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Folclorul reprezintă cartea de vizită a unei naţii, fost pus pe creşterea gradului de acces, 
este identitatea acesteia, dând formă, culoare şi participare şi implicare a cetăţenilor la viaţa 
glas sentimentelor şi sufletului acelei naţii. În culturală, prin organizarea a numeroase acţiuni de 
zona transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, informare şi promovare, festivaluri şi târguri unde 
tradiţiile sunt păstrate cu grijă, reamintindu-ne că s-au promovat tradiţiile locale.
toţi suntem conectaţi la aceleaşi rădăcini, 

Astfel, proiectele "Valorificarea culturii autentice 
alimentate de aceeaşi sursă: sărbătorirea vieţii. 

pentru turismul transfrontalier" (ROBG 13) şi 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria oferă "Tezaurele umane vii" (ROBG 358) sunt doar două 
oportunitatea de a suţine păstrarea tradiţiilor, exemple care au contribuit la descoperirea şi 
finanţând proiecte ce au ca obiectiv promovarea promovarea culturii autentice (tradiţii, dansuri, 
folclorului, încurajându-i pe cei interesaţi să-şi cântece, bucătărie tradiţională) în zona 
deschidă inimile către cântece, tradiţii, dansuri, transfrontalieră şi crearea unor noi produse 
costume populare şi istorie. Prin Axa Prioritară 2 – turistice prin utilizarea patrimoniului cultural al 
O regiune verde care beneficiază de o alocare regiunii. 
bugetară de aproximativ 54 milioane euro, Informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina 
Programul Interreg V-A România – Bulgaria îşi de internet www.robgtraditions.com. 
propune o abordare sustenabilă a patrimoniului 

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
cultural şi natural din zona de graniţă româno-

V-A România–Bulgaria şi proiectele transfronta-
bulgară care constituie o sursă importantă de 

liere implementate, vă invităm să accesaţi pagina 
dezvoltare pentru întreaga regiune. Accentul a 

de internet www.interregrobg.eu. 

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Folclorul – în obiectivul Programului Interreg V-A România - Bulgaria

Gen film: Animaţie, Familie, Comedie, Acţiunesă facă echipă cu sătenii pentru a salva situaţia. Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Singura problemă... pisicile urăsc câinii.Călăraşi, instituţie subordonată Durata: 97 minute

Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invite Premiera în România:12.08.2022
Un câine ,,norocos" Hank se trezeşte într-un sat la film. Iată ce pelicule puteţi viziona la 
plin de pisici care au nevoie de un erou ce Cinema 3D | 2D în perioada 26 august 26.08. - 28.08.2022, orele 17.00 şi 20.00; trebuie să le apere de complotul malefic al unui – 15 septembrie 2022. 30.08. - 01.09.2022, ora 18.00 răufăcător nemilos care vrea să şteargă satul de 

Luni, filmul nu va fi proiectat pe hartă. Cu ajutorul unui profesor reticent, 
care trebuie să-l antreneze, personajul nostru Nu (2D) 
trebuie să-şi asume rolul de samurai din oraş şi Regia: Jordan Peele
să facă echipă cu sătenii pentru a salva situaţia. 

Cu: Keke Palmer, Barbie Ferreira, Daniel 
Singura problemă... pisicile urăsc câinii.

Kaluuya, Michael Wincott, Steven Yeun

Gen film: Horror, SF

Durata: 130 minute

Premiera în România: 19.08.2022

Locuitorii unei mici şi izolate localităţi aflate 
într-o vale din mijlocul statului California devin 
martorii unor evenimente stranii şi înfiorătoare.

02.09.2022, ora 12.30
Gen film: Dramă, Romantic, Dragoste

03 - 04.09.2022, orele 10.00 şi 12.30
Premiera în România: 26.08.2022

Regia: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey
Relaţia dintre Tessa Young şi Hardin Scott a Cu: Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, 
trecut prin multe dificultăţi care, pe de altă Michelle Yeoh, Ricky Gervais, Mel Brooks
parte, au reuşit să le întărească uniunea şi Gen film: Animaţie, Familie, Comedie, Acţiune
dragostea. Când adevărul despre familiile lor a 

Durata: 97 minute ieşit la iveală, amândoi au descoperit că nu sunt 
Premiera în România: 12.08.2022 atât de diferiţi pe cât credeau. Tessa nu mai 
Un câine ,,norocos" Hank  se trezeşte într-un este fata aceea dulce şi bună care a ajuns la 
sat plin de pisici care au nevoie de un erou ce facultate, iar Hardin nu mai este băiatul crud de 
trebuie să le apere de complotul malefic al unui care s-a îndrăgostit. Ea este singura persoană 
răufăcător nemilos care vrea să şteargă satul de capabilă să înţeleagă, şi să-l liniştească pe 
pe hartă. Cu ajutorul unui profesor reticent, Hardin, dar secretul pe care el îl ascunde este 

26.08.2022, ora 12.30 care trebuie să-l antreneze, personajul nostru atât de mare încât o face să se retragă de la 
27 - 28.08.2022, orele 10.00 şi 12.30 trebuie să-şi asume rolul de samurai din oraş şi absolut orice. Chiar şi sufletul ei pereche.

să facă echipă cu sătenii pentru a salva situaţia. Regia: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey 09 - 11.09.2022, orele 17.00 şi 20.00;
Singura problemă... pisicile urăsc câinii.Cu: Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, 13 - 15.09.2022, ora 18.00 

Michelle Yeoh, Ricky Gervais, Mel Brooks Luni, filmul nu va fi proiectat
Gen film: Animaţie, Familie, Comedie, Acţiune Regia: Jessica M. Thompson
Durata: 97 minute

Cu: Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Hugh 
Premiera în România: 12.08.2022 Skinner, Stephanie Corneliussen
Un câine ,,norocos" Hank  se trezeşte într-un 02 - 04.09.2022, orele 17.00 şi 20.00; Gen film: Horror,Thriller09.09.2022, ora 12.30sat plin de pisici care au nevoie de un erou ce 06 - 08.09.2022, ora 18.00 Premiera în România: 26.08.2022trebuie să le apere de complotul malefic al unui 10 - 11.09.2022, orele 10.00 şi 12.30Luni, filmul nu va fi proiectat Evie este sedusă de un bărbat misterios, de răufăcător nemilos care vrea să şteargă satul de 

Regia: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris BaileyRegia: Castille Landon care se îndrăgosteşte până peste cap. Curând, pe hartă. Cu ajutorul unui profesor reticent, 
însă, tânăra realizează că se află în centrul unei Cu: Louise Lombard, Hero Fiennes Tiffin, care trebuie să-l antreneze, personajul nostru Cu: Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, 
conspiraţii gotice...Josephine Langfordtrebuie să-şi asume rolul de samurai din oraş şi Michelle Yeoh, Ricky Gervais, Mel Brooks

Nu (2D)

Animăluţe furioase: Legenda 
lui Hank (2D | variantă 

dublată)

Animăluţe furioase: Legenda 
lui Hank (2D | variantă 

dublată)

Invitaţie în iad (2D)

Animăluţe furioase: Legenda 
După ce am găsit fericirea lui Hank (2D | variantă 

(2D) dublată)

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Purtarea măştii este obligatorie în 
incinta Cinematografului, iar sala 
se va ocupa la o capacitate de 
maxim 50% când rata de incidenţă 
Covid-19 pe municipiu este sub 1,5 
la mia de locuitori.
Vă aşteptăm la film!

PROGRAM CASIERIE
MARŢI - JOI: 16.00 - 21.00
VINERI: 12.30 - 21.00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ: 9.00-21.00
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE 
ÎNCHIS.

Program Cinema 3D | 2D în perioada 26 august - 15 septembrie 2022
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