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Ponedelnik, 05.10.2015

Тимот на 
Џифони Македонија:
Дечки, ви посакуваме 
да почувствувате кол-
ку сте среќни што сте 
на овој фестивал и 
очекуваме да ја дадете 
најискрената емоција 
од себе, што ќе ве 
доведе уште поблиску 
до исполнување на 
вашите мечти. Во овие 
пет дена да сонуваме  
со отворени очи сите 
заедно!

Ајде да го исполниме светот со приказни. Среќни приказни. Тажни приказни. 
Љубовни. За пријателството. И потоа да си замислиме дека се вистински.  Ајде да 
создадеме наш сопствен свет во рамките на вистинскиот свет околу нас. И во тој 
свет, да создадеме уште еден, нов. Бидејќи тоа е МЕЧТАЕЊЕТО.
Џифони Македонија по трет пат те упатува како се прави тоа. Не мора дури ни 
очите да ги затвориш. Полесно е отколку што си мислиш. Седнуваш во столчето, 
се опушташ и... им дозволуваш на филмовите да те магепсаат. Им дозволуваш да те 
водат и научат како да сонуваш со отворени очи. Ти даваат храброст и не те оставаат 

рамнодушен. Ти ја отвораат вратата на непознатото и те водат во илјадници нови 
светови. Повели, избери си еден!
И потоа, дозволи уште еднаш Џифони Македонија да те поведе низ приказните на 
тој свет и да ти помогне да си ја пронајдеш сопствената. Зашто и ти, исто така имаш 
најубава и единствена приказна. Повели, сподели ја со нас. Сакаме да те чуеме и да 
бидеме дел од твоите приказни.
Ајде да МЕЧТАЕМЕ заедно.
„Исполни ги ноќите со сништа, а деновите со мечти...“

Клаудио Губитози,
Уметнички директор и Креатор на Giffoni Experience: 
Драги Џифонци, особено задоволство ми е да ви 
овозможам и вам да бидете дел од големото искуство 
на Џифони и искрено се надевам дека секој од вас ќе 
успее да ја препознае оваа несекојдневна можност на 
вашата младост.

Дарко Башески,
в.д. Директор на Агенција за филм на Р. Македонија: 
Заедно одевме чекор по чекор и храбро стигнавме 
до важните крстосници. Сигурен сум дека се 
сеќавате на таа авантура и ви порачувам и овој пат 
да бидете значаен дел од Џифони.

www.giffoni.mk

Официјален спонзор:

Елена Величковска Николовска: 
Најмили мои, верувам во вас и знам дека и оваа година 
ќе успеете да направите од овој наш фестивал поголем 
простор, доволен да ги собере сите ваши приказни. 
Останете умни и трпеливо дочекајте ја магијата на 
вашето најзначајно искуство.

Даниела Станковска Плачковска: 
Понесете ја со вас целата енергија за филм, 
култура, дружба, љубов и подгответе се за 
највозбудливиот настан. Со нетрпение ве 
очекуваме, споделете ја вашата креативна 
енергија со нас. 
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Giffoni Macedonia
Team:  
Guys, we hope that you 
can all feel how lucky 
you are for being at 
this festival. Open your 
minds and allow your-
selves to enjoy all the 
moments that one day 
will make an important 
piece of your memories. 
In next five days, let’s 
dream together with 
eyes wide open!

Let’s fill this world with stories. Happy stories. Sad stories. Love stories. Friendship sto-
ries. And then let’s imagine they are true. Let’s create our own world inside of our real 
world. And inside that world, let’s create another one, a new one. Because that’s what DAY-
DREAMING is all about.
Giffoni Macedonia shows you for the third time how to do that. You don’t even have to 
close your eyes. It’s easier than you imagine. You just sit in a chair, relax and…… you let the 
movies enchant you. You let them guide you and teach you how to dream with your eyes 

open.  They give you courage and do not let you keep quiet! They open up the doors of the 
unknown and take you to thousands of new worlds. Go ahead, pick one! 
And then, let Giffoni Macedonia guide you once again through that world’s stories and 
help you find your own inside of it. Because, you, you too, have the most beautiful and 
unique story. Go ahead, share it with us. We want to hear you and be a part of your stories. 
Let us DAYDREAM together.
“Spend your nights sleeping and your days dreaming….”

Claudio Gubitosi, 
Artistic Director and Giffoni Experience Creator: 
Dear Giffoners, it is my pleasure to give you a chance to 
become a part of Giffoni’s great experience, and I truly 
hope that each and everyone one of you will be able to 
recognize this unique opportunity of your age.

Darko Basheski,
Director of the Macedonian Film Agency: 
We have been making together the brave steps that led 
us towards the important crossroads. I am sure that you 
all remember the adventure and I encourage you to give 
the most significant contribution for Giffoni, once again.

Official sponsor:

Elena Velichkovska Nikolovska: 
My dearest, I have faith in you and I am aware that you 
will make this festival big enough so it can fit in all of your 
stories. Stay smart and wait patiently for the magic of your 
most meaningful experience.

Daniela Plachkovska Stankovska: 
May all the energy you have for the film, culture, 
friendship and love be with you again this year for 
the most exciting event. We expect you impatiently, 
share your creative energy with us. 

www.giffoni.mk


