PROIECT BRITISH COUNCIL

1989 ŞI PRĂBUSIREA COMUNISMULUI
Cum in luna decembrie a acestui an se implinesc 25 de ani de la
evenimentele din 1989, British Council doreste sa marcheze acest
lucru printr-o proiectie de film, cu intrare gratuita, care va avea loc la
sala de cinema a Muzeului Taranului Roman, pe data de 18 decembrie
2014.
Este vorba despre un film documentar produs de BBC si
nominalizat la festivaluri de film de renume( Grierson Awards), care
infatiseaza cu multe imagini de arhiva inedite cum era viata in
perioada comunista in 3 tari: Germania de Est, Cehoslovacia si
Romania.
Este vorba de un documentar format din 3 filme separate, fara
legatura intre ele, fiecare cu durata de o ora. Puteti alege sa vizionati
un singur film, sau mai multe, in functie de timpul de care dispuneti.
Programul de difuzare a filmelor este:
Joi 18 decembrie 2014
Filmul 1 – 18.00 -19.00
Socialism in One Looking at Communist
Family
Romania and Nicolae and Elena Ceaușescu.
Filmul 2- 19.15 -20.15
A
Socialist How the collapse of Communism affected people in the
Paradise
'socialist paradise' of East Germany.
Filmul 3- 20.30-21.30
In Communist Czechoslovakia, attempts to
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communism
were crushed
by
March
of Forgetting
Warsaw Pact allies in 1968
Filmul este in limba engleza, cu subtitrare in limba engleza.
Intrarea este gratuita.

Putem rezerva un numar de 150 de locuri la fiecare film pentru elevi
insotiti de profesori. Ideea noastra era aceea de a aduce la film elevi
de liceu, intrucat filmul este interesant mai ales pentru tinerii nascuti
dupa 1989. Acestia pot vedea imagini de arhiva de atunci, pot intelege
mai bine cum traiau oamenii in acea perioada, pot vedea imagini de la
evenimentele politice importante.
Filmul poate constitui un punct de plecare pentru discutii mai
aprofundate la clasa, in cadrul orelor de istorie. Le putem da
profesorilor care insotesc grupurile de elevi o adeverinta care
confirma participarea la aceasta activitate
Participarea se face pe baza unei confirmari pe care fiecare profesor
ar
trebui
sa
o
trimita
pe
adresa
de
email alina.constantinescu@britishcouncil.ro
sau
la
telefon 0729218462, care sa cuprinda: Ora la care doreste sa vina cu
grupul, numarul de elevi ( pentru rezervari) numele profesorului si
scoala de provenienta ( pentru adeverinta).
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