Πέκπηε 22 Ννεκβξίνπ 2018

1ο Παιδικό & Δθηβικό
Γιεθνέρ Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος Αθήναρ
Παπαζκεςή 7, Σάββαηο 8 & Κςπιακή 9 Γεκεμβπίος
Αίθοςζερ Γημήηπηρ Μηηπόποςλορ και Νίκορ Σκαλκώηαρ
Σςμπαπαγωγή
Παιδικό & Δθηβικό Γιεθνέρ Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος Αθήναρ –
ΜΜΑ
Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ, ην 1ν Παηδηθό & Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι
Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο, κε Μεγάιν Φνξεγό ηελ COSMOTE TV, παξνπζηάδεη ην
πινύζην θαη πνιπζπιιεθηηθό πξόγξακκα πξνβνιώλ θαη δξάζεσλ πνπ έρεη
εηνηκάζεη γηα ηνπο κηθξνύο ζεαηέο ζηιρ 7, 8 και 9 Γεκεμβπίος ζηο Μέγαπο
Μοςζικήρ Αθηνών (Αίθοςζερ Γημήηπηρ Μηηπόποςλορ θαη Νίκορ
Σκαλκώηαρ). Σηελ πξώηε ηνπ δηνξγάλσζε ην Φεζηηβάι επελδύεη ζηε θαληαζία θαη
ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ θαη κε «όρεκα» ηνλ θηλεκαηνγξάθν αλνίγεη έλα
παξάζπξν δηαιόγνπ κε ηα παηδηά, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο,
αιιά θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, όπσο ε ινγνηερλία θαη ην ζέαηξν.
Καιεζκέλνη, βξαβεία, πξσηόηππεο ηδέεο, ζπλέξγεηεο, εξγαζηήξηα θηλεκαηνγξάθνπ
θαη αλαγλώζεηο βηβιίσλ είλαη κεξηθέο από ηηο δξάζεηο πνπ πιαηζηώλνπλ ην
πξόγξακκα πξνβνιώλ ηνπ Φεζηηβάι, ην νπνίν απνηειείηαη από 75 ηαηλίεο κηθξνύ
θαη κεγάινπ κήθνπο, ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη live action από 30 ρώξεο ζε
22 δηαθνξεηηθέο γιώζζεο.
Τα highlights ηος Φεζηιβάλ
❖ Καλεζμένοι: Ο ζπνπδαίνο animator Μηζέι Οζειό ζα καο «ζπζηήζεη» ηε
λέα ηνπ εξσίδα, ηελ Dilili, ζηελ πξεκηέξα ηνπ Φεζηηβάι, ηελ Παξαζθεπή 7
Γεθεκβξίνπ, ελώ ε 13ρξνλε Κάλζνπ, a.k.a. Si-G, ξάπεξ από ηηο Βξπμέιιεο
κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ηεο «Si-G» (Σάββαην 8/12 ζηηο 3 κ.κ.), ζα
παίμεη live ην θνκκάηη κε ην νπνίν έγηλε γλσζηή. Τελ 13ρξνλε Καλζνύ
ζπλνδεύεη ε ζθελνζέηηο ηεο ηαηλίαο Φξεληεξίθε Μίγθνκ.
Ζ Κηκ Μπξαλη, ζθελνζέηηο ηεο ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο «Hello Salaam» (έρεη
γπξηζηεί ζηνλ πξνζθπγηθό θαηαπιηζκό ζηε Μόξηα), ζα βξίζθεηαη καδί καο
(Κπξηαθή 9/12 ζηηο 13:45), όπσο θαη ε ζθελνζέηηο θαη δεκνζηνγξάθνο
Έβειηλ Βέρνθ γηα ηελ ηαηλία «Ο Μπαζίπ ζηη Χώπα ηων
Θαςμάηων» (Κπξηαθή 9/12 ζηηο 13:45), θαη ζα ζπλνκηιήζνπλ κε ηα παηδηά
κεηά ην ηέινο ηεο πξνβνιήο.

❖ Εωνηανή μεηαγλώηηιζη: Μηα θαηλνηνκία ηνπ Φεζηηβάι γηα ηαηλίεο πνπ
απεπζύλνληαη ζε παηδηά ηα νπνία δελ είλαη ζε ειηθία λα δηαβάζνπλ
ππόηηηινπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο, δύν εζνπνηνί δσληαλά ζηε ζθελή
κεηαγισηηίδνπλ ηνπο ξόινπο ηεο ηαηλίαο.
Τε ζθελνζεηηθή επηκέιεηα ησλ δσληαλώλ κεηαγισηηίζεσλ έρνπλ: Μπάκπεο
Μαθξίδεο, Τδσξηδίλα Καθνπδάθε, Καιιηόπε Φαξαιάκπνπο. Σπκκεηέρνπλ νη
εζνπνηνί: Σπύξνο Ενππάλνο, Βάιηα Πάηζηνπ, Αιέμαλδξνο Σηάηξαο, Διέλε
Μπνύθιε, Τδσξηδίλα Καθνπδάθε.
❖ Αναγνώζειρ: Με ζύλζεκα «Γηαβάδσ έλα βηβιίν ηελ εκέξα» θίινη ηνπ
Φεζηηβάι δηαβάδνπλ παηδηθά παξακύζηα θαη ηζηνξίεο ζηνπο κηθξνύο ζεαηέο.
Σηα εηδηθά δηακνξθσκέλα, ζαλ παηδηθά δσκάηηα, θνπαγηέ ησλ δύν αηζνπζώλ
πνπ θηινμελνύλ ηηο ηαηλίεο ηνπ Φεζηηβάι, νη γνλείο θαη ηα παηδηά έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα βξνπλ κηα πινύζηα ζπιινγή από παηδηθά βηβιία. Τα παηδηθά
βηβιία είλαη πξνζθνξά εθδνηηθώλ νίθσλ θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Φεζηηβάι ζα
δηαηεζνύλ ζε δεκνηηθέο παηδηθέο βηβιηνζήθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
Οη Αλαγλώζεηο ππνζηεξίδνληαη από ηελ Αζήλα 2018 – Παγθόζκηα
Πξσηεύνπζα Βηβιίνπ/ Γήκνο Αζελαίσλ.
❖ Γιαγωνιζμόρ Σεναπίος: Σε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθό Κέληξν
Κηλεκαηνγξάθνπ, αλαθνηλώλεηαη Γηαγσληζκόο Σελαξίνπ γηα παηδηθή ηαηλία
κηθξνύ κήθνπο (10΄). Σηηο 15 Γεθεκβξίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Φεζηηβάι www.athicff.com ζα αλαξηεζνύλ όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
❖ Βπαβεία Φεζηιβάλ: Θέινληαο λα εληζρύζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ
παηδηώλ,ην Φεζηηβάι απνλέκεη δύν βξαβεία θνηλνύ θαιύηεξεο κεγάινπ θαη
κηθξνύ Μήθνπο ηαηλίαο. Σηε δηαδηθαζία ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο. Δπίζεο,
απνλέκεη ην βξαβείν θαιύηεξεο ηαηλίαο ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο.
❖ Το Φεζηιβάλ ηαξιδεύει ζηη Θεζζαλονίκη: Σε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο
Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
1νπ Παηδηθνύ θαη Δθεβηθνύ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο ζα
πξνβιεζεί ζηε Θεζζαινλίθε. Οη πξνβνιέο ζα γίλνπλ ζηηο αίζνπζεο ζην
Ληκάλη ηνλ Ηαλνπάξην. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνύλ ζύληνκα.

Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα – Παπάλληλερ δπάζειρ ζηο
Φοςαγιέ
 «Μπερ και ζς ζηο… πλάνο!» Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ κηα ζθελή από κηα
ηαηλία ή ηζηνξία, ζπλζέηνπλ ην δηθό ηνπο κνλαδηθό πιάλν θαη κε… καγηθό
ηξόπν κπαίλνπλ θη εθείλα θαη γίλνληαη ήξσεο ζην έξγν ηνπο
Πεξηγξαθή
1. Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ ζε δηαθάλεηεο ην πεξηβάιινλ ηεο ηαηλίαο ή ηεο
ηζηνξίαο ηνπο
2. Τνπνζεηνύλ ηε δηαθάλεηά ηνπο ζε δηαθαλνζθόπην θαη ην πξνβάιινπλ
3. Φνξνύλ «θνζηνύκηα», κπαίλνπλ θαη παίδνπλ ζην πιάλν ηνπο.
Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε : Διιεληθό Παηδηθό Μνπζείν
Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζα μεθηλάεη κίζε ώξα πξηλ θάζε πξνβνιή από ηηο
11.00 κέρξη ηηο 17.00 ην Σάββαην θαη ηελ Κπξηαθή.
Φσξίο θόζηνο ζπκκεηνρήο.
 «Φωρ ζηην οθόνη… με ηον θακό ηηρ Σάπλοη!»
Βηβιηνεξγαζηήξη εκπλεπζκέλν από ην βηβιίν ηνπ Μνπζείνπ Μνληέξλαο
Τέρλεο [ΜνΜΑ] «Ζ κηθξή Σάξινη ζθελνζέηηο»
Φσο ζηνλ Κηλεκαηνγξάθνπ, κε βνεζό έλα βηβιίν!
Μέζα από παηρλίδηα, μεηπιίγεηαη ε γλώζε ησλ παηδηώλ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν
θαη θπξίσο ε ζρέζε ηνπο κε απηόλ.
Πεξηγξαθή
o Ξεηπιίγνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ «Ζ κηθξή Σάξινη Σθελνζέηηο», κέζα
από ηελ κπνκπίλα! Τα παηδηά κε βνεζό ηηο ιέμεηο πνπ αλαθαιύπηνπλ κέζα
ζε κία κπνκπίλα θαη νξηζκέλα απνζπάζκαηα από ηελ ηζηνξία βάδνπλ
κπξνο ηε θαληαζία ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα καληέςνπλ ηελ ηζηνξία ηεο
εξσίδαο Σάξινη. Βνεζόο-ζύκκαρνο: ην βηβιίν! Σηελ πξνζπάζεηα
πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζπγγξαθέα ε πινθή καδί κε θηλεκαηνγξαθηθέο
ιέμεηο
o Δλώλνληαη ξίρλνληαο θσο ζηνλ θόζκν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ζηνπο αλζξώπνπο.
o Φσο θαη ζθηά κε ηε LotteReiniger! Με ηε βνήζεηα ελόο θνπηηνύ θαη θαθνύ
πξνζεγγίδνπλ έλα από ηα πξώηα animation πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο
Σάξινη.
o Οπηηθά παηρλίδηα ελ θηλήζεη! Εσνηξόπην, ζαπκαηνηξόπην, flipbooks ζηε
δηάζεζε ησλ παηδηώλ γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή ηεο θηλνύκελεο
εηθόλαο ζε ζπλδπαζκό κε ην κεηείθαζκα.
o Μηθξνί θξηηηθνί θηλεκαηνγξάθνπ: Βξίζθνπκε δηθέο καο ιέμεηο – θξάζεηο πνπ
απνηππώλνπλ ην ζπλαίζζεκά καο πξνο κία ηαηλία θαη ηελ πνηόηεηά ηεο θαη
«Μαδεύνπκε» ιέμεηο – θξάζεηο από ηελ ηζηνξία ηεο Σάξινη.

o Οπηηθά παηρλίδηα: Τα παηδηά γλσξίδνπλ ην δσνηξόπην, ζαπκαηξόπην, ηα
flipbooks θ.ά. κέζα από δείγκαηα.
o Καηαζθεπή Θαπκαηνηξνπίνπ κε πξσηαγσλίζηξηα ηε Σάξινη θαη ηνλ γάην
ηεο.
Γηάξθεηα Δξγαζηεξίνπ: 45 ιεπηά
Αξηζκόο Σπκκεηερόλησλ: κέρξη 20 παηδηά
Ζιηθίεο: από 8 εηώλ
Hκέξα δηεμαγσγήο : Σάββαην 8/12
Ώξεο δηεμαγσγήο : 13.00 θαη 14.30
Υινπνίεζε : Άλλα-Μαξία Βιάζζε
Γηνξγάλσζε : Δθδνηηθόο νίθνο Μέιηζζα, θνξέαο Opus, Οξγαληζκόο Αλάδεημεο
Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ
Φσξίο θόζηνο ζπκκεηνρήο.
 Ανακαλύπηονηαρ ηον κόζμο ηος Stop Motion Animation – Δξγαζηήξην
θηλεκαηνγξάθνπ γηα παηδηά 8-12 εηώλ
Μηα από ηηο βαζηθέο απνζηνιέο ηνπ θεζηηβάι είλαη λα ελζαξξύλεη θαη λα
εκπλεύζεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
Τν Παηδηθό θαη Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο πξνζθέξεη
θηλεκαηνγξαθηθά εξγαζηήξηα γηα παηδηά ειηθίαο 5+, ρξεζηκνπνηώληαο πνηθίιεο
ηερληθέο. Τα εξγαζηήξηα δηδάζθνληαη από επαγγεικαηίεο ζε κηθξέο νκάδεο 15
αηόκσλ κε 2 εθπαηδεπηέο αλά νκάδα.
Τα εξγαζηήξηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο (αίζνπζα MC3) ην
Σάββαην θαη ηελ Κπξηαθή 8 θαη 9 Γεθεκβξίνπ.
Τα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη λα βηώζνπλ ηα βαζηθά
ζηάδηα/ηερληθέο ηεο δηαδηθαζήαο γπξήζκαηνο κήαο ηαηλήαο stopmotion animation.
Σηελ αξρή πεηξακαηίδνληαη κε 3 δηαθνξεηηθέο ηερληθέο : clay animation, object
animation & special effect.
Σηε ζπλέρεηα ζε έλα δηακνξθσκέλν ζθεληθν́
greenscreen ηα παηδηά γήλνληαη
πξσηαγσληζηέο ζην γύξηζκα κηαο ηαηλίαο κε νπηηθά εθέ
, εκπινπηίδνληαο ηηο
ζθελέο stopmotion animation πνπ κόιηο έθηηαμαλ.
Σην ηξήην ζηαζκν́ ηεο πεξηέγεζεο , ηα παηδηά νινθιεξσ́λνπλ ηελ δηαδηθαζήα
επηιέγνληαο ηελ κνπζηθή θαη ηα ερεηηθά εθέ θαη ερνγξαθνύλ ηηο θσλέο ηνπο γηα
λα «ληύζνπλ» ηηο ζθελέο ηνπο.
Γηάξθεηα Δξγαζηεξίνπ: 2 ώξεο
Αξηζκόο Σπκκεηερόλησλ: 12 – 15
Ζιηθίεο: 8 – 12
Δκςπρσηέο αλά νκάδα: 2
Κόζηνο εηζηηεξίνπ : 18 επξώ ην άηνκν
Ζκέξεο δηεμαγσγήο : Σάββαην 8/12 & Κπξηαθή 9/12
Ώξεο δηεμαγσγήο: 14:30 – 16:30
Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε : Thestorytellinggene

 Eπγαζηήπια κινημαηογπάθος ζηην Αίθοςζα MC2: Ζ καγεία ηνπ ζηλεκά –
Δξγαζηήξην θηλεκαηνγξάθνπ γηα παηδηά 5-7 εηώλ
Ζ καγεία ηνπ ζηλεκά – Δξγαζηήξην θηλεκαηνγξάθνπ γηα παηδηά 5-7 εηώλ
Τα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη λα βηώζνπλ ηξία βαζηθά
ζηάδηα/ηερληθέο ηεο δηαδηθαζίαο γπξήζκαηνο κήαο ηαηλίαο : νπηηθά εθέ, ερνγξάθεζε,
κνληάδ.
Σε έλα δηακνξθσκέλν ζθεληθν́ greenscreen ηα παηδηά γήλνληαη πξσηαγσληζηέο ζην
γύξηζκα κίαο ηαηλίαο κε νπηηθά εθέ , θνξάλε θάπεο θαη κνλνκαρνύλ, πεηνύλ ζηνλ
αέξα ζε καγηθά ραιηά…
Σηε ζπλέρεηα , ερνγξαθνύλ ηηο θσλέο ηνπο θαη
«ληύλνπλ» ηηο ζθελέο ηνπο κε
ερεηηθά εθέ .Σην ηξήην ζηαζκν́ ηεο πεξηέγεζεο , ηα παηδηά κνληάξνπλ ηηο ζθελέο
ηνπο, αληηθαζηζηώληαο ην πξάζηλν ζθεληθό κε εηθόλεο πνπ ζα επηιέμνπλ θαη
νινθιεξώλνπλ ηελ δηαδηθαζία επηιέγνληαο ηε κνπζηθή.
Γηάξθεηα Δξγαζηεξίνπ: 1,5 ώξεο
Αξηζκόο Σπκκεηερόλησλ: 15
Ζιηθίεο: 5 – 7
Δκςπρσηέο αλά νκάδα: 2
Κόζηνο εηζηηεξίνπ: 16 επξώ ην άηνκν
Ζκέξεο δηεμαγσγήο : Σάββαην 8/12 & Κπξηαθή 9/12
Ώξεο δηεμαγσγήο: 11:00 – 12:30
Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε: Thestorytellinggene
Σαο πεξηκέλνπκε γηα έλα επθάληαζην θαη δεκηνπξγηθό 3εκεξν ζην Μέγαπο
Μοςζικήρ Αθηνών.
Τν πιήξεο πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι είλαη δηαζέζηκν ζηηο ηζηνζειίδεο:
www.athicff.com & www.megaron.gr.
Γείηε ην trailer https://vimeo.com/298035133
Βξείηε πεξηζζόηεξν θσηνγξαθηθό πιηθό ζην link: https://tinyurl.com/y58d7wez
Τιμέρ ειζιηηπίων 5 € (πποπώληζη) ● 6 € (πώληζη καηά ηην είζοδο)
Eιζιηήπια 210 72.82.333, megaron.gr και ζε όλα ηα καηαζηήμαηα Public
Πληποθοπίερ
www.athicff.com | https://www.facebook.com/athicff/ | www.megaron.gr

