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Astra Film continua online
Iubitorii filmului care nu au apucat sa vada productiile prezentate la Astra
Film Festival, au ocazia sa le vizioneze online, pana in data de 19 septembrie
2021, ora 23:59. Vor fi disponibile 43 de titluri din selectia oficiala, inlcusiv
sapte dintre cele premiate la AFF2021. Publicul care a participat la Festivalul
International de Film Documentar Astra Film Festival a avut parte de
aproximativ 200 de evenimente culturale, iar filmele disponibile la AFF
Online sunt printre cele mai apreciate de spectatori. Multe dintre ele au fost
urmate de indelungi discutii cu realizatorii acestora, ceea ce reprezinta o
caracteristica importanta a festivalului Astra Film Sibiu, relateaza HotNews.
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Pretul pentru vizionarea unui film este 15 lei, iar abonamentul care permite vizionarea tuturor
celor 43 de filme costa 150 de lei, adica mai putin de 3,5 lei un film. Platforma AFF Online poate
fi accesata doar de pe teritoriul Romaniei prin browserele Google Chrome, Mozilla Firefox si
Microsoft Edge. Filmele pot fi vizualizate online ori de cate ori doreste utilizatorul care a
achizitionat biletul sau abonamentul, pana la finalul AFF Online 2021. Pentru detalii despre
programul AFF Online si bilete accesatihttps://www.astrafilm.ro/ro/filme-online.
„Pentru noi este o mare bucurie sa putem oferi acces la filmele festivalului si celor care nu au
putut veni la Sibiu in binecuvantata saptamana in care proiectiile au fost prezentate in aer liber

sau in sali de cinema, in marea majoritate a cazurilor in premiera mondiala sau nationala”, a
declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.
Printre cele 43 de filme disponibile pe platforma AFF Online se afla sapte dintre cele premiate de
juriile sectiunilor competitionale, astfel: Noi impotriva noastra (regia Andra Tarara - Cel mai bun
documentar, Sectiunea Romania, premiu oferit de HBO), Nanu Tudor (regia Olga Lucovnicova Cea mai buna regie, Sectiunea Romania, premiu oferit de Institutul Cultural Roman), Spioni de
ocazie (regia Oana Giurgiu - Mentiune speciala, Sectiunea Romania), Pentru confortul si
siguranta dumneavoastra (regia Frédéric Mainçon - Mentiune speciala, Sectiunea Voci
emergente ale documentarului), Senza Latte (regia Lidia Ilie - Cel mai bun documentar,
sectiunea DocSchool, premiu oferit de ICR), si apoi se lasa seara (regia Maja Novakovi? - Cel
mai bun regizor, Sectiunea DocSchool, premiul oferit de Cinelabs Romania), respectiv Unde
luminoase (regia Samuel N. Schwarz - Mentiune speciala, Sectiunea DocSchool).
Organizatorii precizeaza ca nu este permisa inregistrarea sau descarcarea filmelor puse la
diszpozitie pe platforma AFF Online. Pentru alte informatii despre conditiile utilizarii platformei
AFF Online, consultatihttps://www.astrafilm.ro/ro/termeni-si-conditii
Lansat in 1993 ca proiect inovator in Europa Centrala si de Est, Astra Film Festival este un
eveniment esential in comunitatea europeana de film documentar, dovedindu-se a fi cel
mai important festival de acest gen din Romania, insumand o cultura si o istorie a
cinematografiei documentare de zeci de ani.
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