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Festivalul regrupează în fi ecare an cele mai bune și cele mai scurte producţii audiovizuale de pe 
cele cinci continente. Filmele de foarte scurt metraj, de maxim 3 minute, nu vă vor lăsa indiferenţi. 
Descoperiţi un concentrat de inventivitate și imaginaţie într-un format plin de energie.

Selecţia internaţională 1 și 2
Programul far al festivalului, în două părţi, 
este o selecţie de fi lme din mai multe ţări, 
de toate genurile: fi cţiune, animaţie, docu-
mentar, experimental. Veţi fi  invitaţi să vo-
taţi pentru decernarea premiului publicului 
atribuit de spectatorii din 25 de ţări. 

Selecţia „Paroles de Femmes”
Fie că sunt în faţa sau în spatele camerei 
de luat vederi, femeile se afl ă în centrul 
acestei selecţii. O călătorie în jurul lumii 
văzută cu ochi feminini, în care umorul și 
seriozitatea merg mână-n mână, iar ideile 
preconcepute sunt demontate.

Selecţia naţională 
„Around the Très Courts România”
Cele mai bune fi lme foarte scurte realizate 
în România în ultimii ani sunt prezentate 
în această selecţie specială. Veţi fi  invitaţi 
să vă votaţi preferatul, pentru decernarea 
premiului publicului din România.

Selecţia pentru copii „Très Courts 
Familial” (de la 6 ani)
Un prilej de a descoperi fi lmele foarte 
scurte în familie. Povești, aventuri, anima-
ţii... un program perfect adaptat celor mici, 
deoarece cu un fi lm din 3 în 3 minute au 
șanse să nu se plictisească!
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Vineri, 10 iunie 2016
19h00 • Selecţia internaţională

Sâmbătă, 11 iunie 2016
18h30 • Selecţia naţională  

„Around the Très Courts”
 • Selecţia pentru copii
 • Selecţia „Paroles de Femmes”
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