
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019 

2ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθήνας:   
από το Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη µέχρι το Σουφλί και τους Αρκιούς 

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθήνας επανέρχεται δυναµικά ακόµα πιο 
πλούσιο, πιο ενδιαφέρον και πιο διευρυµένο µε µια διοργάνωση-γιορτή για όλα τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους και µε στόχο να προσφέρει διασκέδαση, δηµιουργικότητα, επικοινωνία, 
συλλογικότητα και εκπαίδευση. Από τις 18-24 Νοεµβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στον 
κινηµατογράφο ΔΑΝΑΟΣ µε εκπαιδευτικές προβολές (18-22 Νοεµβρίου) και µε ένα πρωτότυπο και 
απολαυστικό κινηµατογραφικό πρόγραµµα για όλους (22-24 Νοεµβρίου). 

Την αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει η ταινία Μπίντι (Binti) της Φρεντερίκε Μίγκοµ την Παρασκευή 22 
Νοεµβρίου, µε µια ιδιαίτερη, “εκτός έδρας” κινηµατογραφική πρεµιέρα, την οποία το Φεστιβάλ 
µοιράζεται µε το Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη. Εκτός από την πρεµιέρα τα παιδιά του Χωριού θα 
παρακολουθήσουν και τις υπόλοιπες προβολές και δραστηριότητες του φεστιβάλ στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών και στον Δαναό και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να µάθουν από κοντά 
περισσότερα για το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και πώς µπορούν να συµβάλλουν και οι ίδιοι 
σε αυτό.  

Με µεγάλο χορηγό την COSMOTE TV το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα “γεµάτο” κινηµατογραφικό 
πρόγραµµα µε ταινίες για όλες τις ηλικίες: επιλεγµένα κινούµενα σχέδια για παιδιά έως 3 ετών -η 
ιδανική πρώτη επαφή µε τη µεγάλη οθόνη-, ταινίες µικρής διάρκειας χωρίς διαλόγους ή µε ζωντανή 
µεταγλώττιση επί σκηνής για παιδιά έως 8 ετών, ταινίες µε ελληνικούς υπότιτλους για παιδιά που 
αισθάνονται “µεγάλα”, ένα ειδικά επιλεγµένο πρόγραµµα για εφήβους, εκπαιδευτικές δράσεις και 
εργαστήρια αλλά και δύο πρωτότυπες δράσεις: το Crybaby Matinee και το Baby & Me. https://
athicff.com/programma 

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου από τα ταµεία του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών, του κινηµατογράφου Δαναός και σε όλα τα καταστήµατα Public.  

«Κάνοντας την πρεµιέρα µας στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη και φιλοξενώντας µαθητές από 
τους Αρκιούς και τα Πράµαντα Ιωαννίνων, τονίζουµε την επιλογή µας να γίνει το παιδικό 
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περιεχόµενο και η εµπειρία του Φεστιβάλ προσβάσιµα σε όσο περισσότερα παιδιά είναι δυνατόν» 
υπογραµµίζει η Πρόεδρος του Φεστιβάλ Αµάντα Λιβανού. «Φέτος, εκτός των άλλων, παρουσιάζουµε 
και ένα τολµηρό πρόγραµµα για παιδιά από 13 ετών προτρέποντας τους γονείς των εφήβων να το 
παρακολουθήσουν µαζί µε τα παιδιά τους. Το πρόγραµµα Teen Spirit µιλάει στη γλώσσα των νέων 
θίγοντας θέµατα που δεν συζητιούνται εύκολα στο οικογενειακό τραπέζι», λέει η Διευθύντρια του 
Φεστιβάλ Καλλιόπη Χαραλάµπους-Κριέφ. 

Ο χάρτης της φετινής διοργάνωσης 

* Εκπαιδευτική εκδροµή για παιδιά από την Περιφέρεια. Οι µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των 
Δηµοτικών Σχολείων Αρκιών και Πραµάντων Ιωαννίνων, µαζί µε τους συνοδούς τους θα 
φιλοξενηθούν για τέσσερις ηµέρες στην Αθήνα και θα παρακολουθήσουν την πρεµιέρα του 
Φεστιβάλ στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη, τις προβολές και τα εργαστήρια του Φεστιβάλ. Επίσης, 
θα ξεναγηθούν στον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ακρόπολης.  
Η δράση υποστηρίζεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καλλίστη.  

* Παράλληλες Προβολές στην Περιφέρεια  Ταυτόχρονα µε τις προβολές στην Αθήνα, παιδιά από 
6 ετών θα παρακολουθήσουν µέρος του προγράµµατος του Φεστιβάλ στο Μουσείο Μετάξης στο 
Σουφλί και στο Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας Ν & Σ Τσαλαπάτα στον Βόλο. 
Σε συνεργασία µε το  Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς. 
                                                                               
* Crybaby Matinee Πάρτε τα µωρά σας αγκαλιά και ελάτε σινεµά να δείτε µια ταινία για σας. Το 
Φεστιβάλ σε συνεργασία µε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθήνας Νύχτες Πρεµιέρας δίνουν 
τη δυνατότητα στους νέους γονείς να παρακολουθήσουν την ταινία Ο Πύργος του Downton 
(Downton Abbey) σε µια προβολή φιλική για εσάς και το µωρό σας! Στην αίθουσα επιτρέπονται τα 
καροτσάκια, τα καθισµατάκια µωρών και οι µετακινήσεις. Ζήστε µια κινηµατογραφική εµπειρία έξω 
από το σπίτι µε ένα κοινό που θα δείξει κατανόηση και υποστήριξη. 
-Κινηµατογράφος Δαναός, Κυριακή 24 Νοεµβρίου στις 12:00. 

* Baby & Me Πόσων ετών πρέπει να είναι ένα παιδί για να δει την πρώτη του ταινία; Εξαρτάται από 
τις συνθήκες. Το Φεστιβάλ φέτος, προσφέρει την πρώτη κινηµατογραφική εµπειρία σε βρέφη, µωρά 
και παιδιά έως 3 ετών µέσα από προβολές ειδικά σχεδιασµένες για αυτές τις ηλικίες. Με φόντο ένα 
πρόγραµµα κινουµένων σχεδίων σύντοµης διάρκειας τα µωρά θα µπορούν να µπουσουλήσουν, να 
περπατήσουν ή να τρέξουν σε µια διαµορφωµένη αίθουσα µε µαλακές επιφάνειες, φιλικό φωτισµό 
και χαµηλό ήχο.  
Σε συνεργασία µε το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισµού της Αθήνας. 
-Μέγαρο Μουσικής, Σάββατο 23  και Κυριακή 24 Νοεµβρίου στις 11:00 (Αίθουσα Συνεδριακού 
Κέντρου 1) 

* Ζωντανή Μεταγλώττιση, ξανά Η παρουσία ηθοποιών επί σκηνής προκειµένου να 
µεταγλωττίζουν ζωντανά ταινίες για παιδιά που δεν διαβάζουν ακόµα υπότιτλους αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα δηµοφιλής στο περσινό Φεστιβάλ. Έτσι και φέτος, αγαπηµένοι ηθοποιοί θα βρεθούν κοντά 
µας προκειµένου να µεταγλωττίσουν ταινίες, µικρού µήκους οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά από 6 
ετών.   
-Μέγαρο Μουσικής, Σάββατο 23 Νοεµβρίου στις 12:30 (Αίθουσα Δ. Μητρόπουλος) 

*Ταινία Πρεµιέρας Μπίντι / Binti, Φρεντερίκε Μίγκοµ, 2019, Βέλγιο, 89’ 
Η Μπίντι είναι ένα κορίτσι 12 χρονών από το Κονγκό, αλλά έχει ζήσει όλη της τη ζωή στο Βέλγιο. 
Ασχολείται µε το vlogging και θέλει να γίνει διάσηµη µέσα από το προσωπικό της vlog, το Binti’s 
Bubble. Όταν, όµως, η αστυνοµία κάνει έφοδο στο σπίτι της µε σκοπό να απελάσει εκείνη και τον 
πατέρα της, βλέπει το όνειρό της να απειλείται.  
Για την Μπίντι, η λύση είναι µία: να παντρευτεί ο µπαµπάς της τη µητέρα του καινούργιου της φίλου, 
του Ελίας, έτσι ώστε να µπορέσουν να παραµείνουν στο Βέλγιο. Θα πετύχει το τέλειο σχέδιό της;  
Η Φρεντερίκε Μίγκοµ και η αξιολάτρευτη Bebel Tshiani Baloji (Μπίντι) θα είναι στην Αθήνα για την 
πρεµιέρα της ταινίας.  

*Αφιερώµατα  

   



«Animanimals» Το Φεστιβάλ παρουσιάζει το αγαπηµένο και δηµοφιλές πρόγραµµα ταινιών µικρού 
µήκους για παιδιά από 3 ετών µε την υπογραφή της Γιούλια Όκερ (Julia Ocker). Μια από τις πιο 
αναγνωρισµένες δηµιουργούς ταινιών για µικρά παιδιά µε ήρωες φανταστικά ζωάκια σε 
απολαυστικές περιπέτειες.  
-Μέγαρο Μουσικής, Σάββατο 23 Νοεµβρίου στις 15:45, Κυριακή στις 15:15 (Αίθουσα Δ. 
Μητρόπουλος) 

«Στερεότυπα, Αφιέρωµα στην ισότητα των φύλων» Ένα επιλεγµένο πρόγραµµα µε ταινίες 
µικρού µήκους για παιδιά από 12 ετών, Νέα κορίτσια από τη Σκανδιναβία ως το Ισραήλ υψώνουν 
ανάστηµα στην κοινωνία που προσπαθεί, αλλά τελικά δεν τα καταφέρνει, να καταπιέσει τα όνειρα 
και τις επιθυµίες τους. 
Το αφιέρωµα στην Ισότητα των Φύλων «Στερεότυπα» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση Δηµοσίου Τοµέα» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. Η προβολή των ταινιών του 
αφιερώµατος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑµεΑ.  
-Μέγαρο Μουσικής, Σάββατο 23 Νοεµβρίου στις 19:30 (Αίθουσα Δ. Μητρόπουλος) 

* Αισθητηριακά φιλικές προβολές Μέρος του προγράµµατος θα είναι αισθητηριακά φιλικό για 
παιδιά στο φάσµα του αυτισµού (φιλικός φωτισµός και ήχος, ικανοποιητική απόσταση µεταξύ των 
θεατών. Θα υπάρχει διαθέσιµο εικονογραφηµένο εκπαιδευτικό υλικό).   
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το «TheHappyArt» 

* Playroom και Παράλληλες δράσεις στο Φουαγιέ Στο φουαγιέ της αίθουσας Δηµήτρης 
Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής περιµένει τα παιδιά ένα ειδικά διαµορφωµένο playroom όπου 
θα µπορούν να παίξουν µε εφαρµογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε tablets, µε το WRO Football του 
Stem Education (Οργανισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, Επιστήµης, Τεχνολογίας & Μαθηµατικών) 
και µε τη διαδραστική εγκατάσταση «Building Hope» του διεθνούς φήµης εικαστικού Μαρκ 
Χατζηπατέρα, µε µαξιλάρια µε έντονα χρώµατα και σε κλίµακα µε τεχνικές προδιαγραφές. Τα παιδιά 
και οι γονείς τους καλούνται να παίξουν δηµιουργικά συναρµολογώντας και συνθέτοντας µόνοι τους 
γέφυρες, κτήρια, πολιτείες. 

Εδώ µπορείτε να δείτε το trailer του Φεστιβάλ σε σκηνοθεσία Μπάµπη Μακρίδη  
 https://youtu.be/HJJcvVVxh40 

&  
εδώ µπορείτε να κατεβάσετε Φωτογραφίες 2ου Παιδικού και Εφηβικού Φεστιβάλ  

Eισιτήρια 
Για τις προβολές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (τηλ. 210 7282333) 
στα εκδοτήρια του Μεγάρου, στο http://www.megaron.gr/  
και σε όλα τα καταστήµατα PUBLIC 

Για τις προβολές στον κινηµατογράφο ΔΑΝΑΟΣ  
Στο ταµείο και στο http://www.danaoscinema.gr/ 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://athicff.com/ 
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