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Organizator Național :: Asociația One World Romania
Online: festival-oneworld.ro :: kinedok.net

Parteneri :: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Anthropolis (Ungaria), Re-Start 
(Croația), Activist 38 (Bulgaria), AdArte (Polonia) Cu sprijinul :: Creative Europe - MEDIA Programme of the 
European Union, Administrația Fondului Cultural Național, Centrul Național al Cinematografiei, UNHCR, Agenţia 
ONU pentru Refugiaţi :: Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. 
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. 
Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
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Despre One World Romania
 Asociația One World Romania organizează din 2008 festivalul internațional de film documentar, singurul dedicat drepturilor omului din România. De la înființare și 
până în ziua de azi, festivalul a crescut în termeni de conținut, public și impact. Asociația a devenit acum o platformă importantă pentru dezbaterea drepturilor omului prin film, 
precum și unul dintre cele mai semnificative organisme promotoare de film documentar din țară. Pe lângă festivalul de la Bucureşti, care creşte de la o ediţie la alta, asociaţia 
organizează diferite alte evenimente – ecouri ale festivalului de-a lungul anului. 

Proiectele One World România
 • COLECȚIA de DVD-uri (https://festival-oneworld.ro/l/ro/colectia-de-dvd-uri/) - din 2012, One World Romania a început să editeze periodic pe DVD câteva 
dintre documentarele programate la festival. S-au adunat până acum 15 titluri. • Sahia Vintage (https://sahiavintage.ro/) - program de recuperare a patrimoniului de film 
documentar românesc. Restaurăm, digitalizăm și proiectăm producții de film documentar realizate în studioul național al regimului comunist, Alexandru Sahia în perioada 
1950-1989. În cadrul proiectului am dezvoltat și o platformă de istorie digitală a filmului documentar produs la studio • Civil Society Pitch (https://festival-oneworld.ro/l/ro/
civil-society-pitch/ ) este o inițiativă inovatoare ce își propune să cupleze echipe mixte de profesioniști din lumea filmului și societatea civilă cu scopul realizării de filme creative 
care documentează realitățile locale. • Cineclubul (https://festival-oneworld.ro/l/ro/cineclub/) este un proiect ce readuce în atenția publicului unele dintre cele mai importante 
filme documentare din istoria cinematografiei. • Asociația desfășoară de asemenea diferite programe educaționale atât pentru elevi, cât și pentru studenți, organizând ateliere 
de educație cinematografică pe tot parcursul anului. 

Despre KineDok
 KineDok este un program unic în Europa, desfășurându-se concomitent în șapte țări partenere: Republica Cehă, 
Slovacia, Ungaria, Croaţia, Polonia, Bulgaria şi România, unde este coordonat de către Asociația One World Romania, 
în strâns parteneriat cu festivalul de film. Fiecare dintre țările participante contribuie cu cele mai noi documentare, care 
rulează apoi în sute de locații din toate cele șapte ţări, generând astfel o comunitate culturală impresionantă. 



MANUAL DE BUNE PRACTICI :: 
  Un obiectiv important al proiectului este acela de a diversifica și extinde lanțul de distribuție dincolo de sălile de 
cinema, organizând proiecții în orice spațiu unde vizionarea unui film are potențialul de a deveni o experiență comunitară 
(galerii, muzee, baruri, biblioteci, case de cultură etc.). Un alt scop al proiectului este acela de a prelungi și îmbogăți 
experiența cinematografică prin discuții cu regizori, producători, protagoniști sau alți invitați care au legătură cu tema 
filmelor, încurajând astfel dialogul social și dezvoltarea unui public activ. Astfel, publicul are șansa să vadă o selecție 
deosebită de filme care nu circulă în cinematografele obișnuite și să participe la dezbaterile animate de după proiecții. 
Există un catalog online cu documentare din edițiile trecute, disponibil pe platforma https://kinedok.net/ro/films. 
 Între 2015 și 2019 s-au organizat peste 900 de proiecții KineDok în 61 de spații alternative din peste 30 de 
orașe din România, dezvoltând astfel comunități de cinefili amatori de film documentar în întreaga țară. Cu un public 
total de peste 25.000 de spectatori în ultimii ani, KineDok a devenit o platformă solidă de distribuție alternativă de film 
documentar, care completează distribuția clasică și aduce filmul documentar mai aproape de public. Catalogul și rețeaua 
de operatori locali din România sunt în fiecare an unice. Rețeaua are un nucleu de aproximativ 10 entități din diferite 
orașe ale țării care sunt constante în demersul lor. La acestea se adaugă în fiecare an și alte locații. Vă invităm și pe voi în 
comunitatea KineDok!

https://kinedok.net/ro/films :: 4
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DE CE KINEDOK? 
 

 KineDok răspunde unei lipse acute de infrastructură și produse culturale pe teritoriul României, în majoritatea orașelor medii și mici din țara noastră. Lipsa de 
cinematografe sau închiderea lor nu ne-au descurajat, ci ne-au îndemnat să găsim soluții creative și să construim pe o altfel de infrastructură socială bazată pe contexte atipice și 
spații alternative (muzee, cafenele, biblioteci etc.), dar care au potențial de a coagula comunitatea din jurul lor și de a deveni un centru cultural al acestor localități neobișnuite 
cu filmul documentar.
 
 KineDok nu este doar un program de distribuție alternativă de film documentar, el servește drept forum de discuție culturală și socială. Prin această abordare, proiectul 
urmărește să crească nivelul de înțelegere cinematografică al publicului și, de asemenea, să atragă în jurul filmelor oameni și organizații publice și private, care discută teme 
importante și actuale din lumea întreagă.
 
 One World Romania este printre puținele organizații din țară care promovează filmul documentar în general și cel dedicat drepturilor omului în particular.  În România, 
dezvoltarea unei societăți civile puternice și a unor generații de cetățeni conștienți și activi din punct de vedere civic continuă să fie o necesitate, iar misiunea proiectului este 
strâns legată de aceste obiective. Prin temele recurente ale documentarelor selectate de echipa de specialiști ai One World Romania, dar și prin temele abordate la discuții, 
conferințe, workshopuri de specialitate, proiectul KineDok răspunde fără echivoc priorității care privește promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței. Fie că este vorba 
despre drepturile persoanelor cu dizabilități și căutarea celor mai inspirate moduri de integrare a acestora în societate, fie că este vorba despre combaterea violenței în familie, 
fie că ne referim la statul de drept, la libertatea de exprimare și implicit la drepturile persoanelor LGBTQ+, fie că e vorba despre problematica refugiaților sau e persoanelor de 
etnie romă, de peste 10 ani One World Romania abordează o varietate de subiecte sensibile și le pune în dezbatere.
Translatarea acestui dialog, împreună cu proiecții de documentar în varii orașe din România contribuie la promovarea cetățeniei active – în contextul diversității sociale în care 
trăim. Prin atelierele specifice vizăm de asemenea dezvoltarea rețelei de spații alternative de proiecție a documentarelor în zone din România încă defavorizate cultural și unde 
experiența ne arată că interesul și curiozitatea publicului sunt foarte mari și nesatisfăcute prin niciun alt demers cultural. Zonele cu acces limitat la cultură își pot permanentiza 
demersul pentru un impact pe termen lung și o invitație constantă la promovarea cetățeniei active în rândul publicului propriu.

 Bazându-ne pe experiența noastră de 6 ani de zile de implementare a proiectului, am elaborat acest manual de bune practici care să fie o resursă rapidă și utilă pentru 
cei care doresc în timp să devină membri ai rețelei KineDok, dar și pentru membrii deja existenți. 
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Credits: Ioana Ciolea / Grădinescu___Alba Iulia
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CUM FUNCȚIONEAZĂ KINEDOK ?
 În fiecare an organizatorii KineDok ai fiecărei țări participante în proiect fac împreună o selecție de 12-16 documentare produse recent în teritoriile lor. Criteriile de 
selecție sunt calitatea cinematografică, relevanța subiectului și aprecierea de către public. Urmează apoi munca de pregătire a proiectului: achiziționarea drepturilor de difuzare 
a filmelor de la distribuitori pentru toate teritoriile KineDok, elaborarea materialelor promoționale, subtitrarea filmelor și traducerea materialelor de promovare în toate limbile 
țărilor participante. Acest pachet odată finalizat este apoi oferit tuturor organizatorilor locali ai fiecărei țări, care își aleg singuri ce filme doresc să proiecteze din catalog.   
 Organizatorul național pune la dispoziția partenerilor locali toate materialele necesare, promovează programul de proiecții al acestora și oferă susținere și consultanță 
în ceea ce privește organizarea de evenimente culturale. La rândul lor, partenerii locali discută rezultatele activității lor cu organizatorul național și trimit periodic fotografii și 
mărturii de la proiecții. Astfel, se menține un dialog strâns în toată rețeaua națională de operatori culturali, dialog ce este dinamizat mai ales în timpul workshopurilor anuale 
de management cultural pe care Asociația One World Romania le pune la dispoziție. Acestea sunt ocazii în care toți partenerii KineDok din țară se strâng laolaltă pentru a 
schimba impresii și experiențe, pentru a învăța unii de la ceilalți și pentru a vorbi despre ce dificultăți au întâmpinat în activitatea lor. De asemenea, la fiecare workshop sunt 
aduși specialiști în management cultural, accesare de fonduri, promovare și asistență tehnică, pentru a crește nivelul de profesionalism al managerilor culturali și a îmbunătăți 
calitatea și impactul programelor desfășurate. 

OBIECTIVELE KINEDOK
•   să dezvolte o rețea independentă de coordonatori locali de spații alternative implicate în promovarea proiecțiilor de documentare 
  și a dezbaterilor cu invitați în comunitatea locală

•  să formeze un public fidel pentru filmul documentar european de autor în jurul acestor spații alternative de distribuție

•  să dezvolte dialogul dintre cineaști și publicul larg 

•  să promoveze documentarul ca instrument al schimbării 

•  să susțină o abordare interdisciplinară, facilitând noi tipuri de colaborări între diferite industrii și sectoare ale societății

•  să promoveze cetățenia activă și diversitatea socială 

•  să creeze evenimente culturale în zone defavorizate din acest punct de vedere  
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CUM PUTEȚI DEVENI GAZDĂ KINEDOK ? 
 
 Nu este dificil. Crezul nostru este tocmai acela că putem organiza proiecții de film în locuri cât mai diverse. Aveți nevoie doar de un spațiu de proiecție, un proiector cu 
sistem de sunet adecvat și un ecran sau perete. Pentru orice aspect legat de organizare veți primi îndrumare din partea Asociației One World Romania. 

ELEMENTE NECESARE:
 ORGANIZATOR LOCAL ____ o persoană responsabilă de desfășurarea proiectului în locație. Aceasta are grijă de organizarea proiecțiilor: curatoriază selecția de 
filme, stabilește programul, ia legătura cu sponsori sau parteneri locali, alege invitați pentru dezbaterile de după proiecții, elaborează strategia de promovare etc. Ideal ar fi ca 
pe măsură ce proiectul crește, echipa să se mărească. Astfel, fie alte persoane din organizație, fie voluntari se pot ocupa de promovarea evenimentelor, menținerea legăturii cu 
presa locală, detaliile de implementare etc. O echipă mai mare nu înseamnă neapărat un buget mai mare. Mulți tineri ar fi entuziasmați să primească șansa de a face voluntariat 
în domeniul cultural. Asociația One World Romania lucrează adesea cu echipe de voluntari în jurul cărora gravitează comunități de tineri, ceea ce face ca filmul documentar să 
ajungă și la publicul tânăr. 

 LOCAȚIE ____ prin aceasta înțelegem orice spațiu care poate găzdui un număr de spectatori pentru întreaga durată a unui film. 

 Ce nu contează: • mărimea locației: la KineDok avem și locații în care încap doar 10 persoane, dar și locații cu o capacitate de 200 de persoane.  

• identitatea locației: avem baruri, cafenele, muzee, galerii, universități, biblioteci, curți private, grădini, terase ș.a.m.d. Puteți îmbina creativ identitatea locației voastre cu 
identitatea KineDok - de exemplu, puteți organiza seri de ceai și documentar dacă sunteți o ceainărie sau seri de literatură și documentar dacă sunteți o bibliotecă. KineDok se 
poate adapta oriunde. 

 Ce contează: calitatea proiecției. Locația trebuie să permită vizionarea filmului în condiții optime de către toți spectatorii prezenți. Pentru aceasta aveți nevoie de scaune, 
perne sau orice alt suport fizic pentru public și trebuie să vă asigurați că filmul se poate vedea și auzi bine de oriunde din sală. 

 ECHIPAMENT 

•  un proiector cu sistem de sunet adecvat spațiului

•  un ecran sau un perete de proiecție

•  un laptop sau un calculator
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CUM FACEȚI SELECȚIA DE FILME ?
 

 Important este să  personalizați programul KineDok în conformitate cu identitatea spațiului și orașului vostru. Gândiți-vă cum se integrează KineDok în cultura locală.

 CRITERII DE SELECȚIE: 

•  Calitatea și subiectul filmului - catalogul nostru conține o gamă variată de documentare de artă, dar și comedii și documentare 
  destinate tinerilor, tocmai pentru a oferi organizatorilor locali posibilitatea de concepe un program cât mai divers.

•  Gustul personal - ca și operator cultural este necesar să vă asumați o direcție curatorială proprie.

•  Locație - trebuie să adaptați programul de filme la genul de spațiu de proiecție pe care îl aveți. De exemplu, filme de atmosferă ce necesită 
  mai multă concentrare ar fi dificil de vizionat într-un bar unde nu este liniște deplină. În schimb acestea ar fi  potrivite într-un muzeu sau într-o galerie de artă. 

•  Publicul țintă - trebuie să vă cunoașteți publicul. Este un public fidel? Sau diferă de la o proiecție la alta? Cum faceți să-l fidelizați? 
  Persoanele peste 30 de ani au o preferință pentru documentarele istorice, politice și care tratează teme sociale. Cei tineri preferă comediile 
  sau documentarele dinamice, pe când publicul cinefil este atras de documentare realizate de autori recunoscuți în breaslă. 

•  Perioadă (anotimp, sărbători) -  sunt anumite documentare care pot avea un succes mai mare dacă sunt proiectate într-un sezon anume, 
  fiind clar asociate cu atmosfera de vară sau de iarnă. 

•  Alte evenimente culturale locale - pentru a programa proiecțiile luați în considerare evenimentele culturale locale în care puteți încadra 
  o proiecție (de exemplu, festivaluri de film sau de muzică)

•  Evenimente socio-politice - de exemplu, un film LGBTQ+ ar atrage mai multă atenție atunci când se organizează un referendum 
  care vizează drepturile acestei comunități.

•  Tema filmului - cât de relevantă este aceasta în contextul actual? 

•  Diversitatea selecției - pentru a atrage un public cât mai larg încercați să diversificați programul, fără însă a pierde coerența direcției curatoriale alese. 



:: 10Credits: Rareș Moț / CitiZenit___Arad



:: 11Credits: Andrei Florin / Muzeul Cineastului Amator___Reșița
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DIALOGUL SOCIAL 

 Dialogul social constituie o componentă importantă a programului KineDok, proiecțiile fiind urmate de dezbateri cu publicul. Evenimentele KineDok ajută comunități 
care nu prea au ocazia să participe la dezbateri pe subiecte relevante, să rămână conectate la actualitatea românească și la probleme curente de natură culturală, socială și politică 
din întreaga lume.

 În cazul componentei propriu-zise de proiecție de documentar, fiecare film va fi urmat de discuții cu invitați (regizori, psihologi, sociologi, arhitecți, cadre medicale, 
istorici, politologi, artiști, jurnaliști, ONG-uri, antreprenori etc. în funcție de specificul temei), destinate atât publicului larg, cât și unui public specializat: studenți la universitățile 
de artă cinematografică, arte vizuale, activiști din zona drepturilor omului și antreprenori culturali care sprijină distribuția alternativă de film documentar la nivelul întregii țări. 
Este foarte important astfel să utilizăm dezbaterea și documentarul ca mecanisme de educare a publicului și să promovăm talentele locale. Punând accentul pe personalitățile 
locale, aceste evenimente au potențialul de a întări relațiile din comunitate, iar proiecțiile pot deveni adevărate nuclee socio-culturale. 

 Pentru alegerea invitatului potrivit este necesară o cercetare prealabilă. Orice film poate fi abordat din mai multe unghiuri pentru că majoritatea filmelor tratează mai 
multe subteme în același timp. Astfel, un documentar despre arhitectură ar putea să aibă și o subtemă politică, iar voi puteți alege să invitați un arhitect sau un politolog la 
discuția de după proiecție. Când vizionați filmul pe care doriți să-l proiectați, imaginați-vă deja ce invitați s-ar potrivi în funcție de temele abordate, apoi studiați personalitățile 
locale și alegeți și în funcție de impactul lor în comunitate. 
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PROMOVARE - CUM INVITAȚI OAMENII LA FILM ?

  În promovare este important să fiți prezenți și activi. Indiferent dacă aveți sau nu proiecții într-o anumită perioadă, trebuie să aveți o comunicare constantă cu 
publicul vostru pentru a îl fideliza. De asemenea, este necesar să vă adaptați stilul la canalul de comunicare folosit - aceeași informație va fi formulată diferit într-un comunicat 
de presă, într-un newsletter, pe Facebook sau pe Instagram. Gândiți-vă mereu cui vă adresați. 

•  Ce canale de comunicare sunt populare în orașul vostru?

•  Trimiteți comunicate de presă țintite și adaptate la publicațiile respective. 
  Încercați să stabiliți relații de lungă durată cu anumite publicații/ jurnaliști. 

•  Participați la interviuri TV/ radio.

•  Facebook (folosiți pagina organizației voastre, pagina Kinedok Romania, pagina One World Romania):

•  1) promovarea înainte de proiectie se face prin crearea de event-uri, postări și stories. Încercați să stimulați 
  publicul să interacționeze cu voi - faceți mici concursuri sau provocați-i la un joc pe tema filmului. 

•  2) promovarea post-eveniment – arătați oamenilor cât de frumos a fost la proiecție prin fotografii, video-uri, 
  testimoniale și feedback din partea spectatorilor (interviuri, fragmente scurte, amuzante, portrete). Personalizați și diversificați cât mai mult conținutul.

•  Instagram - aici se comunică mai mult vizual deci să aveți pregătite suficiente fotografii de la fiecare eveniment. 

•  Trimiteți un newsletter (lunar, bilunar) prin care să vă țineți aproape publicul fidel – de exemplu, prin Mailchimp.

•  Lipiți afișe în locurile populare din oraș - cafenele, restaurante, licee, case de cultură etc. 

•  Programul de proiecții din locație trebuie să fie vizibil pe materialele de promovare, iar la finalul unei proiecții anunțați mereu proiecția următoare. 

•  Folosiți mereu logo-urile și identitatea vizuală KineDok și One World Romania pentru a face cât mai recognoscibile 
  evenimentele și a crea un brand puternic în conștiința colectivă. 
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PROIECȚII-EVENIMENT 

• Creați un eveniment mai amplu în jurul proiecțiilor sau încadrați proiecția într-un eveniment cultural deja existent ( de ex. Zilele Orașului, festivaluri locale, sărbători, 
Noaptea Albă A Muzeelor etc). 

• Organizați un eveniment de lansare a sezonului KineDok la voi în oraș la care să invitați presa și câteva personalități locale. Pentru a menține vie atenția publicului, din 
când în când organizați și proiecții “speciale” - de exemplu, invitați pe cineva din echipa filmului la dezbaterea de după proiecție. 

• Extindeți proiecțiile prin:
      1) Tombole, concursuri - în care spectatorii pot câștiga ceva (DVD-uri, cod de acces gratuit la filmele de pe platforma VoD KineDok etc.)
      2) concert, petrecere, expoziție, performance

INVITAȚI ȘI CO-HOSTS
•   Identificați personalități care ar atrage public și oferiți-le șansa de a găzdui proiecția și de a modera Q&A-ul cu un alt invitat. 
  Puteți să aveți mai mulți invitați la dezbaterea de după proiecție, iar acest lucru vă poate crește în mod considerabil numărul de spectatori. 

•  Identificați cinefilii din oraș.

•  Identificați comunități specifice care au legătură cu tema filmelor și invitați-i personal – ei vor promova filmul în comunitățile lor. 

•  Invitații poti fi gazdele evenimentului alături de voi – persoane fizice dar și organizații, ONG-uri etc.

•  Invitați formatori de opinie locali.

•  Invitați liceeni care pot promova filmul în rândul tinerilor. 

•  Gândiți-vă la invitați relevanți pentru tema filmului, pentru orașul vostru și pentru perioada în care organizați proiecția. 



:: 16

PROIECȚII ONLINE 
 Pentru a face față cerințelor tot mai ridicate ale iubitorilor de film documentar, am început să îmbinăm proiecțiile-eveniment cu distribuția online. Un catalog online cu 
documentare din edițiile trecute este disponibil pe website-ul nostru https://kinedok.net/ro/films, precum și pe platforma internațională https://dafilms.com. Aproximativ 30 de 
filme din edițiile trecute (cu subtitrări) sunt accesibile contra cost sau gratuit cu ajutorul unui voucher. Voucherul poate fi folosit mai ales în promovare ca o recompensă oferită 
spectatorilor pentru a îi fideliza – de exemplu, voucher-ul poate fi pus pe ecran la finalul unei proiecții fizice, în newsletter, pe materialele de promovare etc. 
 
 Anumite filme din catalogul nostru pot fi de asemenea proiectate în regim de live streaming pe pagina de Facebook a organizației voastre. Acestea pot fi promovate ca 
evenimente live urmate de dezbateri online cu diferiți invitați pe tema documentarului în cauză. Spectatorii pot trimite întrebările către invitați în comentarii sau prin mesaje pe 
paginile voastre de Facebook și Instagram.

 Pentru organizarea de proiecții online, Asociația One World Romania vă oferă training, asistență tehnică și informații privind măsurile de siguranță necesare. 

CUM CREȘTEȚI ANVERGURA PROIECTULUI ?  
SURSE DE FINANȚARE PE PLAN LOCAL.
 

  Dacă doriți să vă extindeți echipa, să faceți o campanie de promovare de amploare sau să organizați niște proiecții-eveniment deosebite, poate veți fi nevoiți să 
apelați la surse externe de finanțare:

 1. Finanțări publice locale:  primării, consilii județene etc. Prezentați-vă organizația și asigurați-vă că proiectul vostru și beneficiile sale în regiune sunt cunoscute. 
De asemenea, depuneți o aplicație oficială pentru a obține sprijin în implementarea proiectului.
 

 2.  Finanțări private: stakeholderi din orașele în care se derulează KineDok - operatori comerciali, restaurante, cafenele etc. Puteți atrage parteneriate cu sponsori 
locali care vă pot susține cu resurse financiare sau de altă natură (mâncare, băutură etc.). Invitați sponsorii potențiali la evenimentele KineDok și explicați-le misiunea proiectului 
și modul în care acesta ar putea crește vizibilitatea afacerii sau organizației lor pe plan local. 
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Dacă doriți să intrați în comunitatea KineDok, vă invităm să ne scrieți pe adresa kinedok@oneworld.ro. 
iar noi vă vom ajuta să organizați și să promovați primele voastre proiecții cu orice film din catalogul 
KineDok (www.kinedok.net/ro.) Ne bucurăm să vă avem alături de noi și să aducem filmul documentar 
și în orașul vostru!



LOCAȚII PARTENERE 

GRĂDINESCU 
Caponiera din Spatele Palatului Apor, Cetatea Bastionară Alba
https://www.facebook.com/GradinescuAlbaIulia/

FRAMM’S
str Păcii, nr. 13, București
https://www.facebook.com/framms-649574205081939

HANGAR F 
str. Atelierului, nr. 12, Alba Iulia
https://www.facebook.com/hangaru

ASOCIAȚIA CITIZENIT
str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Arad
www.citizenit.ro

MUZEUL VASILE PÂRVAN
str. Vasile Pârvan, nr. 1, Bârlad
www.muzeuparvan.ro 

ASOCIAȚIA ARTBURG  
https://www.facebook.com/artburg.ro/

CENTRUL MULTICULTURAL 
AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
bd. Eroilor nr. 29, parter, Brașov
https://cultural.unitbv.ro/

CINEFEEL 
Centrul de Creație Brăila
Piața Traian, nr. 2, etaj 1, Brăila
https://www.facebook.com/CinefeelBraila/

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”OCTAVIAN GOGA”
Calea Dorobanților, nr. 104, Cluj
www.bjc.ro 

CENTRUL CULTURAL VRANCEA 
str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, Focșani
https://www.centrulculturalvrancea.ro/

MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAȚI
str. Tecuci, nr. 7, bl. V3, Galați
www.mavgl.ro 

ASOCIAȚIA “PRAHOVA ÎN ACȚIUNE” 
str. Democrației nr.56, Bl.H5, parter, Ploiești
https://www.facebook.com/prahova.in.actiune/

UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” 
MUZEUL CINEASTULUI AMATOR
Piața Traian Vuia, nr. 1-4, Reșița
http://www.uem.ro/index.php?id=229

AETHERNATIV
str. Mărășești, nr. 14, Timișoara
https://www.facebook.com/Aethernativ/
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