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2-7
Γέλια, περιπέτειες, παραµύθια – και µερικά πολύτιµα µαθήµατα, µέσα από
απολαυστικά κινούµενα σχέδια για την πρώτη γνωριµία των µικρών θεατών
µε τη µαγεία της µεγάλης οθόνης. Από το πιο αστείο χταπόδι όλων των
εποχών και µερικά παρεξηγηµένα τερατάκια (στις αγαπηµένες συλλογές
µικρού µήκους Μικρά για τα Μικρά, Ζωηροί Φίλοι και Η Δύναμη της
Φαντασίας) µέχρι το πιο ανέλπιστο δίδυµο µαµάς και κόρης στην ταινία
Το Δικό Μας Αστέρι, τα παιδιά θα γνωρίσουν φανταστικούς κόσµους, θα
λατρέψουν νέους ήρωες και θα ανακαλύψουν την αξία της καλοσύνης.

µικρά για τα µικρά 1

µικρά για τα µικρά 2

ζωηροί φίλοι

η δύναµη της φαντασίας

µεγάλου µήκους
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45’

2+
Ένα Τρελό Τρελό Χταπόδι Inkt

Το Παγκάκι Bench

Εγώ, Τέρας; Me, A Monster?

Ο Γκαφατζής Tricked

• Γιουστ βαν ντεν Μπος, Έρικ Βερκέρκ
• Ολλανδία • 2020 • 2’ • χωρίς διαλόγους

• Ριτς Γουέµπερ • Ηνωµένο Βασίλειο • 2020
• 2’ • χωρίς διαλόγους

• Μπελίντα Μπονάν • Ισπανία • 2020 • 6’
• χωρίς διαλόγους

• Μενγουάν Τσέρι Γκουό • ΗΠΑ • 2020
• 3’ • χωρίς διαλόγους

Ένα χταπόδι που έχει µανία µε την καθαριότητα
συνειδητοποιεί ότι ακόµα κι αν έχεις τόσα
πολλά χέρια, δεν µπορείς να τα πετύχεις όλα.

Μία σπαρταριστή µίνι ιστορία από πλαστελίνες
για τη σηµασία του να µοιράζεσαι.

Ο Νόνο ζούσε µία ήρεµη και µοναχική ζωή στο
µικρό του πλανήτη, όµως τώρα πρέπει να
αντιµετωπίσει έναν καινούργιο επισκέπτη, που
θα τον κάνει να καταλάβει ότι τελικά δεν είναι
τόσο διαφορετικοί µεταξύ τους όσο φαίνονται.

Ένας απελπισµένος κλέφτης προσπαθεί
να ληστέψει ένα µάγο, αλλά το µόνο
που καταφέρνει είναι να χαθεί µέσα
στο φανταστικό κόσµο της µαγικής
του τσέπης.

∆ίδυµα ∆έντρα Twin Trees

Ο Πιγκουίνος που
δεν Μπορούσε να Κολυµπήσει
The Penguin
Who Couldn't Swim

Κικί Το Καναρίνι
Kiki The Feather

Οι Χορευτές του ∆άσους
Sum Of Its Parts

• Νικολά Μπιάνκο - Λεβρίν, Ζουλί Ρεµπωβίλ
• Γαλλία • 2020 • 6' • χωρίς διαλόγους

• Αλίσα Στερν • ΗΠΑ • 2020 • 3’
• χωρίς διαλόγους

• Τοµ Ο’Ρουρκ • Ηνωµένο Βασίλειο • 2019 • 5’
• χωρίς διαλόγους

Το καναρίνι Κικί γνωρίζει µόνο το κλουβί του
και την κυρία που το ταΐζει. Όταν η πόρτα του
κλουβιού µένει ξεκλείδωτη, το σκάει
και ανακαλύπτει τον έξω κόσµο. Αλλά η ζωή
είναι τροµακτική για ένα ελεύθερο πουλί.

Μυστηριώδη πλάσµατα του δάσους λικνίζονται
στους ρυθµούς της µουσικής. Μια ταινία
κινουµένων σχεδίων που δηµιουργήθηκε
εξ' ολοκλήρου σε εξωτερικό χώρο
στην κοιλάδα Χάντσον της Νέας Υόρκης.

• Εµανουέλ Ολιβιέ • Γαλλία • 2020 • 4’
• χωρίς διαλόγους
∆ύο αδέρφια κουβαλούν το καθένα
το δέντρο του. Όταν συναντούν ένα παπαγάλο
και ένα πεσµένο άγαλµα, πρέπει να διαλέξουν
διαφορετικούς δρόµους στη ζωή.

Ένα θηλυκό πιγκουινάκι ζει σε ένα βραχώδες
νησί στις νότιες θάλασσες. Εκεί νιώθει
αποµονωµένο και αποκοµµένο από την
υπόλοιπη αποικία. Μία ταινία κινουµένων
σχεδίων που αναφέρεται στην αναπηρία.
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2+
Γλυκά και Χαλαρά
Relax and Mallow Out
• Κλάρα Σου • ΗΠΑ • 2020 • 2’
• χωρίς διαλόγους
Τα ζαχαρωτά χαλαρώνουν στο δικό τους
µικρόκοσµο. Κάποια κάθονται πάνω στη µηχανή
του καφέ, ενώ άλλα απολαµβάνουν το µπάνιο
τους µέσα στη ζεστή σοκολάτα. Η ζωή είναι
σκληρή γι' αυτό χαλαρώστε και δείτε τη γλυκιά
της πλευρά.
.

Mitch-Match: Φλιπεράκι
Mitch-Match #14 (Pinball)
• Γκέζα Μ. Τοθ • Ουγγαρία • 2021 • 2’
• χωρίς διαλόγους
Ένα απλό, καθηµερινό αντικείµενο όπως το σπίρτο
βγαίνει από το κουτί του και ζει µια διαφορετική
περιπέτεια κάθε φορά. Τώρα θα επιχειρήσει να
δει πώς είναι να παίζεις φλιπεράκι.

Εlevator Alone
• Αναστασία Παπαδοπούλου • Ελλάδα • 2021
• 4’ • χωρίς διαλόγους
Τι κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν τους βλέπει κανείς
µέσα στο ασανσέρ; Αυτό το απίθανο stop motion
κοινωνικό πείραµα έχει µερικές διασκεδαστικές
απαντήσεις.

Ο Μικρός Σκαντζόχοιρος
The Little Hedgehog
• Γουέν Τσάου • Ταϊβάν/ΗΠΑ • 2020 • 4’
• χωρίς διαλόγους
Ένα σκαντζοχοιράκι που δεν έχει µυτερά αγκάθια
προσπαθεί να ταιριάξει µε τα υπόλοιπα κι ας είναι
διαφορετικό.

Η Αγαπησιάρα Γάτα
In The Right Side Of The Hair
• Μπερτίγ Ροντάρ • Γαλλία • 2020 • 4’
• χωρίς διαλόγους
Το µικρό γατάκι θέλει να είναι πάντα το
επίκεντρο της προσοχής, όµως την πρώτη µέρα
στο σχολείο βλέπει ότι οι συµµαθητές του
και η δασκάλα του δεν δείχνουν το ενδιαφέρον
που περίµενε.
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45’

2+
µια ταινία των m+m
a film by m+m

Πώς Να Είσαι Μεγάλος
Be Big

• Μέγκαν ΜακΣέιν, Μάθιου Γιανγκ • ΗΠΑ
• 2020 • 2' • χωρίς διαλόγους

• Ντα-γιανγκ Τζέον, Μιν-γιουνγκ Κιµ,
Σεό-α Χαν • Νότια Κορέα • 2020 • 4’
• χωρίς διαλόγους

∆υο φίλοι µάγοι κάνουν ένα τρελό ταξίδι σε
µια φανταστική χώρα. Μια ιστορία για την
ανεξάντλητη αισιοδοξία σε έναν κόσµο γεµάτο
παράξενους, διασκεδαστικούς τύπους.

Ένα µικροσκοπικό τερατάκι πασχίζει να γίνει
αντιληπτό στην τάξη του και να µην πάρει
απουσία.

Το Κατοικίδιο A Pet

Ένα Τρελό Τρελό Χταπόδι Inkt

• Βέρα Ντόνεβα • Βουλγαρία • 2020 • 8'
• χωρίς διαλόγους

• Γιουστ βαν ντεν Μπος, Έρικ Βερκέρκ
• Ολλανδία • 2020 • 2' • χωρίς διαλόγους

Ένα κοριτσάκι που βαριέται τη συνεχή
ενασχόληση των γονιών και του αδερφού του
µε τις οθόνες τους, ονειρεύεται τη µέρα που θα
αποκτήσει κατοικίδιο.

Ένα χταπόδι που έχει µανία µε την καθαριότητα
συνειδητοποιεί ότι ακόµα κι αν έχεις τόσα πολλά
χέρια, δεν µπορείς να τα πετύχεις όλα.

Απορριµµατοφόρα The Flat

Η Μικρή Έκρηξη
The Little Bang

Πολυτάλαντο Ποντίκι
Master Painter Ranksy

• Τζιγεόν Μπάε • ΗΠΑ • 2020 • 6'
• χωρίς διαλόγους

• Ούλι Σάις, Άλις βον Γκουίνερ • Γερµανία
• 2020 • 2' • χωρίς διαλόγους

Η φιλία δεν γνωρίζει όρια, ακόµα και αν είναι
έτη φωτός µακριά, όπως συνειδητοποιούν δύο
αστέρια στο απέραντο σύµπαν.

Η Ράνκσυ η ποντικίνα είναι καλλιτέχνης του
γκράφιτι. Καθώς κάνει το βραδινό της περίπατο,
βλέπει σε µια ταράτσα µια παρέα περιστεριών
που κάνουν ένα ξέφρενο πάρτυ. Θέλει πάση
θυσία να βρεθεί κι εκείνη εκεί αλλά το σπίτι είναι
ψηλό και οι τοίχοι δεν προσφέρονται για
αναρρίχηση. Όµως η Ράνκσυ δεν τα παρατάει
τόσο εύκολα! Πάντα ξεχειλίζει από ιδέες.

• Λεβ Βολόσιν • Σλοβενία • 2020 • 2'
• χωρίς διαλόγους
Καθηµερινά, δηµιουργούµε σκουπίδια στο σπίτι,
στο σχολείο, στη δουλειά, στη βόλτα. Η ταινία
παρακολουθεί το σύντοµο ταξίδι των σκουπιδιών
στον πλανήτη. Ποιος είναι ο τελικός τους
προορισµός;

Το Τραγούδι του ∆άσους
Bemol
• Οάνα Λακρουά • Ελβετία • 2021 • 5'
• χωρίς διαλόγους
Ένα αηδόνι χωρίς πούπουλα κελαηδάει στο
δάσος.
Το τραγούδι του ηρεµεί το µικρό αρκουδάκι που
δυσκολεύεται να κοιµηθεί, τους καβγατζήδες
σκίουρους και τους κύκνους που κολυµπούν
στη λίµνη.
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2+
Οι Περιπέτειες Μιας Μύγας
Zinzin
• Κλοέ Μπεσνάρ • Γαλλία • 2020 • 3'

• χωρίς διαλόγους
Τροπικός καύσωνας απειλεί το δάσος Ζινζινί, όπου
µια µύγα αναζητά µανιωδώς καταφύγιο στη σκιά
ενός από τα πολλά φυτά του. Μόλις νιώθει λίγο
άνετα, ένα χέρι πάει να τη λιώσει...

Κυνηγώντας Ουράνια Τόξα
Ollie & Friends: Catching
Rainbows
• Άντον Σετόλα • Ιρλανδία/Βέλγιο • 2020 • 4'
• xωρίς διαλόγους
Ο Όλι, η µικρή µπλε κουκουβάγια, και οι φίλοι του
προσπαθούν να πιάσουντο ουράνιο τόξο που
εµφανίζεται µια µέρα στο πάρκο τους.

Πειρατική Επίθεση Pirat’tack
• Κολεκτίβα • Γαλλία • 2020 • 3'
• χωρίς διαλόγους

∆ύο τρελοί πειρατές έχουν σαλπάρει προς ένα
νησί κι ένα χαµένο θησαυρό.

Mitch-Match: Ποδόσφαιρο
Mitch-Match: Football
• Γκέζα Μ. Τοθ • Ουγγαρία • 2021 • 2'
• χωρίς διαλόγους
Ένα απλό, καθηµερινό αντικείµενο όπως το
σπίρτο βγαίνει από το κουτί του και ζει µια
διαφορετική περιπέτεια κάθε φορά. Τώρα θα
επιχειρήσει να δει πώς είναι να παίζεις
ποδόσφαιρο.

ΖΩΗΡΟΙ ΦΙΛΟΙ

50’

6+
Πέτρα στο Παπούτσι
A Stone In The Shoe
• Ερίκ Μονσό • Γαλλία • 2020 • 12’
• χωρίς διαλόγους
Ένας µαθητής µπαίνει στην τάξη για πρώτη
φορά. Όµως δεν είναι ίδιος µε τους άλλους:
είναι ένας βάτραχος σε µια τάξη µε λαγούς.

Απολεσθέντα Lost & Found
• Βίβιαν Παπαγεωργίου • Ελλάδα • 2021 • 9’
• χωρίς διαλόγους
Μια ατίθαση βαλίτσα θέλει να είναι ελεύθερη
στο αεροδρόµιο.

Σαν Βρεγµένη Αλεπού
Friend

Τέρµα τα Γκάζια
Sauve Qui Pneu

• Γκαν Γουάνγκ • Ιαπωνία • 2020 • 2’
• χωρίς διαλόγους

• Σαρλί Πραντό, Κλοέ Καρέρ, Λουί Μαρτίν,
Αµορί Μπρετνασέ, Λία Ζουτό,
Μανγκρουί Ζουάν, Τεό Ουγκέ • Γαλλία • 2020
• 6’ • χωρίς διαλόγους

Στο ποτάµι του δάσους, µια αλεπού συναντά
έναν κουβά και γίνονται φίλοι. Καθώς
βρέχει, η αλεπού φοράει τον κουβά στο
κεφάλι της. Τι θα συµβεί, άραγε, µετά από
αυτή τη νέα φιλία;

Ο Τόµπι και το Σχολικό
Tobi and the Turbobus

O Kίκο και τα Ζώα
Kiko and the Animals

Εξωγήινος Εφιάλτης
The Alien Nightmare

• Βερένα Φελς • Γερµανία • 2020• 7’
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά

• Γιαγουέν Ζενγκ • Γαλλία/Ελβετία • 2020 • 8’
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά

Ένα µικρό λυκάκι προσπαθεί να διεκδικήσει τη
θέση του στο σχολ ικό και ταυτόχρονα να βρει
την αληθινή φιλία.

Ο Κίκο είναι εφιάλτης για τα υπόλοιπα ζώα γύρω
του. Τα κακοµεταχειρίζεται και πιστεύει ότι είναι
διαφορετικός από εκείνα, µέχρι που µια µέρα
πέφτει στο νερό και δεν µπορεί να κολυµπήσει.
Τότε αρχίζει να αναρωτιέται αν όλα τα ζώα
έχουν αισθήµατα και αξίζουν σεβασµό κι αγάπη.

• Μαρκ Αντουάν Αλόνσο,
Λοριάν Μπαλεστρά, Έλι Μπερτουµιέ,
Αλέξις Σαµπαλζά, Λούκας Σουπού • Γαλλία
• 2020’ • 6’ • χωρίς διαλόγους
Τρεις εξωγήινοι προσγειώνονται στη Γη για
µια επιστηµονική έρευνα. Η συνηθισµένη
αποστολή τους εκτροχιάζεται, όµως, από
µια απρόσµενη έκπληξη.

Ένας ληστής αναγκάζεται να επιβιβαστεί στο
αυτοκίνητο µιας µικρής γιαγιάς για να ξεφύγει
από την αστυνοµία στους πολύχρωµους
δρόµους της Κούβας σε αυτή τη γεµάτη
ευτράπελα περιπέτεια.

Ένα Τρελό Τρελό Χταπόδι Inkt
• Γιουστ βαν ντεν Μπος, Έρικ Βερκέρκ
• Ολλανδία • 2020 • 2' • χωρίς διαλόγους
Ένα χταπόδι που έχει µανία µε την καθαριότητα
συνειδητοποιεί ότι ακόµα κι αν έχεις τόσα πολλά
χέρια, δεν µπορείς να τα πετύχεις όλα.

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

55’

6+
∆ίδυµα ∆έντρα Twin Trees
• Εµανουέλ Ολιβιέ• Γαλλία • 2020 • 4’
• χωρίς διαλόγους

Τουλίπα Tulip
• Άντρεα Λαβ, Φίµπι Γουάλ • ΗΠΑ • 2020 • 9’
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά
Η Τουλίπα, ένα µικροσκοπικό κοριτσάκι που
γεννήθηκε από ένα λουλούδι, εξερευνά τον άγριο
και υπέροχο κήπο της µαµάς της. Είναι τόσο µικρή
που γρήγορα χάνεται και, προσπαθώντας να βρει το
δρόµο της επιστροφής, συναντά πολλά πλάσµατα
που θέλουν να τη βοηθήσουν – ή και όχι. Μια
διασκευή της Τοσοδούλας, µε µοναδικό animation
από µάλλινες φιγούρες.

Μια Μεγάλη Βόλτα
µε το Αυτοκίνητο
A Long Drive

∆ύο αδέρφια κουβαλούν το καθένα το δέντρο
του. Όταν συναντούν ένα παπαγάλο και ένα
πεσµένο άγαλµα, πρέπει να διαλέξουν
διαφορετικούς δρόµους στη ζωή.

• Άξελ Ντε Λαφόρεστ • Γαλλία • 2021 • 2’
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά

Τερατώδες Λάθος
Margin of Terror

Πλήξη Ennui

• Κίραν ΜακΛίστερ • ΗΠΑ • 2020 • 3’

• χωρίς διαλόγους
Ένα κωµικό stop-motion για έναν τρελό
επιστήµονα που θέλει να δηµιουργήσει το πιο
τροµακτικό τέρας που έχει υπάρξει ποτέ, όσες
προσπάθειες και να χρειαστούν για να το
πετύχει.

Τι βαρετή µέρα για την Ινές και το µικρό της
αδερφό, που νιώθουν παγιδευµένοι µέσα στο
αυτοκίνητο κάνοντας ένα µεγάλο ταξίδι. Όµως η
αχαλίνωτη φαντασία τους θα µετατρέψει αυτή τη
διαδροµή σε µια απίστευτη µέρα περιπετειών

• Κολεκτίβα • Γαλλία • 2020 • 5’
• χωρίς διαλόγους
Πέντε ξένοι έχουν βρεθεί σε µία κατάσταση
απίστευτης πλήξης. Η φαντασία τους είναι το
µόνο που µπορεί να τους βγάλει από την
κατάσταση αυτή και αποφασίζουν να το
δοκιµάσουν.

Πέρα από τα Όρια
Beyond The Line
• Τζινούκ Τσόι • Κορέα • 2020 • 3’
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά
Ένα αναπηρικό αµαξίδιο ονειρεύεται τη µέρα που
θα µπορεί να τρέχει σαν αγωνιστικό αυτοκίνητο.
Ένα βράδυ αποφασίζει να κάνει µόνος του έναν
αγώνα στο διάδροµο του νοσοκοµείου. Θα
καταφέρει άραγε να πραγµατοποιήσει το όνειρό του;

Πέτα Fly
• Κάρλος Γκόµεζ, Μίρα Σαγράδο • 15’ • Ισπανία
• 2020 • χωρίς διαλόγους
Το παραµορφωµένο φτερό ενός πουλιού
το εµποδίζει να αποδηµήσει. Η απελπισία
µετατρέπεται σε αποφασιστικότητα. Όµως,
τη µέρα που εµφανίζεται ένας ανυπεράσπιστος
νεοσσός το πουλί θα κάνει πράγµατα που δεν
µπορούσε ποτέ να φανταστεί, όπως το να πετάξει.

Ο Ονειροφάγος
Dream Eater

Πάτα Γερά στα Σύννεφα
Keep Your Feet On The Clouds

• Τζο Μιν-τζονγκ • Ν. Κορέα • 2020 • 11’
• χωρίς διαλόγους

• Ελένη Λαζαρίδη • Ελλάδα • 2021 • 3’
• χωρίς διαλόγους

Μια φιλία αναπτύσσεται ανάµεσα σε ένα
κοριτσάκι που βλέπει εφιάλτες κι ένα
χαριτωµένο τέρας που τρώει µόνο χαρούµενα
όνειρα.

Σε αυτή τη stop-motion οδύσσεια, ο Φίκος
προσπαθεί να διασχίσει την πόλη στο αναπηρικό του
καροτσάκι, αλλά συνεχώς συναντά εµπόδια που
µπορεί να υπερπηδήσει µόνο µέσω
της φαντασίας του.

Το ∆ικό Μας Αστέρι
The Ape Star
• Λίντα Χάµπεκ • Σουηδία/Νορβηγία/∆ανία • 2021 • 75’
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά
Για τη µικρή Γιόνα, όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά στο
ορφανοτροφείο του χωριού, το µεγαλύτερο όνειρο είναι η απόκτηση
µιας µαµάς. Όµως, όταν έρχεται η σειρά της Γιόνα για υιοθεσία,
η υποψήφια µητέρα που εµφανίζεται αποτελεί µεγάλη έκπληξη: θα
είναι η µέλλουσα µητέρα της µια τεράστια, εκκεντρική γοριλίνα που
ζει σε µια µάντρα;
Η Γιόνα είναι γενναίο κοριτσάκι και γρήγορα οι δυο τους
σχηµατίζουν ένα δυνατό δεσµό αγάπης, διασκεδάζοντας
στο ασυνήθιστο σπιτικό τους, όπου η Γιόνα δεν βαριέται ποτέ και
µαθαίνει την αξία ακόµα και των πεταµένων πραγµάτων. Γρήγορα,
όµως, το νέο της σπίτι βρίσκεται υπό την απειλή ενός άπληστου
δηµοτικού υπαλλήλου που θέλει να κατασκευάσει µια πισίνα και η
Γιόνα µε τη µαµά της δεν πρόκειται να το επιτρέψουν µε τίποτα!
Μια θαυµάσια, τρυφερή ιστορία κινουµένων σχεδίων, βασισµένη στο
best seller της Φρίντα Νίλσον, για τους οικογενειακούς δεσµούς
που δεν προϋποθέτουν πάντα σχέσεις εξ’ αίµατος, την αγάπη άνευ
όρων και την πραγµατική έννοια της µητρότητας.
Ακούγονται µε σειρά εµφάνισης οι:
Χρύσα Μιχαλοπούλου - Γιόνα
Ευγενία ∆ελιαλή - Γοριλίνα
Σωτήρης Κοντιζάς - Τορντ
Λήδα Πλατσή - Γκερντ
Αλέξανδρος Σιάτρας - Άρον
Εµµανουήλ Κοντός - Γκούσταβ
Αθηνά Μουστάκα - Γραµµατέας

4+

8-12
Οι ταινίες στην ηλικιακή κατηγορία 8-12 ετών µιλούν έξυπνα, θετικά
και ενθαρρυντικά τη γλώσσα όλων των παιδιών. ∆ιαφορετικές ταυτότητες,
φιλίες, κουλτούρες και περιπέτειες συνθέτουν ένα πολύχρωµο µωσαϊκό ιδεών
και αφηγήσεων µε θέµατα που προκαλούν διασκέδαση αλλά και σκέψη, µε
πρωταγωνιστές παιδιά που δεν περνούν ούτε µια βαρετή µέρα µε τους φίλους
τους (Love & Friendship), έχουν περιέργεια για τη ζωή (Ιστορίες από το
Πολυσύμπαν και στο animation Τα Ποντίκια Πάνε στον Παράδεισο),
βρίσκονται σε διάλογο µε την Ιστορία (όπως στη µεγάλου µήκους
Το Φανταστικό Ταξίδι της Μαργκό και της Μαργκερίτ) ή µαθαίνουν να
βρίσκουν την ελπίδα µέσα στις δυσκολίες (στο υπέροχο Από Μέρα σε Μέρα).
Είτε διαρκούν 9 είτε 90 λεπτά, αυτές οι ιστορίες αποθεώνουν την παιδική ηλικία
σε όλο της το αυθεντικό, µυστηριώδες µεγαλείο.
dear future me

ο γύρος του κόσµου σε 80’

love and friendship

ιστορίες απο το πολυσύµπαν

παιδικές αποστολές

µεγάλου µήκους

DEAR FUTURE ME

70’

8+
Rookie
• Αλέξανδρος Τσιλιφώνης • Ελλάδα • 2021 • 7’
• Ελληνικά
Με όπλο το πάθος του, ένας µικρός
µπασκετµπολίστας θα ξεπεράσει κάθε εµπόδιο
για να φτάσει ένα βήµα πιο κοντά στο όνειρό του.
Μια θαυµάσια ιστορία που µοιάζει εµπνευσµένη
από έναν πολύ γνώριµο θρίαµβο και φανερώνει
τι µπορεί να συµβεί όταν η επιµονή και το ταλέντο
συναντούν την καλοσύνη των ξένων.

Γέννηση Birth
• Ροµπέρτο Βαγιέ • Ισπανία • 2020 • 10’
• χωρίς διαλόγους
Ένα αγοράκι προσπαθεί να διαχειριστεί
τα αντικρουόµενα συναισθήµατα που
του προκαλείη γέννηση του µικρού
του αδερφού.

Προς το Μελλοντικό Εαυτό µου
Dear Future Me
• Σάρα Κλάιν • Τοµ Μέισον • ΗΠΑ • 2020 • 13’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Κάθε χρόνο, σε ένα σχολείο του Νιου Τζέρσεϊ,
οι µαθητές της 6ης τάξης γράφουν ένα γράµµα
στο 18χρονο εαυτό τους. Σε αυτό το ντοκιµαντέρ,
παρακολουθούµε τους τελειόφοιτους που ανοίγουν τα
προφητικά γράµµατά τους και τους µαθητές της Έκτης
που γράφουν το γράµµα στο µελλοντικό εαυτό τους.

Τα Κορίτσια Παίζουν Σκάκι
Girls In Chess
• Τζένι Σβάϊτσερ Μπελ • ΗΠΑ • 2019 • 4'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Το χάσµα των φύλων στον ανταγωνιστικό κόσµο
του αµερικάνικου σχολικού σκακιού έρχεται στο
προσκήνιο µέσα από αυτό το απολαυστικό
ντοκιµαντέρ µε πρωταγωνίστριες µικρές
σκακίστριες.
Η προβολή της ταινίας γίνεται στο πλαίσιο
του American Film Showcase.

Μου Αρέσει ο Σπάιντερµαν,
Και Τι Έγινε;
I Like Spider-Man, So What?
• Φεντερίκο Μικάλι • Ιταλία • 2021 • 9’
• µε ελληνικούς υπότιτλους

Όταν η Κλοέ επιδεικνύει το νέο της σακίδιο µε
τον Σπάιντερµαν, την κοροϊδεύουν. Γιατί πρέπει
να υπάρχουν πράγµατα, επαγγέλµατα, ρούχα,
ακόµη και χρώµατα χωρισµένα για αγόρια και
κορίτσια; Μέσα από τα µάτια της µικρής
πρωταγωνίστριας, καταρρίπτονται ως “πολύ
ηλίθια!” τα στερεότυπα για το φύλο.

Το Στυλ της Ενυδρίδας
• Νίκος Νταγιαντάς • Ελλάδα • 2020 • 20’
• ελληνικά
Μια παιδική θεατρική οµάδα έχει χάσει τον
πρωταγωνιστή της. Ανακαλύπτει ότι µαθαίνει
kick-boxing για να υπερασπιστεί τον εαυτό του
απέναντι στο νταή της γειτονιάς. Ένας µερικής
απασχόλησης ηλεκτρολόγος και µάστερ του
κουνγκ-φου θα τους βοηθήσει. Πρέπει, όµως,
πρώτα να ξαναµάθουν να λειτουργούν σαν οµάδα.
Μια ταινία φτιαγµένη από παιδιά και µεγάλους, µε
µια τεράστια καρδιά στο κέντρο της.

Πώς Ξεπέρασα το Φόβο µου
για τους Ανθρώπους
How I Overcame My Fear
Of Humans
• Ελέν Ντικρόκ • Γαλλία • 2020 • 9’
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Μια ετοιµοθάνατη αράχνη αναρωτιέται:
αν δεν φοβόταν τόσο πολύ τους ανθρώπους,
θα µπορούσε να είχε πάει στην Νέα Υόρκη µε
την καλύτερή της φίλη;

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80’

80’

10+
Η Βραδιά που Έφυγα
από την Αµερική
The Night I Left America

Bambirak

• Λάκι Καραβιάς • ΗΠΑ/Ουγκάντα • 2020 • 13’
• αγγλικά και σουαχίλι µε ελληνικούς υπότιτλους
Περιµένοντας µε αγωνία τα αποτελέσµατα του
αιτήµατος για άδεια παραµονής της µητέρας του,
ένα έφηβο αγόρι στο Τέξας έρχεται αντιµέτωπο
µε τις αναµνήσεις που άφησε πίσω του στην
Ουγκάντα.

H 8χρονη Κάτι από το Αφγανιστάν κρύβεται στο
φορτηγό του διανοµέα πατέρα της, ενώ εκείνος
καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του ως
ανύπαντρος γονιός προσπαθώντας και να
κρατήσει την πρώτη του δουλειά σε µία νέα χώρα.
Όσο η σχέση τους αποκτά βάθος, η απειλή του
ρατσισµού έρχεται να δοκιµάσει το δεσµό µεταξύ
πατέρα και κόρης.

Vanille

Ούκι Uki

• Γκιγιόµ Λορέν • Γαλλία • 2020 • 30’
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Μοέµα Ούµαν • Βραζιλία/ΗΠΑ/Αργεντινή • 2020
• 4’ • αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Η Βανίλ, µία νεαρή Παριζιάνα που έφτασε
πρόσφατα στην Γουαδελούπη, µπαίνει σε µία
περιπέτεια γεµάτη µυστήριο γνωρίζοντας
απίστευτους χαρακτήρες και ένα µαγικό
λουλούδι. Οι διακοπές της υπόσχονται πολλές
ανατροπές. Ένα παραµύθι κινουµένων σχεδίων
σε live action φόντο.

Στην παγωµένη Αλάσκα, ένα µικρό κορίτσι θέτει
ερωτήµατα για την απόσταση, τη µοναξιά και τη
βαρεµάρα.

• Ζαµαρίν Βαχντάτ • ΗΠΑ/Γερµανία • 2021 • 13’
• γερµανικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Θα Γίνω Πρωταθλήτρια
Kaolin
• Κορεντίν Λεµεταγιέ Λε Μπριζ • Γαλλία
• 2021 • 22’ • γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Η 11χρονη Ζαντ έχει ένα και µοναδικό στόχο:
να λάβει ξανά µέρος στο Grand Prix des Kaolins,
το πρωτάθληµα motocross που διοργάνωνε κάθε
καλοκαίρι ο πατέρας της µέσα στο λατοµείο του.
Για ένα µικρό κορίτσι σαν εκείνη το να οδηγήσει
ξανά µοτοσικλέτα µπορεί να είναι δύσκολη
υπόθεση, αλλά είναι πεισµατάρα.

LOVE AND FRIENDSHIP

75’

10+
Η Λούτσε κι Εγώ Luce & Me

Το Προξενιό Cupids

• Ισαµπέλα Σαλβέτι • Ιταλία • 2020 • 10’
• ιταλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Ζόι Μάρτινσον • ΗΠΑ • 2021 • 10’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Ένα 10χρονο αγόρι είναι στο αυτοκίνητο µε τον
µπαµπά του και ακούν ποδόσφαιρο στο
ραδιόφωνο. Το αγόρι φοράει τη στολή µιας
ηρωίδας καρτούν και φοβάται ότι δεν θα
προλάβει να παραστεί σε ένα πολύ σηµαντικό
ραντεβού.

Σε αυτή την παιχνιδιάρικη κωµωδία, τρία παιδιά
ανησυχούν ότι η αγαπηµένη τους οδηγός σχολικού
λεωφορείου θα είναι µόνη αυτό το καλοκαίρι. Έτσι
αποφασίζουν να της βρούν τον ιδανικό σύντροφο.

Τίνα επί 2 Tina Times Two

Επιχείρηση ∆ιάσωσης
Fearless Gopher

• Μπόντι Ντέµπσεϊ • Ιρλανδία • 2020 • 5’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Ένα σουρεάλ παραµύθι ενηλικίωσης για ένα
µοναχικό κορίτσι που αποκτά τη µαγική φίλη που
πάντα ήθελε: µια σωσία του εαυτού της! Αλλά η
ευχή της γρήγορα γίνεται εφιάλτης όταν η σωσίας
της θέλει να της πάρει τη θέση.

• Μιγκέλ Λαµπέρ • Καναδάς • 2020 • 6’
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Ένας νεαρός πρόσκοπος βάζει στόχο να βοηθήσει
τη φίλη του, που ο µπαµπάς της δεν την αφήνει να
πάει στην κατασκήνωση, να το σκάσει από το σπίτι.
Μια απίθανη περιπέτεια µε άφθονο γέλιο.

Τα Kokokids του Παρισιού
Kokokids of Paris

Καλοκαιρινό Χτυποκάρδι
Coque

• Αλεξιά Κολέτ • Γαλλία • 2020 • 14’
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Μιγκέλ Άνχελ Φάουρα Βέλα • Ισπανία • 2020
• 20’ • ισπανικά µε ελληνικούς υπότιτλους

∆ύο κορίτσια ξεκινούν µία ονειρεµένη περιπέτεια
µέχρι που έρχονται αντιµέτωπες µε την σκληρή
πραγµατικότητα που τις περιβάλλει, όπως όλο και
περισσότερα παιδιά στο Παρίσι. Πώς γίνεται να
λάµπει κάποιος µέσα του ενώ ζει στη σκιά;

Ένα 11χρονο αγόρι συναντά στις καλοκαιρινές
του διακοπές την Βανέσα, την ανιψιά του φούρναρη.
Αυτή η συνάντηση θα του ξυπνήσει µέχρι τώρα
άγνωστα συναισθήµατα, τα οποία θα πρέπει να
διαχειριστεί χωρίς να έχει την υποστήριξη ή την
κατανόηση του περιβάλλοντός του.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΜΠΑΝ 65’

11+
Η Άνοιξη Πάντα Επιστρέφει
Spring Always Comes Back

Μεταθανάτια Υπηρεσία
Afterlife Service

Η Γιάρεν κι ο Ήλιος
Yaren and the Sun

Ιστορίες από το Πολυσύµπαν
Tales From The Multiverse

• Αλίσια Νούνιεζ Πουέρτο • Ισπανία • 2021 • 11’
• χωρίς διαλόγους

• Κολεκτίβα • Γαλλία • 2020 • 6’
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Γιόρεν Σλετς, Ρενάτε Ράµαν • Βέλγιο • 2020
• 19’ • ολλανδικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Μάγκνους Μάλερ, Μέτε Τάνγκε, Πίτερ Σµιθ
• Γαλλία • 2020 • 7’ • χωρίς διαλόγους

Μια γιαγιά µαθαίνει στα 4 εγγόνια της πώς να
φυτεύουν λουλούδια σε µικρές γλάστρες. Τα
χρόνια περνούν, τρία από τα εγγόνια έχουν φύγει
από το σπίτι για να ανακαλύψουν τον κόσµο, αλλά
όσοι έχουν µείνει πίσω φροντίζουν να κρατούν τις
αναµνήσεις ζωντανές.

Στη Μεταθανάτια Υπηρεσία, ο Γκασπάρ
συνειδητοποιεί ότι δεν έχει κερδίσει αρκετούς
πόντους κάρµα για να µετενσαρκωθεί σε όµορφο
παγώνι, όπως ήλπιζε. Θα χρειαστεί
να προσαρµοστεί σε κάτι διαφορετικό.

Ένα ντοκιµαντέρ για τη λύπη, την ελπίδα και τη
φιλία, µε κεντρική φιγούρα τη 10χρονη Γιάρεν
που έχασε τη µητέρα της και περνάει το
καλοκαίρι σε µια πολύ ξεχωριστή κατασκήνωση
για παιδιά που έχουν βιώσει την απώλεια
κάποιου κοντινού τους προσώπου. Κατά τη
διάρκεια πέντε όµορφων, έντονων ηµερών, η
Γιάρεν και τα άλλα παιδιά έρχονται κοντά χάρη
στο ένα πράγµα που τους ενώνει: τη θλίψη τους.

∆εινόσαυροι, µετεωρίτες, άνθρωποι των σπηλαίων
και τα πιο άτακτα παιδιά του σύµπαντος
συναντιούνται σε αυτό το σπαρταριστό animation
που παρουσιάζει µια εναλλακτική κωµική εκδοχή
της δηµιουργίας του κόσµου µας.

Αναζητώντας το Φως Sol

Νιάου ή Ποτέ Meow or Never

• Άντι Άλβαρεζ • Καναδάς • 2020 • 14’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Νιράζα Ραζ • Ηνωµένο Βασίλειο • 2020 • 9’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Έτος 2042. Σε ένα κόσµο κατεστραµµένο από την
κλιµατική αλλαγή και µετά από µια τραγική
απώλεια, µια µητέρα µαθαίνει στην κόρη της ό,τι
χρειάζεται για να επιβιώσει.

Ένα διαστηµικό µιούζικαλ µε πρωταγωνίστρια µια
γάτα-αστροναύτη που αναζητά το νόηµα της ζωής
σε όλο το γαλαξία. Συναντά ένα καλοπροαίρετο
κουτάβι και τα µπλεξίµατα µόλις ξεκινούν.

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

80’

11+
Η Χορωδία µε τα Έλκηθρα
The Kicksled Choir

Κλεµµένα Φιλιά
Stolen Kisses

Τσάρλι ο Σέρφερ
Charlie Surfer

• Τόρφιν Ίβερσεν • Νορβηγία • 2020 • 18’
• νορβηγικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Λίντι Τέπελ • Ολλανδία • 2020 • 14’
• ολλανδικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Πία Στρέµε • Νορβηγία • 2020 • 15’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Ο 10χρονος Γκάµπριελ λατρεύει το τραγούδι και
το µεγαλύτερό του όνειρο είναι να τραγουδήσει
στην τοπική χορωδία, µια οµάδα που µοιράζει
καλοσύνη και φιλανθρωπία µε το έλκηθρό της
στους πρόσφυγες του χωριού. Αλλά όταν ο
πατέρας του τσακώνεται µε ένα πρόσφυγα, ο
στόχοι Γκάµπριελ γεµίζει µε υποψίες καθώς
βλέπει το στόχο του να αποµακρύνεται.

Η Έιµι εκµεταλλεύεται παιχνιδιάρικα την άνοια
της γιαγιάς της: είναι πλέον εύκολο να κερδίζει
στα χαρτιά ή να παίρνει χαρτζιλίκι δύο φορές.
Λατρεύει τη γιαγιά της και χαίρεται όταν
ερωτεύεται έναν κύριο από τον ίδιο οίκο
ευγηρίας, γι’αυτό θα κάνει τα πάντα για να
ξανασυναντηθούν.

Αυτό το ντοκιµαντέρ παρακολουθεί τον Τσάρλι, ένα
10χρονο αγόρι µε σύνδροµο Ασπέργκερ. Είναι
περήφανος για τη διάγνωσή του, αλλά καµιά φορά
εύχεται να έµοιαζε λίγο περισσότερο στα άλλα
αγόρια της τάξης του. ∆υσκολεύεται µε τα οµαδικά
σπορ, αλλά λατρεύει το σερφ και το χορό. Πώς τα
πάει αυτή τη χρονιά στην κατασκήνωση για σερφ;

Τι Θέλει και ∆εν Θέλει η Σόνια
Sonia Loves, Sonia Doesn’t

Κέρασµα ή Πείραγµα
Trick or Treat

• Νατάλια Μπελιάεβα • Σλοβακία/Ρωσία • 2020
• 15’ • σλοβάκικα µε ελληνικούς υπότιτλους

• Μόρτεν Έβελιντ • Νορβηγία • 2021 • 16’
• γερµανικά και πολωνικά µε ελληνικούς
υπότιτλους

Λίγο πριν τα έκτα γενέθλιά του, ένα κορίτσι
διαλέγει δώρα – όχι για τον εαυτό του, αλλά για
την αγαπηµένη του κούκλα, την Σόνια, που την
περιµένει στο κατάστηµα. Μια ταινία για όλα τα
παιδιά που έχουν αγαπήσει µε όλη τους την
καρδιά ένα παιχνίδι.

Είναι Χάλογουιν και η Μάγκντα, µια φαν της black
metal, δέχεται να της κάνει makeover η αδερφή
της. Όταν πετυχαίνει το αγόρι που της αρέσει,
προσποιείται ότι είναι κάποια άλλη για να
γνωριστούν καλύτερα.

DAISY QUOKKA:
ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΤΕΡΟ
ΖΩΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
DAISY QUOKKA: WORLD’S
SCARIEST ANIMAL
• Ρίτσαρντ Κούσο • Αυστραλία • 2021 • 88’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Η Ντέιζι, ένα µονίµως αισιόδοξο και αξιολάτρευτο κουόκα
(το ζωάκι που έχει ανακηρυχθεί ως το πιο χαρούµενο στον
πλανήτη), θέλει να πραγµατοποιήσει το πιο τρελό όνειρο: να
συµµετάσχει και να κερδίσει στους Τροµακτικότερους Αγώνες
του Κόσµου, µια παγκόσµια, λαµπερή διοργάνωση παιχνιδιών,
ανάλογη των Ολυµπιακών Αγώνων. Εφοδιασµένη µε εξυπνάδα,
δύναµη, επιµονή και το χαρακτηριστικό της χαµόγελο, η Ντέιζι
ετοιµάζεται να κατακτήσει κάθε πρόκληση και επιστρατεύει
τη βοήθεια του κροκόδειλου Φράνκι, ενός γκρινιάρη πρώην
πρωταθλητή, για να αποδείξει στην πόλη της και σε ολόκληρο
τον πλανήτη ότι οι αληθινοί πρωταθλητές βγαίνουν σε όλα τα
µεγέθη.
Ασταµάτητο θέαµα, ξεκαρδιστικές ατάκες, εντυπωσιακά
παιχνίδια αφήνουν µε το στόµα ανοιχτό µικρούς και µεγάλους
θεατές (και δεν αποκλείεται η ζήτηση για κατοικίδια κουόκα να
αυξηθεί κατακόρυφα µετά την προβολή αυτής της ταινίας).
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ΜΙΑ ΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΣ
A COSTUME FOR NICOLAS
• Εδουάρδο Ριβέρο • Μεξικό • 2020 • 82’
• ισπανικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Ο 10χρονος Νικολάς δεν βλέπει ποτέ εφιάλτες, πράγµα
ασυνήθιστο για παιδιά της ηλικίας του, αλλά ολόκληρη
η ζωή του είναι ασυνήθιστη, αφού ζει µε σύνδροµο
Down. Η µαµά του έχει φροντίσει να του ράβει µια
ξεχωριστή στολή κάθε χρόνο στα γενέθλιά του για να
µένουν τα κακά όνειρα µακριά. Όταν η µαµά του
χάνεται για πάντα, ο Νικολάς παίρνει το µπαούλο του
που είναι γεµάτο µε τις στολές για να µετακοµίσει στο
σπίτι του παππού και της γιαγιάς µαζί µε το δύστροπο
ξάδερφό του. Ένα βράδυ, ο Νικολάς παρατηρεί ένα
τέρας µε µωβ µάτια να πλησιάζει τον ξάδερφό του και,
στην προσπάθειά του να τον προστατέψει, καταλήγει σε
ένα µαγικό βασίλειο όπου πρέπει να σώσει µια
φυλακισµένη πριγκίπισσα που βρίσκεται στο έλεος
ενός µυστηριώδους µάγου.
Μια περιπέτεια φαντασίας για όλη την οικογένεια, µε
ατµόσφαιρα, συναίσθηµα και ένα αισιόδοξο µήνυµα
αποφασιστικότητας ανάµεσα στις µαϊµούδες, τους
πειρατές, τους καουµπόηδες και τα γέτι που συνθέτουν
το σύµπαν του µικρού πρωταγωνιστή.
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O ΜΙΚΡΟΣ ΒΡΙΚΟΛΑΚΑΣ
LITTLE VAMPIRE
• Γιόαν Σφαρ • Γαλλία • 2020 • 82’
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

O Μικρός Βρικόλακας ζει σε ένα στοιχειωµένο σπίτι
µαζί µε µια τρελοπαρέα τεράτων, αλλά έχει αρχίσει να
βαριέται φρικτά. Παραµένει 10 χρονών εδώ και τρεις
αιώνες και έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τα
πειρατικά πλοία και την κινηµατογραφική λέσχη.
Το όνειρό του; Να πάει σχολείο και να γνωρίσει
καινούργιους φίλους. Αλλά οι γονείς του δεν το
συζητούν καν, γιατί ο κόσµος έξω από το σπίτι είναι
εχθρικός και πολύ επικίνδυνος για πλάσµατα σαν κι
αυτά. Με συνένοχο το πιστό του µπουλντόγκ, ο Μικρός
Βρικόλακας δραπετεύει κρυφά από την έπαυλη, µε
µοναδικό σκοπό να συναντήσει άλλα παιδιά.
Βασισµένη σε µια από τις δηµοφιλέστερες γαλλικές
σειρές κόµικ και σκηνοθετηµένη από τον ίδιο
δηµιουργό, η ταινία απογειώνει τη φιλία και την
αποδοχή, κλείνοντας το µάτι στα παιδιά που τους
αρέσει να κάνουν αταξίες.
Η ταινία προσφέρει άφθονο γέλιο µε τις σκανταλιές
από τέρατα που µοιάζουν τροµακτικά, αλλά δεν είναι
και τόσο αν τα γνωρίσουµε λίγο καλύτερα.
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ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ
EVEN MICE BELONG IN HEAVEN
• Ντενίσα Γκριµοβά, Γιαν Μπουµπένιτσεκ
• Τσεχία/Γαλλία/Πολωνία/Σλοβακία • 2021 • 87'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Μετά από ένα απρόβλεπτο ατύχηµα, ένα ζωηρό
ποντικάκι και ένα ντροπαλό αλεπουδάκι βρίσκονται
κατά λάθος στον παράδεισο των ζώων. Σε αυτό το
παράξενο περιβάλλον, θα χρειαστεί να παραµερίσουν
τα φυσικά τους ένστικτα (το ποντίκι δεν είναι το φαΐ της
αλεπούς!) και να συνεργαστούν για να πετύχουν στην
περιήγησή τους στο νέο τους κόσµο, που επιφυλάσσει
µυστήρια και εκπλήξεις. Θα καταφέρουν να γίνουν οι
καλύτεροι φίλοι και να βρουν τον πατέρα του µικρού
τρωκτικού, που σίγουρα βρίσκεται στον παράδεισο; Ένα
τσέχικο µεταφυσικό παραµύθι µεταφέρεται στο σινεµά
µε χειροποίητες φιγούρες που εντυπωσιάζουν µε τη
λεπτοµέρεια και την εκφραστικότητά τους, ενώ
υπέροχα µηνύµατα φιλίας και συνεργασίας γεννιούνται
από κάθε µικρή και µεγάλη περιπέτεια των ηρώων στο
µυστηριώδη “άλλο κόσµο”. Η πολυαναµενόµενη ταινία
έκανε πρεµιέρα φέτος στο φεστιβάλ κινουµένων
σχεδίων του Annecy.
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ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι
ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ
THE FANTASTIC JOURNEY
OF MARGOT & MARGUERITE
• Πιερ Κορέ • Γαλλία • 2020 • 89’
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Είναι 2020 και η Μαργκό έχει κουραστεί να βλέπει κάθε
µέρα τον καινούργιο σύντροφο της µαµάς της
να προσπαθεί άγαρµπα και υπερβολικά να γίνει φίλος
της. Σε µια διαφορετική εποχή, κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσµίου Πολέµου τo 1942, η Μαργκερίτ περνά τις
µέρες της ευχόµενη να επιστρέψει ο στρατιώτης
µπαµπάς της από το πεδίο της µάχης. Εξαιτίας ενός
µαγικού µπαούλου (που µπορεί να είναι και
χρονοµηχανή), τα δύο κορίτσια καταλήγουν να
αλλάζουν θέσεις και να ζουν η µία τη ζωή της άλλης.
Η νέα πραγµατικότητα τους χαρίζει νέες προκλήσεις,
αλλά παραµένουν ενωµένες.
Με 70 χρόνια διαφορά, προσπαθούν να συµφιλιωθούν
µε το παρόν τους, να ξαναβρούν τους µπαµπάδες τους
και να µάθουν λίγη Ιστορία σε αυτή την ακαταµάχητη
περιπέτεια για όλη την οικογένεια, γεµάτη ανατροπές
(µεταφυσικές και όχι µόνο), ευτράπελα και εκπλήξεις
που µόνο ένα ταξίδι στο χρόνο µπορεί να εγγυηθεί.
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JACKIE & OOPJEN
• Ανµαρί βαν ντε Μοντ • Ολλανδία • 90’ • 2020
• ολλανδικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Η 12χρονη Τζάκι λατρεύει να περνάει ατελείωτες ώρες
στο Εθνικό Μουσείο του Άµστερνταµ, το διάσηµο
Ρέικσµουζεουµ, όπου εργάζεται η µητέρα της. Σε
συνεργασία µε το Λούβρο, το µουσείο φιλοξενεί µια
συλλογή από πίνακες του ζωγράφου Ρέµπραντ,
συµπεριλαµβανοµένου και του ξακουστού πορτρέτου της
Όπγεν Κόπιτ. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβληµα: η Όπγεν
αγνοείται. Και δεν µιλάµε για το έργο, αλλά για την ίδια
τη φιγούρα που έχει ζωντανέψει και ζητά από τη µικρή
Τζάκι να τη βοηθήσει να βρει τη χαµένη αδερφή της. Η
Τζάκι συµφωνεί αµέσως, αλλά, εκτός από το να πρέπει
να κρατήσει µυστική την παρουσία ενός πορτρέτου από
το 17ο αιώνα στη σύγχρονη εποχή µε ό,τι ευτράπελο αυτό
συνεπάγεται, έχει να αντιµετωπίσει και ένα πονηρό
δίδυµο µητέρας-γιου που έχουν τα δικά τους σχέδια για
την Όπγεν. Η απόλυτη παιδική σκανταλιά µετατρέπεται
σε ένα καταιγιστικό παιχνίδι µε τον κόσµο της Τέχνης,
αλλά και σε µια ανέλπιστη ιστορία φιλίας. Ένας
φανταστικός συνδυασµός δράσης, γέλιου και λίγης
τρέλας, που θα ενθουσιάσει ολόκληρη την οικογένεια.

Η προβολή της ταινίας γίνεται µε την υποστήριξη της Nova
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ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ
ANY DAY NOW
• Χάµι Ραµεζάν • Φινλανδία • 2021 • 82’
• φινλανδικά και φαρσί µε ελληνικούς υπότιτλους

Ο 13χρονος Ραµίν και η οικογένειά του από το Ιράν
ζουν σε µια δοµή φιλοξενίας µεταναστών στην
Φινλανδία. Ενώ ο µικρός απολαµβάνει τις διακοπές του
από το σχολείο, οι δικοί του ενηµερώνονται ότι η αίτηση
ασύλου τους έχει απορριφθεί. Κάνοντας µια τελευταία
προσπάθεια, η οικογένεια συνεχίζει τις καθηµερινές
της συνήθειες, διατηρώντας µια θετική συµπεριφορά
παρά τον κίνδυνο της απέλασης που παραµονεύει.
Καθώς ο Ραµίν ξεκινά τη νέα σχολική χρονιά, κάθε νέα
φιλία και κάθε νέα ανάµνηση θα είναι πιο πολύτιµη από
ποτέ. Ποτέ η εικόνα µιας αγαπηµένης οικογένειας δεν
ήταν τόσο παρήγορη.
Ένας ύµνος στην καλοσύνη, την ελπίδα και την
ανθρωπιά ξετυλίγεται µέσα από το φακό του σκηνοθέτη
που εµπνέεται από τη δική του προσωπική ιστορία.
Μία feelgood ταινία για όλες τις ηλικίες.
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13-18
Στο µεταίχµιο της εφηβείας και της ωριµότητας, η ζωή µπορεί να είναι
συναρπαστική αλλά και µπερδεµένη. Οι ταινίες του φετινού εφηβικού
προγράµµατος κοιτάζουν κατάµατα την οµορφιά αλλά και τις προκλήσεις της
σηµερινής πραγµατικότητας για τους εφήβους, αντιµετωπίζοντάς τους µε
ενσυναίσθηση και σεβασµό στα ατοµικά τους ταξίδια, αλλά και σαν
σκεπτόµενους πολίτες του µέλλοντος. Οι ήρωες και οι ηρωίδες σε αυτές τις
ιστορίες ζουν online (όπως στο ντοκιµαντέρ Jawline), παλεύουν µε τα
κοινωνικά στερεότυπα (Girlhood) και διεκδικούν τη δική τους θέση στον
κόσµο (Οι Φυλές των Εφήβων) – και οι ταινίες, µε τη σειρά τους,
διαχειρίζονται µε σοβαρότητα και σεβασµό τις µικρές και µεγάλες µάχες που
δίνονται κάθε στιγµή στον προθάλαµο της ενηλικίωσης.
οι φυλές των εφήβων

night fright

girlhood

no filter

ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

75’
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Η Φανέλα µε το Νούµερο 10
Number 10

Η Ντόλοπ Είναι Μια Χαρά
Dolapo Is Fine

Οι Φάλαινες ∆εν Κολυµπούν
Whales Don’t Swim

• Φλοράνς Μπαµπά • Γαλλία • 2020 • 14'
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Εθοσία Χίλτον • Ηνωµένο Βασίλειο • 2020 • 15'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Ματιέ Ρισέν • Γαλλία • 2020 • 22'
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Μία νεαρή Γαλλίδα που κατάγεται από τη Σενεγάλη
είναι φοιτήτρια νοµικής που παίζει συχνά
ποδόσφαιρο µε τα παιδιά της γειτονιάς. Ωστόσο,
το πάθος της δεν βρίσκει σύµφωνους τους
συντηρητικούς γονείς της.

Μια κοπέλα που σύντοµα θα φύγει από το πολύ
βρετανικό οικοτροφείο της, πιέζεται να κρύψει τα
φυσικά της µαλλιά και αρχίζει να αναρωτιέται πώς
τη βλέπει τελικά ο κόσµος. Μια τρυφερή ωδή στη
διαφορετικότητα.

Σε αυτή την κωµωδία, ο Ιβ ταπεινώνεται συνεχώς
από τους συµµαθητές του στο σχολείο. Η µόνη
του απόδραση είναι η συγχρονισµένη κολύµβηση,
στην οποία προπονείται κρυφά τα βράδια. Αλλά
όταν το µαθαίνει η Σάρλοτ, µέλος της οµάδας
κολύµβησης, ο Ιβ δεν µπορεί να κρυφτεί πια.

Κορίτσια, Σερφ & Σκέιτ
Stoke Chasers

Ποτέ ∆εν Μάζεψα Βαµβάκι
I Never Picked Cotton

Bunny

• Τζο Άννα Έντµισον • ΗΠΑ • 2020 • 8'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Xάνα Άνταµς, Κολ Μπακάνι, Μαξ Εντµάϊερ •
ΗΠΑ • 2019 • 4' • αγγλικά µε ελληνικούς
υπότιτλους

«Τι θα γινόταν αν µας έλεγαν ότι ήµασταν
δυνατές από την αρχή;» Μια “φυλή” κοριτσιών
σέρφερ και σκέιτερ καταρρίπτει τα
συναισθηµατικά και κοινωνικά εµπόδια στα
ανδροκρατούµενα αυτά σπορ και συνειδητοποιεί
ότι η δύναµη πηγάζει από την αλληλοϋποστήριξη.
Ένα ντοκιµαντέρ µε καλοκαιρινά vibes και τις πιο
cool φίλες που θα θέλατε να είχατε.

Σε αυτό το ντοκιµαντέρ κινουµένων σχεδίων,
η Γιολάντα Μόργκαν ανακαλεί τις εµπειρίες από
το ρατσισµό που έχει βιώσει και αναλογίζεται τον
αντίκτυπό τους.
Η προβολή της ταινίας γίνεται στο πλαίσιο
του American Film Showcase.

• Ιάνι Ιλοµέκι • Φινλανδία • 2020 • 12’
• φινλανδικά µε ελληνικούς υπότιτλους
∆ύο αδέλφια που έχουν χωριστεί από τις κακές
επιλογές του µεγαλύτερου, προσπαθούν να
επιστρέψουν στο παρελθόν, όµως η επανένωσή
τους δεν µπορεί να κρατήσει για πολύ.

NIGHT FRIGHT

75’
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Οι Τρεις Άντρες
που Συναντάς τη Νύχτα
The Three Men
You Meet At Night
• Μπεκ Κίτσις • ΗΠΑ • 2020 • 13’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Καθώς επιστρέφει µόνη της από ένα πάρτυ,
µια νεαρή κοπέλα συναντά τρία διαφορετικά είδη
αντρών. Ποιον, όµως, µπορεί να εµπιστευτεί;
Νυχτερινό σασπένς σε ένα θρίλερ για ασαφείς
απειλές και προθέσεις που καµιά φορά είναι
εξίσου προβληµατικές µε τις πράξεις.

∆ώσε ∆ώσε Dar Dar
• Πολ Ουρκίχο Αλίχο • Ισπανία • 2020 • 9'
• χωρίς διαλόγους
Το µυθικό βάσκικο τέρας του τίτλου ζητάει από
ένα κορίτσι να φάει τα δάχτυλά του για βραδινό
- αν αρνηθεί, θα πρέπει να της πάρει την ψυχή.
Ένα ασπρόµαυρο, βωβό παραµύθι τρόµου µε
ατµόσφαιρα για γερά νεύρα.

Θανάσιµα Likes
Like Me Deadly
• Σον Κινγκ • ΗΠΑ • 2020 • 9’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Μια όµορφη σταρ των social media κάνει
livestreaming της τροµακτικής διάρρηξης στο σπίτι
της από έναν άγνωστο για να κερδίσει
περισσότερους ακόλουθους. Θα το τολµούσατε;

Ω Μαριάµ Μαριάµ
Miss Mary Mack
• Ντέµπορα Λι Σµιθ • ΗΠΑ • 2021 • 18’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
∆ύο αδερφές που µόλις έχουν υποστεί µια
απώλεια εξαιτίας της πανδηµίας βιώνουν ένα
µυστικιστικό γεγονός ενώ είναι µόνες στο σπίτι.
Μια ανατριχιαστική ιστορία για µια οικογένεια που
δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, µε φόντο το
τραγούδι από ένα παλιό παιδικό παιχνίδι.

ΜπλεΣκούρο ΑzulScuro

Σέλφι Selfie

• Εβάντρο Καϊσέτα, Τζάο Γκιλµπέρτο
• Βραζιλία • 2021 • 15’
• πορτογαλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Τζον Πόλικουιν • ΗΠΑ • 2020 • 9’
• αγγλικα µε ελληνικούς υπότιτλους

Μετά το µυστηριώδη θάνατο της αδερφής της,
η Σοφία ανακαλύπτει νέα στοιχεία που ρίχνουν
φως στην υπόθεση, ενώ δαιµονικές οντότητες
παραµονεύουν στο σκοτάδι. Ένα πρωτότυπο
βραζιλιάνικο θρίλερ, γυρισµένο εξ’ ολοκλήρου
σε portrait mode για ακόµα µεγαλύτερη
κλειστοφοβία.

Lil Evil Dead
• Πάτρικ Μεϊµάρι • Καναδάς
• 2020 • 6’ • αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
∆ύο παιδιά που έχουν µείνει µόνα στο σπίτι
πρέπει να αντιµετωπίσουν µια δαιµονική
παρουσία που απελευθέρωσαν κατά λάθος. Η
αληθινή οικογένεια του σκηνοθέτη δίνει
µαθήµατα DIY, low budget τρόµου σε µια
“σπιτική” παρωδία του κλασικού Evil Dead.

Μια ανασφαλής έφηβη διαγράφει όλα της τα
social media, αλλά γρήγορα µαθαίνει ότι η
“τέλεια” διαδικτυακή της περσόνα έχει τόση
δύναµη που δεν εξαφανίζεται τόσο εύκολα…
Σύντοµα έρχεται και η µεγάλη µήκους εκδοχή της
ταινίας, µε τη σφραγίδα του Netflix.

GIRLHOOD

85’

15+
Girlhood

Στεφανί Stephanie

• Βάνια Τέρνερ, Μαρία Σιδηροπούλου • Ελλάδα
• 2021 • 30' • ελληνικά

• Λεονάρντο βαν Ντιλ • Βέλγιο • 2020 • 15’
• ολλανδικά και γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Στη διασταύρωση της ενηλικίωσης και της
αποµόνωσης της καραντίνας, τρία 17χρονα
κορίτσια βιώνουν σεξισµό, ονειρεύονται την
ανεξαρτησία τους και προσπαθούν να µάθουν να
αγαπούν τον εαυτό τους. Έχοντας κολληµένα τα
πρόσωπά τους σε µια οθόνη, βρίσκουν καταφύγιο
η µία στην άλλη και περιµένουν να τελειώσουν το
σχολείο.

Μετά τον πρώτο της διεθνή τίτλο, µια 11χρονη
αθλήτρια της ενόργανης βιώνει νέες πιέσεις και
έρχεται αντιµέτωπη µε µια σκοτεινή πλευρά του
εαυτού της. Όσο περισσότερη αναγνώριση
κερδίζει, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί ότι το
δύσκολο παιχνίδι µόλις ξεκίνησε. Ολυµπιακών
διαστάσεων όνειρα, αλλά και πιέσεις, σε µια
ταινία-προειδοποίηση για το τίµηµα της
κουλτούρας της νίκης.

Απόψε και Για Πάντα
Forever Tonight
• Σβέθα Ρεγκουνάθαν • ΗΠΑ • 2020 • 11'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Τη µέρα του χορού αποφοίτων, µια µαθήτρια
Λυκείου το σκάει από το σπίτι της και καταλήγει σε
πάρτι στο σπίτι του αγοριού που της αρέσει. Εκεί
µοιράζονται µια τρυφερή στιγµή, αλλά γρήγορα η
ευτυχία µετατρέπεται σε δράµα όταν η προσοχή
του αγοριού στρέφεται σε άλλη κοπέλα. Μια ταινία
για την ανάγκη για αποδοχή µε ένα συγκινητικό,
απρόσµενο, αλλά και τόσο παρήγορο φινάλε.

Tildypops
• Τίγκι Μπέιλι, Όσκαρ Ντάουνινγκ
• Ηνωµένο Βασίλειο • 2021 • 22'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Η εσωτερική διαµάχη που βιώνει ένα κορίτσι από το
Νότιο Λονδίνο καθώς περνάει τις δυσκολίες της
εφηβείας σε συνδυασµό µε την δύσκολη
οικογενειακή κατάσταση και την ανάρρωση του
πρώη εξαρτηµένου αδερφού της. Μια αθυρόστοµη
και αστεία ιστορία ενηλικίωσης που παρουσιάζεται
σε παγκόσµια πρεµιέρα.

Τα Κορίτσια και το Πάρτυ
Girls & The Party
• Παλόµα Λόπεζ • ΗΠΑ • 2020 • 6'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Μια παρέα κοριτσιών ετοιµάζεται για το
πολυαναµενόµενο καλοκαιρινό πάρτυ
στριµωγµένη σε ένα µπάνιο (εκεί δεν γίνονται,
άλλωστε, οι καλύτερες εφηβικές εξοµολογήσεις;).
Ανάµεσα σε κουτσοµπολιά για αγόρια και τις
τελευταίες πινελιές µακιγιάζ, η Μερσέντες
βρίσκει το θάρρος να εκφράσει το ενδιαφέρον
της για τη φίλη της την Τζούλια.

NO FILTER

85’

15+
GRRRL
• Νατάσα Ζινκ • Γερµανία • 2020 • 15’
• γερµανικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Μια οµάδα κοριτσιών αποφασίζει να προστατέψει
τις κοπέλες που νιώθουν απειλούµενες από
σεξουαλική επίθεση συνοδεύοντάς τις τα βράδια
στο σπίτι µε ασφάλεια. Καθώς η βία
κλιµακώνεται, η επικεφαλής του γκρουπ έρχεται
αντιµέτωπη µε µια απίστευτη αποκάλυψη. Ένα
κάλεσµα για δράση και ενσυναίσθηση,
γεννηµένο από την αγανάκτηση του #MeToo.

∆ιάλειµµα από το Πένθος
A Holiday From Mourning
• Ζάρα Ντβίνγκερ • Γερµανία • 2020 • 14’
• γερµανικά και αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Ένα έφηβο κορίτσι προσπαθεί να ξεχάσει τη θλίψη
του θανάτου της µητέρας της πηγαίνοντας
διακοπές σε µια πορτογαλική πόλη. Όµως όσο πιο
γρήγορα τρέχει, τόσο περισσότερο την βασανίζει η
ανάµνηση. Μια ειλικρινής µατιά στην απώλεια και
την ταυτότητα από τη σκηνοθέτη του Yulia & Juliet,
που προβλήθηκε στο 2ο Παιδικό & Εφηβικό
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθήνας.

Και Μετά Ήρθε ο Πρίγκιπας
Along Came A Prince
• Κριστίνα Γκροσάν • Ρουµανία/Τσεχία • 2020
• 22' • ρουµανικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Σε ένα workshop θεάτρου για νέους, ένας
έφηβος συνευρίσκεται µε ένα µεγαλύτερο
κορίτσι. Ωστόσο ήταν αυτός ο πραγµατικός
σκοπός του; Όλος ο περίγυρος αντιδρά έντονα,
είτε επικροτώντας τον είτε κατηγορώντας τον.

Αντανάκλαση Reflection
• Χουάν Κάρλος Μοστάζα • Ισπανία • 2020 • 11’
• χωρίς διαλόγους
Η Κλάρα είναι ένα 9χρονο κορίτσι µε στρεβλή
άποψη για την πραγµατικότητα. Θα πέσει σε ένα
λάκκο από το οποίο δεν µπορεί να γλιτώσει παρά
µόνο µέσα από µεγάλη προσπάθεια και βοήθεια
από τους κοντινούς της ανθρώπους.
Ένα claymation για τη διατροφική διαταραχή
και το bullying, χωρίς λόγια αλλά µε τεράστια
δύναµη.

Βαθύκοφτο
• Ιωάννα Κρυωνά • Ελλάδα • 2021 • 22'
• ελληνικά
«Τι σηµαίνει βαθύκοφτο;», ρώτησε η Ελένη. «Με
βαθύ ντεκολτέ, τι δεν καταλαβαίνεις;», απάντησε
η Άννα κάπως ενοχληµένα. ∆ύο κορίτσια, µια
άδεια βαλίτσα και η Επιστήµη της Λογικής του
Χέγκελ ένα Σάββατο βράδυ στο Βερολίνο.

ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ROAD TRIP
STOP & GO
• Μάλορι Έβερτον, Στίβεν Μικ • ΗΠΑ • 2021 • 80’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
∆ύο αδερφές κάνουν καραντίνα στο σπίτι τους τις
πρώτες µέρες του ξεσπάσµατος της πανδηµίας
COVID-19. Τηρούν ευλαβικά τα µέτρα προστασίας,
απολυµαίνοντας τα ψώνια του σούπερ µάρκετ, φορούν
τις µάσκες τους και, εντάξει, βαριούνται και λίγο
κλεισµένες µέσα. Όταν ειδοποιούνται ότι ο οίκος
ευγηρίας που φιλοξενεί την αγαπηµένη τους γιαγιά έχει
κατακόρυφη αύξηση κρουσµάτων, ξεκινούν ένα road
trip 20 ωρών και 3 Πολιτειών για να την σώσουν από
εκεί. Στην πορεία, έχουν να αντιµετωπίσουν κινδύνους
όπως αντλίες βενζίνης κοινής χρήσης, αγενείς ξένους
και συγγενείς που αδιαφορούν για την ύπαρξη του ιού
(η άλλη τους αδερφή βρίσκεται ανέµελη σε κρουαζιέρα
αναψυχής και κατευθύνεται κι εκείνη στον ίδιο
ευγηρίας).
Η ταινία, που έκανε πρεµιέρα στο φετινό φεστιβάλ του
SXSW, είναι βγαλµένη από την καθηµερινότητα όλων
µας τους περασµένους µήνες – µε αυτοσχέδιο, επίκαιρο
χιούµορ που καταφέρνει να διατηρήσει τις ισορροπίες
χωρίς να περνάει ποτέ στη σφαίρα του κακόγουστου.

15+

JAWLINE
• Λίζα Μάντελαπ • ΗΠΑ • 2019 • 99’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
O 16χρονος Αµερικανός Όστιν Τέστερ, που µόλις έχει
ξεκινήσει να ποστάρει live στο Ίντερνετ, ονειρεύεται να
γίνει ο επόµενος σταρ του διαδικτυακού
οικοσυστήµατος. Έφηβα κορίτσια από όλο τον κόσµο
λατρεύουν “boy broadcasts” σαν τα δικά του,
ελπίζοντας ότι το αγόρι που τους αρέσει θα ασχοληθεί
έστω και για ένα λεπτό µαζί τους. Η ειλικρίνεια και η
φαινοµενικά ατελείωτη υποστήριξη και αγάπη που
οµολογεί ο Όστιν στις θαυµάστριές του τον κάνουν να
ξεχωρίζει. O Όστιν ονειρεύεται τη δόξα και µια
καλύτερη ζωή για την οικογένειά του. Θα τον βοηθήσει
η καλή καρδιά του να δραπετεύσει από τη µικρή του
πόλη ως celebrity ή καραδοκεί η αποτυχία;
Ένα συγκινητικό πορτρέτο της σύγχρονης εφηβείας και
της χρυσοθηρικής εφηβικής οικονοµίας που µιλά για το
πώς η δίψα των εφήβων για αποδοχή και αγάπη τούς
κάνει ευάλωτους στην εκµετάλλευση. Το ντοκιµαντέρ
έκανε πρεµιέρα στο φεστιβάλ του Sundance.

Η προβολή της ταινίας γίνεται στο πλαίσιο του American Film Showcase.

15+

Αφιέρωµα Περιβάλλον
Με την κλιµατική αλλαγή να αποτελεί παγκόσµια απειλή και τις επιπτώσεις
της να γίνονται πλέον αισθητές στην καθηµερινότητα όλων των κατοίκων του
πλανήτη, πολλαπλασιάζονται οι φωνές που καλούν µικρούς και µεγάλους να
αναλάβουν δράση για να προστατέψουν το µέλλον τους. Απευθυνόµενες σε
παιδιά και σε εφήβους, οι φετινές ταινίες του περιβαλλοντικού αφιερώµατος
ρίχνουν φως σε προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που ζουν στη δίνη της
κλιµατικής κρίσης, καταγράφουν τη µάχη της νέας γενιάς για ένα βιώσιµο
πλανήτη και προτείνουν λύσεις µέσα από καλλιτεχνικές, δηµιουργικές ή
τεκµηριωµένες αφηγήσεις που αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες του
κινηµατογράφου.

περιβάλλον

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

70’

8+
Απλώς Ένα Παιδί
Only Α Child
• Σιµόν Τζαµπάολο • Ελβετία • 2020 • 7’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Η κραυγή απόγνωσης ενός παιδιού που καλεί
τον κόσµο να δράσει για το µέλλον του πλανήτη
µας. Ένα οπτικοποιηµένο ποίηµα που
δηµιούργησαν πάνω από 20 σκηνοθέτες
κινουµένων σχεδίων, που δίνει σχήµα και χρώµα
στο αυθεντικό κείµενο της Severn Suzuki όπως
το παρουσίασε στο συνέδριο του ΟΗΕ στο Ρίο
το 1992. Μια οικουµενική ταινία, µε αφορµή τα
30 χρόνια από τη δηµιουργία του νεανικού
περιβαλλοντικού κινήµατος.

Η Μικρή Πέτρα που Αξίζει
Όσο το Χρυσάφι
A Little Stone Worth Gold

Here and Loud

• Κολεκτίβα • Γαλλία • 2020 • 4’
• χωρίς διαλόγους

Ένα απίθανο µουσικό βίντεο κλιπ για
την κλιµατική κρίση.

Η µικρή πέτρα είναι απαραίτητη για την
κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών. Η επική της
ιστορία αρχίζει στα ορυχεία του Κονγκό,
περνάει από τα εργοστάσια της Κίνας και από
εκεί στα χέρια των καταναλωτών, πριν καταλήξει
στην επικίνδυνη για την οικολογική ισορροπία
του πλανήτη χωµατερή ηλεκτρονικών
αποβλήτων στην Γκάνα.

Ακόµα Πιο Μακριά
Furthest From

Η Μεγάλη Πληµµύρα
The Great Overflow

• Κιουνγκ Σοκ Κιµ • ΗΠΑ • 2019 • 18’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Μάγκνους Φρέντρικσον • Σουηδία • 2021 • 15’
• φινλανδικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Ένα 8χρονο κορίτσι, η Τζέσι, απολαµβάνει
τις τελευταίες της µέρες στην κοινότητα όπου
κατοικεί, λίγο πριν το αναγκαστικό της κλείσιµο
λόγω της µόλυνσης του νερού. Η Τζέσι πρέπει
να µάθει πώς θα αποχαιρετήσει ό,τι τη συνδέει
µε το µικρό της ροζ τροχόσπιτο.

Μετά από µια µεγάλη πληµµύρα, δύο µικρά
φιλαράκια επιπλέουν στη σκεπή ενός σπιτιού προς
τον ωκεανό. Συναντούν διάφορα πλάσµατα στη
διαδροµή και µαθαίνουν πολλά για τις επιπτώσεις
της περιβαλλοντικής µόλυνσης.

• Χενρίκε Ρόθε • Γερµανία • 2020 • 4’
• γερµανικά µε ελληνικούς υπότιτλους

CitizenKid:
Πάνω Απ’όλα η Γη
CitizenKid:
Earth Comes First
• Στιβ Σκάινι • Καναδάς • 2021 • 23’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Τέσσερις νεαροί Καναδοί ακτιβιστές
αποφασίζουν να δείξουν πώς µπορεί κάποιος
να αλλάξει τον κόσµο παρά την ηλικία του. Μέσα
από συναντήσεις µε κυβερνητικά στελέχη και
περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, αλλά και δράσεις
µέσω social media, προσπαθούν να αφυπνίσουν
τον κόσµο για την παγκόσµια κλιµατική κρίση.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

70’

13+
Mondo Domino
Mondo Domino
• Σούκι • Γαλλία • 2021 • 6’ • χωρίς διαλόγους
Μέσα σε έναν εκκωφαντικό θόρυβο από
αλυσοπρίονα, οι υλοτόµοι κόβουν µε χαρά τα
δέντρα που θα χρησιµοποιηθούν ως διακόσµηση
για επίδειξη µόδας. Μια σύγχρονη σάτιρα
κινουµένων σχεδίων µάς οδηγεί σε µια δίνη
αλυσιδωτών αντιδράσεων, χαοτικών και
γκροτέσκων.

Τα Παιδιά της Βυθιζόµενης
Νήσου
Lowland Kids
• Σάντρα Γουίντερ • ΗΠΑ • 2020 • 22’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Μεγαλώνοντας στο µαγευτικό νησί Ιλ ντε Ζαν
Σαρλ, δύο αδέλφια σκέφτονται να µετακοµίσουν
από το σπίτι τους καθώς η ακτογραµµή της
Λουιζιάνα βυθίζεται σταδιακά κάτω από το νερό.
Η πρώτη ταινία µε µετανάστες κλιµατικής
αλλαγής αποτυπώνει το πώς αυτή µπορεί να
προκαλέσει την απώλεια µιας πατρίδας.

Στα Όρια της Κατάρρευσης
Falling Down

Θλιµµένη Οµορφιά
Sad Beauty

• Ζβαν και Γιόαν Σέζνελ • Γαλλία • 2020 • 5'
• χωρίς διαλόγους

• Άρζαν Μπρέντγιες • Ολλανδία 2020 • 10’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Μήπως ο σύγχρονος κόσµος φτάνει στα όριά
του; Τι θα γινόταν αν η Νέα Υόρκη σταµατούσε
να ζει και µετατρεπόταν σε πόλη-φάντασµα; Τι θα
γινόταν αν η καθηµερινότητά µας περιοριζόταν
σε αναµνήσεις τυπωµένες σε παλιές
φωτογραφίες; Ένα υβρίδιο animated ντοκιµαντέρ
και βίντεο κλιπ για τον καταναλωτισµό και τη
µόλυνση του περιβάλλοντος.

Σε έναν µολυσµένο κόσµο, µία νεαρή γυναίκα
θρηνεί την εξαφάνιση των ζώων. Όταν κάποια
στιγµή αρρωσταίνει, αρχίζει να λαµβάνει
µηνύµατα από τη φύση µέσα από παραισθήσεις.

Οργιαστικό Υπερ-πλαστικό
Orgiastic Hyper-Plastic
• Πολ Μπους • ∆ανία/Αγγλία • 2020 • 7'
• χωρίς διαλόγους
Μέσα από καινοτόµες τεχνικές animation, µια
πανδαισία πλαστικών σκουπιδιών, µαζεµένων από
παραλίες, πεζοδρόµια, αποθήκες και µάντρες
σηµατοδοτεί το τέλος της σχέσης έρωτα και
µίσους της ανθρωπότητας µε αυτό το “όµορφο
δηλητήριο”, το πλαστικό.

Here and Loud
• Χενρίκε Ρόθε • Γερµανία • 2020 • 4'
• γερµανικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Ένα απίθανο µουσικό βίντεο κλιπ για την
κλιµατική κρίση.

Εξέγερση Rise
• Τζες Φιστ • Νέα Ζηλανδία • 2021 • 16'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Ντοκιµαντέρ µικρού µήκους που εµβαθύνει
στα κίνητρα, τους φόβους και τις ελπίδες µιας
οµάδας νέων ακτιβιστών για την κλιµατική
αλλαγή από το Γουέλινγκτον.

Ο ΜΑΡΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
MARTIN AND THE MAGICAL FOREST
• Πετρ Ούκροπετς • Τσεχία/Σλοβακία/Γερµανία • 2021
• 80' • τσέχικα µε ελληνικούς υπότιτλους
Ο Μάρτιν είναι αναµφισβήτητα παιδί της πόλης. Παρά
τις διαµαρτυρίες του, όµως, οι γονείς του τον στέλνουν
για δύο εβδοµάδες σε µια καλοκαιρινή κατασκήνωση
µέσα στη φύση, µακριά από την τεχνολογία και, ακόµα
χειρότερα, χωρίς πρόσβαση στο Ίντερνετ. Ο Μάρτιν
είναι αποφασισµένος να αντισταθεί στο νέο του
περίγυρο, αλλά σύντοµα αρχίζει να παρατηρεί τις
οµορφιές του και να υποψιάζεται ακόµα και µια
παρουσία µαγείας. Η φύση δεν αργεί να του στείλει
ένα µήνυµα: χρειάζεται τη βοήθειά του για να
αντιµετωπίσει την καταστροφή που της προκαλούν οι
παραπλήσιες εξορύξεις. Με τη βοήθεια ενός δυναµικού
κοριτσιού και µερικών ζωηρών πλασµάτων, ο Μάρτιν
αναλαµβάνει δράση.
Μια περιπέτεια µε χιούµορ, εντυπωσιακά visual effects
και περιβαλλοντικές ανησυχίες, που υπενθυµίζει σε
όλους πώς µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά, αρκεί να
µην κλείνουµε τα µάτια στην καθηµερινή µαγεία που
µας περιτριγυρίζει.

8+

70/30
• Φι Άµπο • ∆ανία • 2021 • 98'
• δανέζικα και αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε πλέον
συνειδητοποιήσει την επείγουσα ανάγκη για δίκαιη
και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής σε παγκόσµιο επίπεδο. Ρεαλιστικά, όµως,
ποιες κινήσεις είναι απαραίτητο να γίνουν για να
αλλάξει η ατζέντα; Μια πορεία διαµαρτυρίας δεν είναι
αρκετή. Χρειάζεται η ενεργοποίηση πολιτικών, χρήση
του lobbying και, όπως συµβουλεύει η Γκρέτα
Τούνµπεργκ, γνώση των αδιάσειστων γεγονότων.
Αυτό το ντοκιµαντέρ, µε την οπτική της “µύγας στον
τοίχο”, παρουσιάζει µια οµάδα νεαρών ακτιβιστών στην
∆ανία οι οποίοι, εν όψει της διαπραγµάτευσης του
φιλόδοξου νοµοσχεδίου για τη µείωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα κατά 70% µέχρι το
2030, προσπαθούν να µάθουν τους κανόνες του
παιχνιδιού.
Tι προσωπικές θυσίες θα χρειαστεί να κάνουν οι νέοι,
αλλά και οι πολιτικοί, προκειµένου η ∆ανία να κερδίσει
το πράσινο στοίχηµα; Ο χρόνος που τρέχει αποτελεί
δύσκολο αντίπαλο ακόµα και για τις σκανδιναβικές
χώρες, που βρίσκονται πάντα ένα βήµα µπροστά σε
περιβαλλοντικά θέµατα.

14+

Digital Etiquette
Υπάρχουν κανόνες στη ζούγκλα του ψηφιακού κόσµου; Μια σειρά από
ταινίες µικρού µήκους εξερευνούν τις προκλήσεις των online
εξοµολογήσεων, της συνύπαρξης µε την τεχνολογία και της πραγµατικής
ισχύος του ψηφιακού µας αποτυπώµατος.

digital etiquette

DIGITAL ETIQUETTE

75’

15+
WhateverTree WhateverTree
• Άιζακ Κινγκ • Καναδάς • 2020 • 11’
• χωρίς διαλόγους
Ένα µαραµένο δέντρο γίνεται viral και αποκτά
τεράστιο αριθµό ακολούθων online σε µια
ταινία που εξερευνά τη σχέση µας µε τη φύση
στην εποχή των social media, των οθονών και
των selfies.

Γενεαλογικό ∆έντρο
Gen Tree

Μην Είσαι Κότα
Don’t Be A Pussy

• Ρόνι Σάλεβ, Άλον Σαράµπι, Χοντ Άντλερ
• Ισραήλ • 2020 • 3’
• εβραϊκά µε ελληνικούς υπότιτλους

• Γιάκουµπ Γιράσεκ Τσεχία • 2019 • 20’
• τσέχικα µε ελληνικούς υπότιτλους

Σε µια πόλη όπου οι ενήλικες ζουν στο έδαφος
και τα παιδιά αρνούνται να κατέβουν από τα
δέντρα, µια σειρά συνεντεύξεων καλείται να
ανακαλύψει τι ακριβώς κάνει τις διαφορετικές
γενιές να µην καταλαβαίνουν η µια την άλλη. Ένα
ντοκιµαντέρ κινουµένων σχεδίων για την
παράλογη φύση των ανθρώπων και του Ίντερνετ.

Άβολο Awkward

∆ηµοσίως Public

• Νάτα Μετλούκ • ΗΠΑ • 2020 • 4'
• χωρίς διαλόγους

• Χέλγκα Κάλεβιν • Νορβηγία • 2020 • 6’
• νορβηγικά µε ελληνικούς υπότιτλους

Μια µέρα γεµάτη αµήχανες συµπεριφορές: το
στοµάχι ενός άντρα βρυχάται δυνατά, ένας
άλλος χαιρετάει µε ενθουσιασµό έναν ξένο και
ένα απλό κούρεµα πηγαίνει πολύ στραβά.

Αναζητώντας αγάπη και αποδοχή, ένα κορίτσι
υιοθετεί µια µυστική ταυτότητα online για να
αντιγράψει τη δηµοφιλέστερη κοπέλα του
σχολείου, αλλά τα πράγµατα δεν πηγαίνουν
όπως περιµένει.

Τα δηµοτικά σχολεία πλέον παραδίδουν
µαθήµατα στο YouTube, αλλά γιατί τα παιδιά
έχουν ως συνδροµητές µόνο τους γονείς και τους
συµµαθητές τους; ∆ύο κολλητές φίλες
αποφασίζουν να κάνουν ένα βίντεο που θα
αλλάξει τους κανόνες. Όπως λέει και το
αγαπηµένο τους είδωλο στο YouTube, οι
ακόλουθοι δεν έρχονται χωρίς τίµηµα και πρέπει
να είσαι άφοβος για να πετύχεις.

Όλα Μαζί Τώρα
Everything All At Once
• Ταµάρα Χάρντµαν • Αυστραλία • 2020 • 13’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Μια ανήσυχη έφηβη επιστρέφει από τις
διακοπές της και βρίσκει όλους τους
συµµαθητές της διαφορετικούς. Έχουν αρχίσει
να φοράνε µια “ηλεκτροφοβική” συσκευή που
τους επιτρέπει να ελέγχουν τα συναισθήµατα
και τις αντιδράσεις τους.

Οπίσθια Buttocks
• Ελίζαµπεθ Μάθεσον • Νορβηγία • 2020 • 13’
• νορβηγικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Μπροστά σε όλη την τάξη και τον αγαπηµένο της
ηθοποιό, µια 15χρονη µαθήτρια διαπράττει
κοινωνική αυτοκτονία όταν µια προσωπική της
φωτογραφία µοιράζεται σε όλους. Αλλά εκείνη
αποφασίζει να µην πεθάνει από ντροπή.

Share
• Έλι Γουέν, Μπάρνα Σαζ • ΗΠΑ • 2019 • 13’
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Ένας 18χρονος µε 3 εκατοµµύρια ακόλουθους στο
Instagram έχει καλλιεργήσει µια διπλή ταυτότητα:
µία online και µία στην αληθινή ζωή. Ένα
ντοκιµαντέρ για την ταυτότητα, την αποδοχή, την
οικογένεια και την επικοινωνία µε ήρωα έναν
εκπρόσωπο της Gen Z που βρίσκεται σε κρίσιµο
σταυροδρόµι.
Η προβολή της ταινίας γίνεται στο πλαίσιο
του American Film Showcase.

Για γονείς

ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
CHASING CHILDHOOD
• Μάργκαρετ Μάνζερ Λόουµπ, Ίντεν Γόρµφελντ • ΗΠΑ
• 2020 • 80' • αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους
Ένα ντοκιµαντέρ που παρουσιάζει τις απρόσµενες
συνέπειες της υπερεµπλοκής των γονιών σε κάθε πτυχή
της ζωής των παιδιών τους. Στη σηµερινή εποχή, η ώρα
για παιδικό παιχνίδι µειώνεται συνεχώς, δίνοντας
συχνά τη θέση της στο συναισθηµατικό άγχος. Πώς
µπορούµε να δώσουµε στα παιδιά µας την ελευθερία
να γίνουν ο αληθινός εαυτός τους χωρίς να
επισκιάζονται οι ανάγκες τους; Οι επιπτώσεις της
υπερπροστασίας, του ασφυκτικού ελέγχου, της
µειωµένης έκθεσης σε πραγµατικές εµπειρίες ζωής και
της υπερφόρτωσης µε δραστηριότητες έχουν ως
αποτέλεσµα παιδιά που δυσκολεύονται στη ζωή. Σε ένα
κόσµο αυστηρού προγραµµατισµού, helicopter parenting και δίψας για επιτυχία, ο δηµιουργικός ρόλος του
παιχνιδιού σχεδόν εξαλείφεται.
Σε αυτό το ντοκιµαντέρ, ψυχολόγοι, ακτιβιστές και
προσωπικότητες της εκπαίδευσης συζητούν τη σηµασία
του “ελεύθερου παιχνιδιού”. Με ιδέες και απόψεις που
προκαλούν συζητήσεις, αλλά και αυτοκριτική, το
Κυνηγώντας την Παιδική Ηλικία είναι µια ταινία για
γονείς που δεν πρέπει να χάσετε.
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11:00
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Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (6+)
LOVE & FRIENDSHIP (10+)
ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙ (4+)
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΟ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ (10+)

11:30
14:00
16:45
19:40

ΖΩΗΡΟΙ ΦΙΛΟΙ (6+)
DEAR FUTURE ME (8+)
ΜΙΚΡΟΣ ΒΡΙΚΟΛΑΚΑΣ (9+)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (8+)

11:00 ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΑΝΕ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ (9+)
13:00 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 2 (2+)
14:15 ΖΩΗΡΟΙ ΦΙΛΟΙ (6+)

11:30 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 1 (2+)
12:45 ΜΙΚΡΟΣ ΒΡΙΚΟΛΑΚΑΣ (9+)
14:45 ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙ (4+)

∆ΑΝΑΟΣ 1

11:00 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 1 (2+)
12:30 DAISY QUOKKA:
ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΤΕΡΟ
ΖΩΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (8+)
14:30 TO ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙ (4+)

11:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΜΠΑΝ (11+)
12:30 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 1 (2+)
14:30 ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΑΝΕ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ (9+)

11:30 Ο ΜΑΡΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
∆ΑΣΟΣ (8+)
13:30 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΕ 80’ (10+)
15:30 GIRLHOOD (15+)

∆ΑΝΑΟΣ 2

11:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (13+)
13:30 JAWLINE (15+)
16:00 NO FILTER (15+)

11:30 DEAR FUTURE ME (8+)
14:00 DIGITAL ETIQUETTE (15+)
16:00 ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ (12+)

12:00 70/30 (14+)
14:15 ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ (13+)
16:00 NIGHT FRIGHT (14+)

CINEMAX
ΚΗΦΙΣΙΑ 1

11:00 ΜΙΑ ΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΣ (8+)
13:00 ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΟ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ (10+)
15:00 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 2 (2+)

11:00 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 2 (2+)
12:30 ΖΩΗΡΟΙ ΦΙΛΟΙ (6+)
13:45 JACKIE & OOPJEN (11+)

13:30 ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (11+)
15:30 ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ (12+)

CINEMAX
ΚΗΦΙΣΙΑ 2

11:30 Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (6+)
13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (8+)
15:00 ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ (Για Γονείς)

11:30 DAISY QUOKKA:
ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΤΕΡΟ
ΖΩΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (8+)
13:30 JAWLINE (15+)
16:00 NIGHT FRIGHT (14+)

12:00 Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (6+)
13:30 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 1 (2+)
15:00 ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ROAD TRIP (15+)

11:30 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 1 (2+)
13:00 LOVE & FRIENDSHIP (10+)
15:00 ΜΙΚΡΟΣ ΒΡΙΚΟΛΑΚΑΣ (9+)

12:00 ΖΩΗΡΟΙ ΦΙΛΟΙ (6+)
13:30 ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΑΝΕ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ (9+)
15:30 DIGITAL ETIQUETTE (15+)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΡΙΕΦ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LOUISE JOHANSEN
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΤΙΑ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΥΝΗΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & MEDIA RELATIONS ΕΛΛΗ ΔΟΥΚΑ CONTENT CREATOR ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΘΕΩΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΙΛΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΕΛΙΑΛΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΛΗΔΑ ΠΛΑΤΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΛΛΥ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE www.athicff.com K2
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ K2-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ TRAILER ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΥΝΗΓΟΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ MOTION GRAPHICS DESIGNER ΜΙΑ ΑΛΙΚΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑNMAR
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΥ και STUDIO ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ - I HEAR VOICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - PROJECT TITLIN, ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΕΤΣΑΣ – ΚΑΡΔΑΡΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.
Πρόεδρος: Αμάντα Λιβανού
Διευθύντρια: Καλλιόπη Χαραλάμπους
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 5 - ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10561

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α
& ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ




ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
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