
Festivalul de Film "Modern Movie", ediţia a 8-a 
 

 

Centrul cultural “Dunărea de Jos”, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, 

organizează Festivalul de Film “Modern Movie”, până pe 30 iulie, pe esplanada Casei de Cultură a 

Sindicatelor. Vor fi  seri de proiecție în aer liber  în care gălăţenii vor putea vedea filme românești, 

două filme străine și un film de animație.  

  

“Festivalul de film dă startul unui maraton al bucuriei şi bunei dispoziţii pentru 

gălăţeni în această vară. Urmează în luna august Festivalul Fanfarelor şi 
Festivalul Internaţional de Folclor. În cei opt ani de când există acest festival, mii 

de gălăţeni au putut să vadă filme premiate de critici şi apreciate de public. Şi în 

acest an vor rula filme de succes, care au umplut sălile de cinema. “Noul Val” de 
regizori şi actori din România este prezent la festival cu două pelicule. Este 

festivalul tuturor gălăţenilor, pentru toate gusturile şi toate vârstele. Vizionare 

plăcută!”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  

 

Festivalul de film MODERN MOVIE este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Galați, și în 

parteneriat cu UARF (Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România), Ministerul 

Culturii și Identității Naționale (Centrul Național pentru Cinematografie).  

 

  

Programul festivalului 

      ORA 20.30 – DESCHIDEREA FESTIVALULUI, prezentare oficialităţi,  

      Casa de Cultură a  Sindicatelor  

      ORA 21.00 – proiecţie în aer liber.  

      Film de lung metraj: „ Selfie 69” - regia Cristina Iacob 

      Invitaţi: Cristina Iacob 

  

          

      Joi, 27 iulie 2017  
      ORA 21.00 – proiecţie în aer liber. 

      Film de lung metraj: „Allied” – regia Robert Zemeckis  

                                   

       Vineri, 28 iulie 2017  

       Ora 16.00 – Recital de pian la patru mâini (Gaqi Gjergji şi Gaqi Piro) - muzică de film, 

sala „Sergiu Dumitrescu” – CCDJ 

         

       ORA 21.00 – proiecţie în aer liber.           

       Film de lung metraj: „Poziţia copilului”- regia Călin Peter Netzer 

       Invitaţi: Oana Kelemen, Luminiţa Gheorghiu, Bogdan Dumitrache 

                                   

       Sâmbătă, 29 iulie 2017  
       ORA 21.00 – proiecţie în aer liber. 

       Film de lung metraj: „Deadpool”- regia Tim Miller 

        

       Duminică, 30 iulie 2017 
       Ora 20.30 – Festivitate oficială de închidere a Festivalului „Modern Movie”- ediţia  

        a VIII-a 

       ORA 21.00 – proiecţie în aer liber 

       Film de lung metraj:  „The secret life of pets”(desen animat) - regia Chris Renaud,  

       Yarrow Cheney 


