
                                            

Comunicat de presă

Festivalul Internațional de film Science Fiction si Fantasy, The Galactic 
Imaginarium, (TGIFF) este organizat de Asociația pentru Educație Complementară 
(APEC), care de mai bine de zece ani realizează acțiuni educative și culturale dedicate 
adolescenților și tinerilor din România in parteneriat cu Primaria Dumbravita. 
Prima ediție a Festivalului va avea loc în Dumbravița, lângă Timișoara, în 30-31 mai 
2020. 

UPDATE FESTIVAL

1. S-a încheiat concursul de design al trofeelor festivalului! Câstigatoare la ambele categorii a fost 
Deiana David, Studentă în anul 2 al Facultații de Arte si Design Timișoara, specializarea Design de
Produs. Printarea a fost realizată de 3D Proto Solutions din Timisoara, iar decorarea coloristică de
artista plastică dumbrăvițeana, Cristina POP , de la atelierul Șevaletul ANEI.

2. Datorită unor element neprevăzute, apărute în ultimele săptaămâni, s-a produs o desincronizare a 
programărilor spațiilor de desfașurare a festivalului. Împreună cu partenerii noștri, Primaria 
Dumbrăvița s-a decis ca data festivalului să fie în 30-31 mai, noua locație fiind Sala polivalentă 
Dumbrăvița.

3. Ca invitat de onoare, avem plăcerea să vă confirmăm prezența lui Miltos Yerolemou, actorul 
care l-a interpretat pe Syrio Forel în binecunoscutul serial, Game of Thrones. De asemenea 
Dragic Rabrenovic și Adriana Rabrenovic, de la postul de radio Bijelo Polje din Muntenegru, 
organizatorii festivalului de fantasy Refesticon, sunt invitații speciali confirmați.
Suntem în discuții cu doi invitați speciali din Irlanda și Italia, dar înca nu avem confirmarea lor.

4. Elemente de program confirmate, realizate de partenerii noștri de programe la TGIFF, sunt:

Societatea Română de Astronomie Culturală – organizează observații asronomice cu telescoape

Banu Events – Zona de fotografie în PhotoBooth

LARP Timișoara – Jocuri de rol, scenarii pe teme SF și Fantasy

Proti Plays – Zonă de boardgaming

Energy Games – Zonă de videogaming 

Xmedia – workshop “Cum să faci un film cu telefonul mobil”



5. Alte detalii:

Menționam ajutorul dat de DAB IT, firma din Dumbrăvița, care furnizează proiectorul video 
pentru realizarea evenimentului de drive-in cinema, care va avea loc în weekend-ul anterior 
festivalului și a unor monitoare video care vor deservi evenimentul.

Transportul invitaților va fi realizat de partenerii nostri, firma GoCab.

Evenimentul este susținut de partenerul media principal TVR Timișoara, parteneri media West 
City RADIO, Dumbrăvița TV.

Festivalul este susținut de Clubul de science fiction și fantasy Galaxia 42 din Timisoara, care 
organizează  întâlniri periodice în Dumbrăvița, iar prin membrii săi contribuie activ la organizarea 
festivalului.

Suntem în discuții pentru a rezerva facilitatile de cazare și masa pentru invitatii speciali și invitații 
de onoare. Până acum avem susținererea restaurantului Casa bunicii din Dumbrăvița și a 
restaurantului La Ioji, Dumbrăvița.

Distribuția biletelor se realizează online, prin site-ul bilete.ro

Abonamentele de o zi și două zile, precum și biletele pentru workshopuri, sesiunile de autografe și 
fotografii cu invitatul de onoare au început să fie puse în vânzare și pot fi procurate la adresa 
https://bilete.ro/tgiff

Organizatorii festivalului îndeamnă pasionații film și de Science Fiction și Fantasy să 
găsească detalii suplimentare la site-ul web al evenimentului, la adresa 
https://festival.galactic.one 
și pe pagina de Facebook, la adresa 
https://www.facebook.com/tgifilmfest
unde vor fi prezente ultimele noutăți legate de Festival.
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