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1ν Παηδηθό & Δθεβηθό 

Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο 

 

Παξαζθεπή 7, Σάββαην 8 & Κπξηαθή 9 Γεθεκβξίνπ 

Αίζνπζεο Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο θαη Νίθνο Σθαιθώηαο 

Έλαξμε πξνπώιεζεο 

 Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 

 

Σπκπαξαγσγή  
Παηδηθό & Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ 
Αζήλαο – ΜΜΑ 
 
Με ζύλζεκα «Καηάιιειν θάησ ησλ 18», ηα παηδηά θαη νη έθεβνη έρνπλ ηε δηθή 
ηνπο θηλεκαηνγξαθηθή γηνξηή ζηελ Αζήλα. Σν 1ν Παηδηθό & Δθεβηθό Γηεζλέο 
Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Αζήλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 7, 8 θαη 9 
Γεθεκβξίνπ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ (Αίζνπζεο Γεκήηξεο 
Μεηξόπνπινο θαη Νίθνο Σθαιθώηαο).74 ηαηλίεο κηθξνύ θαη κεγάινπ κήθνπο, 
ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη liveaction από 30 ρώξεο, ζε 22 δηαθνξεηηθέο 
γιώζζεο, θαινύλ παηδηά θαη εθήβνπο από 3 έσο 18 ρξνλώλ λα ηηο 
αλαθαιύςνπλ.  
 
Σν πιήξεο πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι είλαη δηαζέζηκν ζηηο ηζηνζειίδεο 
www.athicff.com&www.megaron.gr.H πξνπώιεζε αξρίδεη ηελ Πέκπηε 1 
Ννεκβξίνπ.  
 
Η απιαία ηνπ Φεζηηβάι αλνίγεη ηελ Παξαζθεπή 7 Γεθεκβξίνπ κε ηελ πξεκηέξα ηεο 
ηαηλίαο «Η Dilili ζην Παξίζη» ηνπ Μηζέι Οζειό, παξνπζία ηνπ ζθελνζέηε. ηελ 
ηειεπηαία ηνπ ηαηλία, ν ζπνπδαίνο animator, καο κεηαθέξεη ζην Παξίζη ηελ επνρή 
ηεο Μπει Επόθ. Ηξωίδα ηνπ ε παλέμππλε Νηηιηιί, ε νπνία έρεη απνθαζίζεη λα 
εμηρληάζεη ηηο κπζηεξηώδεηο απαγωγέο θνξηηζηώλ πνπ καζηίδνπλ ηελ πόιε, καδί κε ην 
κεηαθνξέα θίιν ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηεο, επηθαλείο κνξθέο ηεο 
γαιιηθήο ηέρλεο, επηζηήκεο θαη δηαλόεζεο, από ηνλ Μνλέ θαη ηνλ Πξνπζη ωο ηνλ 
Παζηέξ θαη ηνλ Νηεκππζζύ, ηεο δίλνπλ ζηνηρεία γηα λα ιύζεη ην κπζηήξην. Οη δξόκνη 
ηνπ Παξηζηνύ ζρεδόλ μεπεδνύλ από ηελ νζόλε ράξε ζην ζπλδπαζκό animation θαη 
θωηνγξαθηώλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Μηζέι Οζειό, δεκηνπξγνύ ηωλ ηαηληώλ Ο 
Κηξηθνύ θαη ε Μάγηζζα θαη Αδνύξ θαη Αζκάξ.  
Η ηαηλία «Η Dilili ζην Παξίζη» ζα βγεη ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο ηνλ 
Δεθέκβξην από ηελ Rosebud.21 θαη ηε SevenFilms. 

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &AΘΛΗΣΙΜΟΤ 

http://www.athicff.com/
http://www.megaron.gr/


 

 

«Θέινπκε λα ςπραγσγήζνπκε θαη λα εκπλεύζνπκε ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο. 
Δηαιέμακε ό,ηη πην θξέζθν από ηελ παγθόζκηα θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή γηα ην 
λεαληθό θαη παηδηθό θνηλό θαη θηηάμακε έλα πνιύρξσκν θαη πνιπδηάζηαην 
πξόγξακκα. Σηόρνο καο είλαη –πέξα από ηελ ςπραγσγία– λα αλνίμνπκε κηα 
ζπδήηεζε γηα ζέκαηα όπσο ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ, ε δηαθνξεηηθόηεηα, ν 
ζεβαζκόο ζηελ εηεξόηεηα, ε αλνρή, ε δύλακε ησλ θνξηηζηώλ, νη θνηλσληθέο θαη 
πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο», αλαθέξεη ε δηεπζύληξηα ηνπ 
Φεζηηβάι Καιιηόπε Υαξαιάκπνπο-Κξηέθ. 
 
Παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο  
ε ζπλεξγαζία κε ην Παηδηθό Μνπζείν θαη ηελ Αζήλα 2018 Παγθόζκηα 
Πξσηεύνπζα Βηβιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, νη κηθξνί ζεαηέο ζα έρνπλ ηελ 
επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε θηλεκαηνγξαθηθά εξγαζηήξηα, λα πεξηπιαλεζνύλ ζηνπο 
εηδηθά δηακνξθωκέλνπο παηδηθνύο ρώξνπο θαη παηδηθέο βηβιηνζήθεο, λα 
παξαθνινπζήζνπλ αλαγλώζεηο παηδηθώλ βηβιίωλ από ηνπο μερωξηζηνύο 
θαιεζκέλνπο ηνπ Φεζηηβάι θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαδξαζηηθά παηρλίδηα 
ηερλνινγίαο. 
«Πήξακε απηή ηελ πξσηνβνπιία πνπ ζεσξνύκε όηη ζα θαιύςεη κηα πξαγκαηηθή 
αλάγθε ηνπ αζελατθνύ θνηλνύ κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο 
παγθόζκηαο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο, ε νπνία θάζε ρξόλν πξνζθέξεη 
εμαηξεηηθέο επηινγέο γηα παηδηά θαη εθήβνπο πνπ πνιύ ζπρλά δελ γίλνληαη επξύηεξα 
γλσζηέο. Σηόρνο καο επίζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ηαηληώλ γηα 
παηδηά, ζηα πξόηππα ηεο δηεζλνύο άλζεζεο παηδηθνύ πξνγξάκκαηνο», θαηαιήγεη ε 
Πξόεδξνο ηνπ Φεζηηβάι Ακάληα Ληβαλνύ. 
 
Σν 1ν Παηδηθό θαη Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Αζήλαο, 
ππόζρεηαη έλα ηξηήκεξν γεκάην εηθόλεο θαη θαληαζία! 
 

Τηκέο εηζηηεξίσλ 
5 € (πξνπώιεζε) ●6 € (ηακείν) 
Eηζηηήξηα  
210 72.82.333, megaron.gr θαη ζε όια ηα θαηαζηήκαηα Public 
Πιεξνθνξίεο  
www.athicff.com 
https://www.facebook.com/athicff/ 
www.megaron.gr 
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