


ALPIN FILM FESTIVAL este un   eveniment cultural  de film, carte 
și fotografie, menit să celebreze și să promoveze civilizația 
montană cu tot ce presupune aceasta: sport, aventură, turism, 
ecologie, educație, economie.

AFF este primul și unicul Festival Internațional de Film montan din 
România destinat publicului amator de munte, aventură, 
adrenalină și sport.

Secțiuni paralele ale festivalului: ALPIN BOOK FESTIVAL și 
ALPIN PHOTO FESTIVAL.

Festivalul este inspirat de succesul altor manifestări de acest gen 
din întreaga lume: BANFF (Canada), GRENOBLE (Franța), 
KATHMANDU (Nepal). 

Manifestarea se bucură de sprijinul International Alliance for 
Mountain Film (IAMF), asociație care reunește peste 25 de 
festivaluri de profil din întreaga lume. 

FESTIVAL
DE A(L)TITUDINE



EDIȚIA 2017
23-29 IANUARIE

Festivalul va deveni începând  din 2017  competițional,  fiind organizate 
pentru urmatoarele categorii de film - ficțiune, documentar, mediu și 
scurt metraj: 

 - COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ 
 - COMPETIȚIE  NAȚIONALĂ
 - COMPETIȚIE DE FOTOGRAFIE MONTANĂ 

ALPIN FILM FESTIVAL se va extinde iar  evenimentele cuprinse în 
agenda festivalului vor avea loc în Bușteni, Râșnov și Brașov.
Predealul va fi în continuare gazda principală pentru ALPIN FILM 
FESTIVAL iar orașul Bușteni va găzdui evenimentele legate  de 
alpinism. Gala de deschidere va avea loc în Brașov, unde sunt 
prevazute și alte evenimente. De asemenea un eveniment 
excepțional se va organiza la peștera Râșnov.
Importanța acestei sărbători montane va fi întărită de prezența 
Italiei ca țară invitată,  fiind prevăzute mai multe evenimente care 
să prezinte  tradiția și bogația culturii montane transalpine. Acesta 
va fi realizat în colaborare cu Institutul Cultural Italian de la București.

Cele mai interesante acțiuni organizate la ediția din 2017 vor fi:
 - Proiecție de film și concert de muzică clasică - Peștera Râșnov
 - Atelier  de V.R. ( Virtual reality )  - în parteneriat cu Samsung
 - Conferința Reinhold Messner și proiecție de film - Teatrul Dramatic 
din Brașov 
 - Expoziție de fotografie montană în Piața Sfatului din Brașov
 - Concert SUBCARPAȚI – pârtia Clăbucet Sosire
 - Concurs MOUNTAIN DIGITAL  (filme realizate cu telefonul mobil)
 - Lansări de carte - Simone Moro, Nicolae C. Dimache - Italia 



ITALIA - 
ȚARA INVITATĂ 2017

Tradiţia montană italiană se laudă cu alpinişti de renume, printre 
care amintim, ca sa ne referim doar la cei contemporani, pe 
Walter Bonatti (1930-2011), Lino Lacedelli (1925-2009), Achille 
Compagnoni (1914-2009), Riccardo Cassin (1909-2009), Reinhold 
Messner, Mauro Corona, Simone Moro, Cesare Maestri şi mulţi 
alţii. Acestor oameni excepţionali li se datorează cucerirea unor 
vârfuri importante, precum K2 şi alte vârfuri din Himalaya, 
Aconcagua şi alte vârfuri din Anzi, care au marcat etape 
importante în istoria alpinismului mondial din toate timpurile.

Italia organizează în fiecare an festivaluri dedicate muntelui, printre 
care Trento Film Festival, fondat în 1952, primul şi cel mai vechi 
festival internaţional de film dedicat muntelui, aventurii şi explorării. 
Tocmai de aceea, Trento Film Festival este de peste 60 de ani un 
eveniment de referinţă, devenit în timp un adevărat laborator de 
reflecţie asupra ţinuturilor înalte ale planetei.

CU SPRIJINUL



SĂRBĂTORIM
CULTURA MONTANĂ

Oferim publicului un conținut cultural de calitate. 

Promovăm civilizația montană din România cu valorile 
patrimoniale, turistice, ecologice, economice  și educaționale.

Stabilim locul principal de întâlnire al iubitorilor de munte de 
pretudindeni, pentru a cunoaște și mai bine spiritul montan.

Creăm un spațiu de gândire și un laborator al ideilor inovatoare/  
proiectelor ce susțin promovarea civilizației montane.

Promovăm activ, în special regiunea Valea Prahovei, Predealul, 
dar și alte regiuni montane de interes din România.

Acordăm anual recunoaștere unei personalități din România sau 
străinătate care s-a remarcat în promovarea civilizației montane 
(acordarea trofeului SUMMIT OF EXCELENCE).



PREDEAL -
ORAȘ DE A(L)TITUDINE 

BUȘTENI - 
ORAȘUL ALPINIȘTILOR
Orașul Bușteni este poarta Bucegilor, fruntea turismului montan 
din România. Localizat în extremitatea estică a Carpaților Meridionali, 
în mijlocul tarii, orașul Bușteni este un locul ideal de plecare către 
masivul Bucegi pentru drumeții, alpinism și odihnă.
Stațiunea este legată de Platoul Bucegilor printr-o linie de 
telecabină, cea mai lungă din România și a treia din Europa.
Populația orasului este de aproximativ 10 000 de locuitori și poate 
găzdui 6000 de turiști.

Predealul este orașul situat la cea mai mare altitudine din 
România și destinația favorită a multor iubitori de munte.
Clasat pe locul 8 în topul celor mai vizitate locuri din România, 
oferă numeroase posibilități de practicare a sporturilor montane: 
ski, mountain-bike, alpinism, parapantă, drumeții etc
Dispune de aproximativ 7 000 de locuri de cazare și de 7 km de 
pistă de ski, având zăpadă timp de peste 100 de zile/an.



ACCES

DN1 București - Bușteni 120km 
        București - Brașov 165km

C.F.R.  Călători - Linia feroviară  BUCUREȘTI – BRAȘOV 

Puncte de interes aflate în zonă:
Castelul BRAN 
Castelul PELEȘ  
Masivul PIATRA CRAIULUI 
Stațiunea POIANA BRAȘOV 
Stațiunea SINAIA 
Stațiunea AZUGA 



LOCAȚII

Predeal

ALPIN FILM FESTIVAL 
Sala de sport - 700 locuri 
Sala liceului sportiv - 250 locuri 

ALPIN BOOK FESTIVAL 
Sala mare a Primariei orașului

ALPIN PHOTO FESTIVAL  
Gara Predeal
Complexul Premier Clăbucet Sosire

Bușteni

ALPIN FILM FESTIVAL  (tema alpinism) 
Centrul cultural Aurel Stroe 

Brașov

Teatrul Dramatic 
Piața Sfatului 
Muzeul Județean de Istorie 



“Unul din cele mai puternice citate despre munte care mi-a 
marcat  copilăria a fost cel al unui mare alpinist francez care 
spunea «Să mergi pe munte înseamnă să mergi acasă».  Ideea 
de a organiza la «mine acasă», în Predeal, ALPIN FILM FESTIVAL 
a fost un gest firesc pentru a omagia Muntele și a crea un 
eveniment unic destinat celebrării culturii montane. Cred cu 
tărie că un astfel de eveniment internațional îi poate reuni pe 
mulți dintre cei care sunt îndrăgostiți de frumusețea și 
sălbăticia muntelui sau care sunt interesați de cultivarea 
civilizației montane în toată plenitudinea ei, cu aspectele 
ecologice, sportive, economice, culturale, sociale, de turism  
sau artă pe care le presupune.
ALPIN FILM FESTIVAL  va oferi publicului o fereastră către o lume 
țesută de vise, de performanțe sportive, de adrenalină, prin 
descoperirea unor aventuri umane extreme sau a unor 
locuri fascinante și exotice. Muntele este o cultură în sine. 
El vehiculează o seamă de valori precum solidaritatea, 
preocuparea pentru mediu, dragostea față de natură, păstrarea 
tradițiilor, promovarea regiunilor montane și a produselor 
specifice. Vă invit să celebrăm CULTURA MUNTELUI chiar în inima 
Bucegilor.“

Dan BURLAC
Președinte Alpin Film Festival



PRIETENII
FESTIVALULUI

Cornel (Coco) Galescu - alpinist

Toma Coconea - ultramaratonist 

Cristian Lascu - speolog

Vintilă Mihăilescu  - antropolog

Andi Moisescu - jurnalist

Horia Colibășanu - alpinist

Zsolt Torok - alpinist    

Ionuț Zincă - alergător de skyrunning 
  

Și mulți alții



COMUNICARE

ALPIN FILM FESTIVAL va beneficia de:
• prezența în online, prin website dedicat
• vizibilitate pe canalele de socializare, cu conturi personalizate 
pe Facebook, Instagram, Twitter și Pinterest

Campanie de comunicare [PR]:
• comunicate de presă trimise către presa regională și centrală 
(minim 3 comunicate de presă - anunțare festival, anunțare 
program, rezultate festival)
• interviuri radio/ tv/ online cu personalitățile participante/ 
parteneri/ organizatori
• articole pe bloguri - bloggeri acreditați care vor transmite, în 
timp real, pe parcursul festivalului
• stiri TV

Campanie de comunicare [ATL]
• spot video de promovare
• machetă de presă
• spot radio
• flyer (distribuit în trenurile via București – Brașov și alte locații 
de interes)
• poster festival distribuit online pe site-urile de profil, bloguri, în 
magazinele de articole montane și rețeaua HORECA din 
București, Brașov și Valea Prahovei
• bannere online
• outdoor în județele Brașov, Prahova, București



PARTENERI PRINCIPALI

Primăria Predeal

PARTENERI STRATEGICI

PARTENERI MEDIA

Primăria Bușteni



ALPIN FILM FESTIVAL este un un eveniment competițional care 
își propune să aducă cele mai bune filme, fotografii și cărți cu 
tematică montană, precum și spiritul de aventură, toate reunite 
în zona Brașovului. Festivalul oferă cineaștilor, fotografilor și 
scriitorilor oportunitatea de a se întâlni și a schimba idei în cadrul 
conferințelor, proiecțiilor și evenimentelor sociale.

JURIUL COMPETIȚIEI DE FILM - ediția 2017

ALESSANDRO ADERLONI
Directorul Festivalului de Film Montan LESSINIA – ITALIA

GABI KUHN 
Directorul Festivalului de Film Montan ZAKOPANE – POLONIA

ANCA DAMIAN
Regizor și producător – Romania

COMPETIȚIE



Echipa este formată din profesioniști din lumea filmului și media, 
între care:

ECHIPA AFF

DAN BURLAC - PRODUCĂTOR 
DE FILM de renume internațional. 
Cu peste 20 de ani de experiență 
în jurnalism și în industria 
cinematografică, Dan este  
producător a zeci de filme 
românești și străine și participant 
la sute de festivaluri internaționale 
de film din întreaga lume, inclusiv 
Cannes, Locarno, Veneția.

ȘERBAN GEORGESCU - 
REGIZOR și EDITOR VIDEO, cu 
peste 20 de ani de experiență în 
domeniul filmului documentar și 
publicității. Printre altele, a realizat 
filmul documentar EVEREST 2003 
- povestea primei expediții integral 
românești în Everest.

IONUT RUSSU - JURNALIST și om 
de televiziune, cu o experiență de 
peste 20 de ani în media, TV și 
producția de evenimente.



CONTACT

Asociația MIMESIS

Email: 
asoc.mimesis@gmail.com

Tel: + 40 732 971 254


