în ceea ce privește
performanța serviciilor de voce și date din zonele metropolitane și rurale din țară, iar
scopul său este să fie alegerea #1 pentru conectivitate, divertisment digital și servicii
digitale pentru familiile și afacerile din România. Compania deține și nouă certificări
consecutive Top Employer, ce confirmă faptul că Orange România, pe lângă produsele
și serviciile remarcabile pe care le oferă, acordă o atenție deosebită angajaților săi și
contribuie la îmbunătățirea mediului de lucru.
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