
	   	   	  
Programe	  culturale	  

Vodafone	  România	  promovează	  cultura	  și	  manifestările	  artistice	  din	  aria	  literaturii,	  
filmului	  şi	  teatrului.	  Suntem	  alături	  de	  comunitate	  prin	  susţinerea	  proiectelor	  care	  
îmbunătăţesc	  viaţa	  semenilor	  noştri,	  încurajând	  iniţiativele	  care	  contribuie	  la	  
îmbogăţirea	  lor	  culturală.	  

Vodafone	  România	  susține,	  împreună	  cu	  Grupul	  Humanitas,	  programul	  „Citește	  mai	  
mult”,	  dedicat	  iubitorilor	  literaturii.	  Sprijinim,	  astfel,	  	  accesul	  cititorilor	  la	  titluri	  
valoroase	  din	  literatura	  românească	  și	  universală.	  
Mai	  multe	  detalii	  pe	  website-‐ul	  www.citestemaimult.ro.	  
	  
Bookfest	  
Vodafone	  România	  este	  alături	  de	  Bookfest	  încă	  din	  2006.	  Susținem	  cel	  mai	  mare	  salon	  
de	  carte	  din	  București,	  din	  dorința	  de	  a	  încuraja	  apropierea	  de	  carte	  și	  de	  cuvântul	  scris.	  
	  
Festivalul	  Internațional	  de	  Film	  Transilvania	  -‐	  TIFF	  

Vodafone	  este	  partener	  principal	  al	  Festivalului	  Internațional	  de	  Film	  Transilvania	  
(TIFF)	  încă	  de	  la	  lansarea	  sa,	  în	  2002.	  	  
Scopul	  acestui	  parteneriat	  este	  de	  a	  promova	  valorile	  românești	  în	  arta	  cinematografică	  
și	  de	  a	  le	  oferi	  românilor	  posibilitatea	  de	  a	  viziona	  cele	  mai	  noi	  și	  mai	  apreciate	  filme	  ale	  
momentului.	  
	  
Future	  Shorts	  
În	  toamna	  anului	  2008,	  Vodafone	  România	  s-‐a	  alăturat	  unui	  nou	  proiect	  cultural,	  
festivalul	  internațional	  de	  scurt	  metraje	  Future	  Shorts.	  Este	  un	  eveniment	  cu	  un	  concept	  
inovator,	  ce	  oferă	  o	  şansă	  reală	  tinerilor	  care	  doresc	  să	  se	  lanseze	  în	  cinematografie.	  
Aceștia	  beneficiază	  de	  o	  platformă	  prin	  care	  îşi	  pot	  prezenta	  creaţiile	  unor	  audienţe	  
impresionante	  şi	  pot	  fi	  remarcaţi.	  	  
Mai	  multe	  detalii	  pe	  www.futureshorts.com.	  
	  
Tânărul	  Jurnalist	  al	  Anului	  
Vodafone	  România	  susține,	  în	  calitate	  de	  sponsor	  fondator,	  concursul	  "Tânărul	  Jurnalist	  
al	  Anului”,	  alături	  de	  organizatorii	  Freedom	  House	  România	  şi	  Edipresse	  AS	  România.	  	  
De-‐a	  lungul	  celor	  11	  ani	  de	  existență,	  de	  la	  lansarea	  din	  1998,	  concursul	  și-‐a	  dovedit	  
valoarea,	  fiind	  din	  ce	  în	  ce	  mai	  apreciat	  de	  către	  jurnaliștii	  români.	  Competiția	  își	  
propune	  să	  promoveze	  tinerii	  ziariști,	  să	  încurajeze	  jurnalismul	  de	  calitate,	  prin	  
recunoaşterea	  publică	  a	  materialelor	  cu	  adevărat	  valoroase	  și	  a	  excelenței	  jurnalistice.	  
	  
Teatrul	  Act	  
Vodafone	  România	  este	  sponsor	  fondator	  al	  Teatrului	  Act,	  proiect	  inițiat	  de	  Marcel	  Iureș	  
în	  1998.	  Prin	  susținerea	  activității	  Teatrului	  Act	  ne	  dorim	  să	  promovăm	  modele	  
culturale	  reale,	  personalități	  de	  valoare	  ale	  scenei	  românești,	  regizori	  și	  actori	  care	  
refuză	  să	  rămână	  în	  tipare	  și	  spectacole	  unice,	  desfășurate	  într-‐un	  spațiu	  
neconvențional.	  
	  

Vodafone	  România	  este,	  totodată,	  sponsor	  al	  Festivalului	  Internaţional	  de	  Teatru	  de	  la	  
Sibiu	  (2005-‐2007).	  
Compania	  a	  organizat	  câteva	  ediţii	  ale	  Festivalului	  Internaţional	  de	  Umor	  Negru	  -‐	  



	   	   	  
Humorror,	  singurul	  festival	  de	  umor	  negru	  din	  sud-‐estul	  Europei,	  una	  dintre	  secţiunile	  
importante	  fiind	  spectacolele	  de	  teatru.	  

Evenimente	  culturale	  sprijinite	  de	  Vodafone	  România	  

	  
Vodafone	  România	  a	  sponsorizat	  de-‐a	  lungul	  anilor	  importante	  evenimente	  culturale	  
precum:	  
• Festivalul	  George	  Enescu	  
• Festivalul	  Internaţional	  Cerbul	  de	  Aur	  (2000-‐2002)	  
• Festivalul	  de	  Artă	  Medievală	  de	  la	  Sighişoara	  (2003)	  
• Festivalul	  Internaţional	  de	  Film	  din	  Transilvania	  TIFF,	  Cluj	  (2004,	  2005,	  2006)	  
• Turneul	  de	  colinde	  Ştefan	  Hruşcă	  (2001	  -‐	  2005)	  

Vodafone	  România	  este,	  de	  asemenea,	  partener	  al	  programului	  "Sibiu	  -‐	  Capitală	  
Culturală	  Europeană"	  în	  2007.	  Ne-‐am	  implicat,	  astfel,	  în	  restaurarea	  unui	  important	  
simbol	  cultural	  şi	  arhitectural,	  Turnul	  Sfatului	  din	  Sibiu. 
	  
	  


