Τεηάξηε 10 Ννεκβξίνπ 2021

4ν Παηδηθό & Εθεβηθό Δηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο
13-14 & 20-21 Ννεκβξίνπ 2021
Τν Φεζηηβάι ζε όιε ηελ πόιε μεθηλά
Σπκπαξαγωγή | Παηδηθό Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο ΑΜΚΕ – ΜΜΑ
Έηνηκνη γηα ζηλεκά; Φύγακε! Τν Φεζηηβάι ζε όιε ηελ πόιε γηα 2 ζαββαηνθύξηαθα 13, 14 &
20, 21 Ννεκβξίνπ. Τν θεηηλό πξόγξακκα ηνπ 4νπ Παηδηθνύ θαη Δθεβηθνύ Γηεζλνύο Φεζηηβάι
Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Αζήλαο ππόζρεηαη ππέξνρεο, καγηθέο ηζηνξίεο, πνπ μεηπιίγνληαη κέζα
από ηαηλίεο γεκάηεο ελέξγεηα, δεκηνπξγηθόηεηα, ρηνύκνξ θαη θαληαζία. Τν Μέγαξν
Μνπζηθήο Αζελώλ, ην Δεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά, ν θηλεκαηνγξάθνο Cinemax Κεθηζηά
1 & 2 θαη ν θηλεκαηνγξάθνο Δαλαόο θηινμελνύλ ηηο πξνβνιέο ηνπ Φεζηηβάι κε 125
κηθξνύ θαη κεγάινπ κήθνπο ηαηλίεο γηα παηδηά, εθήβνπο θαη γνλείο. Μέξνο ησλ πξνβνιώλ
είλαη πξνζβάζηκν ζε άηνκα κε δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε, ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ θαη κε
λνεηηθή πζηέξεζε.
Σηλεκά γηα όινπο ινηπόλ, κε έλα πξόγξακκα πνπ καο πξνζθαιεί θαη πάιη ζηηο αίζνπζεο.
Μέζα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φεζηηβάι, www.athicff.com, ην 4ν Παηδηθό θαη Δθεβηθό
Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Αζήλαο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πεξηεγεζνύκε
ζην πξόγξακκα ησλ ηαηληώλ θαη λα επηιέμνπκε.

Σην θεηηλό 4ν Φεζηηβάι ζα δνύκε 12+1 εθπιεθηηθέο ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο
γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο:
 Η απιαία αλνίγεη ην Σάββαην 13 Ννεκβξίνπ κε ηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλΤο δικό
μαρ αζηέπι / The Ape Star. Μηα ηξπθεξή ηζηνξία γηα ηηο ειηθίεο 4+, βαζηζκέλε ζην bestseller
ηεο Φξίληα Νίιζνλ, έλα θηικ πνπ κηιά γηα ηελ αγάπε… ζε κεγάια κεγέζε θαη γηα ηελ έλλνηα
ηεο κεηξόηεηαο. Όηαλ είλαη ε ζεηξά ηεο Γηόλα λα πηνζεηεζεί, ε ππνςήθηα κεηέξα ηεο είλαη κηα
ηεξάζηηα εθθεληξηθή γνξηιίλα. Οη δπν ηνπο ζα γίλνπλ κηα δεκέλε νηθνγέλεηα, όκσο ν Τνξλη,
έλαο άπιεζηνο δεκνηηθόο ππάιιεινο, απεηιεί ην ζπηηηθό ηνπο γηα λα θαηαζθεπάζεη κηα
πηζίλα. Η ηαηλία είλαη κεηαγισηηηζκέλε κε ηηο θσλέο ησλ Σσηήξε Κνληηδά (Τνξλη), Χξύζαο
Μηραινπνύινπ (Γηόλα) θαη Δπγελίαο Γειηαιή (Γνξηιίλα). Η ηαηλία είλαη ππνςήθηα ζηελ
θαηεγνξία Καιύηεξε Ταηλία Κηλνπκέλσλ Σρεδίσλ ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο
Κηλεκαηνγξάθνπ.
 Daisy Quokka: Το ηπομακηικόηεπο ζώο ηος κόζμος / Daisy Quokka: World’s
Scariest Animal (8+), ζέακα θαη μεθαξδηζηηθέο αηάθεο κε παξέα ην πην ραξηησκέλν δών ηνπ
πιαλήηε.

 Μια ζηολή για ηον Νικολάρ / A Costume For Nicolas (8+), πεηξαηέο, γέηη θαη κατκνύδεο
ζπλζέηνπλ ην ζύκπαλ ηνπ Νηθνιάο.
 Μικπόρ Βπικόλακαρ / Little Vampire (9+), ζθαληαιηέο από θαζόινπ ηξνκαθηηθά ηέξαηα
κε ήξσα ηνλ 10ρξνλν Βξηθόιαθα πνπ εδώ θαη ηξεηο αηώλεο παξακέλεη 10 ρξνλώλ.
 Τα πονηίκια πάνε ζηον Παπάδειζο / Even Mice Belong in Heaven (9+), έλα
κεηαθπζηθό παξακύζη κε ρεηξνπνίεηεο θηγνύξεο πνπ εληππσζηάδνπλ κε ηε ιεπηνκέξεηα θαη
ηελ εθθξαζηηθόηεηά ηνπο. Η ηαηλία είλαη ππνςήθηα ζηελ θαηεγνξία Καιύηεξε Ταηλία
Κηλνπκέλσλ Σρεδίσλ ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ.
 Το θανηαζηικό ηαξίδι ηηρ Μαπγκό και ηηρ Μαπγκεπίη / The Fantastic Journey of
Margot & Marguerite (10+), κηα αθαηακάρεηε ηζηνξία γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα, γεκάηε
αλαηξνπέο, επηξάπεια, εθπιήμεηο θαη έλα ηαμίδη ζην ρξόλν.
 Jackie & Oopjen (11+), έλαο θαληαζηηθόο ζπλδπαζκόο δξάζεο, γέιηνπ θαη ιίγεο ηξέιαο
πνπ ζα ελζνπζηάζεη όιε ηελ νηθνγέλεηα. Η πξνβνιή ηεο ηαηλίαο γίλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Nova.
 Από μέπα ζε μέπα / Any Day Now (12+), έλαο ύκλνο ζηελ θαινζύλε, ηελ ειπίδα θαη ηελ
αλζξσπηά. Μηα feelgood ηαηλία γηα όιεο ηηο ειηθίεο.
 Ένα ηπελό road trip / Stop & Go (15+), απηνζρέδην, επίθαηξν ρηνύκνξ γηα κηα ηαηλία
βγαικέλε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο παλδεκίαο.
 Jawline (15+), κηα ηζηνξία γηα ηε δίςα ησλ εθήβσλ γηα απνδνρή θαη αγάπε πνπ ηνπο
θάλεη επάισηνπο ζηελ εθκεηάιιεπζε. Η πξνβνιή ηεο ηαηλίαο γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ
American Film Showcase.
 Ο Μάπηιν και ηο Μαγικό Γάζορ / Martin and the Magical Forest (8+), κηα πεξηπέηεηα
κε ρηνύκνξ, εληππσζηαθά visual effects θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο.
 70/30 (14+), ηη πξνζσπηθέο ζπζίεο ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπλ νη λένη, αιιά θαη νη πνιηηηθνί
πξνθεηκέλνπ ε Γαλία λα θεξδίζεη ην πξάζηλν ζηνίρεκα;
 Κςνηγώνηαρ ηην παιδική ηλικία / Chasing Childhood, κηα ηαηλία πνπ απεπζύλεηαη
ζηνπο γνλείο, ζέηνληαο εξσηήκαηα γηα ηνλ ζύγρξνλν ηξόπν αλαηξνθήο ησλ παηδηώλ –εηδηθά
ζηα αζηηθά θέληξα–, ηηο ζπλέπεηεο ελόο απζηεξνύ πξνγξάκκαηνο ζηε δσή ηνπο θαη ηε δίςα
γηα επηηπρία.

Δύν αθηεξώκαηα πνπ αγγίδνπλ δύν πνιύ επίθαηξα ζέκαηα έρνπλ εληαρζεί
θέηνο ζην πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι:
Η ελόηεηα Digital Etiquette πεξηιακβάλεη ηαηλίεο πνπ απνηππώλνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο
ςεθηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ ρσξίο ίρλνο δηδαθηηζκνύ. Θέηνπλ σζηόζν αλνηθηά
εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θαλόλεο ζηνλ ςεθηαθό θόζκν θαη αλ όλησο ππάξρνπλ, πόζε
ζρέζε έρεη ε online ηαπηόηεηά καο κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, πνην είλαη ην ηίκεκα ηεο online
έθζεζεο. Μηα ελόηεηα πνπ πξέπεη λα δνπλ καδί έθεβνη θαη γνλείο.
Τν αθηέξσκα ζην Πεξηβάιινλ αγγίδεη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηα παηδηά ζε θάζε γσληά ηνπ
πιαλήηε. Παξνπζηάδεη ηζηνξίεο παηδηώλ πνπ ε δσή ηνπο έρεη επεξεαζηεί άκεζα από ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή (Παηδηά ηεο βπζηδόκελεο λήζνπ), αιιά θαη παηδηώλ πνπ αληηιακβάλνληαη
πσο ε θσλή ηνπο έρεη δύλακε θαη δηεθδηθνύλ ην κέιινλ ηνπο (CitizenKid: Πάλσ απ’ όια ε
Γε).

Όπωο πάληα, νη ζεκαηηθέο αλά ειηθία παξακέλνπλ δπλαηό ζεκείν ηνπ
Φεζηηβάι:

Μηθξά γηα ηα κηθξά 1 & 2: ε θιαζζηθή ελόηεηα ηνπ Φεζηηβάι γηα παηδηά άλω ηωλ 2 εηώλ
πνπ θάλνπλ ηελ πξώηε ηνπο «εκθάληζε» ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δδώ ζα βξνύκε ρηαπόδηα
πνπ έρνπλ καλία κε ηελ θαζαξηόηεηα (Έλα ηξειό ηξειό Φηαπόδη), έλα πηγθνπηλάθη κε
αλαπεξία (Ο Πηγθνπίλνο πνπ δελ κπνξνύζε λα θνιπκπήζεη), δαραξσηά πνπ ραιαξώλνπλ
ζηνλ δηθό ηνπο κηθξόθνζκν (Γιπθά θαη ραιαξά), αιιά θαη κηα ηζηνξία γηα κηα θηιία πνπ θξαηά
γηα πάληα (Η κηθξή έθξεμε).

Ζωεξνί θίινη & Η δύλακε ηεο θαληαζίαο: ε ελόηεηα γηα παηδηά άλω ηωλ 6 εηώλ,
κέζα από απνιαπζηηθά θηλνύκελα ζρέδηα, δίλεη πνιύηηκα καζήκαηα γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα
(Πέηξα ζην παπνύηζη) θαη ηε θηιία (Σαλ ηε βξεγκέλε αιεπνύ) θαη παξνπζηάδεη θαληαζηηθέο
πεξηπέηεηεο (Μηα κεγάιε βόιηα κε ην απηνθίλεην), κηα δηαζθεπή ηεο γλσζηήο Τνζνδνύιαο ζε
έλα κνλαδηθό animation από κάιιηλεο θηγνύξεο (Τνπιίπα) αιιά θαη ην ειιεληθό θηικάθη Πάηα
γεξά ζηα ζύλλεθα πνπ κηιά γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Φίθνπ λα δηαζρίζεη ηελ πόιε ζην
αλαπεξηθό ηνπ θαξνηζάθη.

Οη ηαηλίεο ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ηωλ 8 – 12 εηώλ κηινύλ έμππλα, ζεηηθά θαη
ελζαξξπληηθά ηε γιώζζα όιωλ ηωλ παηδηώλ:
Dear Future Me:ε ελόηεηα γηα παηδηά άλσ ησλ 8 εηώλ κηιά ζηα παηδηά γηα ππεξήξσεο θαη
ζηεξεόηππα (Μνπ αξέζεη ν Σπάηληεξκαλ, θαη ηη έγηλε;), γηα ην ράζκα ησλ δύν θύισλ (Τα
θνξίηζηα παίδνπλ ζθάθη), γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θόβσλ καο (Πώο μεπέξαζα ηνλ θόβν κνπ γηα
ηνπο αλζξώπνπο), ελώ ζηελ ηαηλία Πξνο ηνλ κειινληηθό εαπηό κνπ παηδηά Γεκνηηθνύ
θαληάδνληαη ηνλ εαπηό ηνπο κεγαιώλνληαο. Η ελόηεηα ζπκπεξηιακβάλεη αθόκα δύν ειιεληθά
θηικ: ην Rookie πνπ καο ζπκίδεη ηελ ηζηνξία ελόο πνιύ γλσζηνύ καο κπαζθεηκπνιίζηα, θαη
ην Σηπι ηεο Δλπδξίδαο, κηα ηαηλία γηα ηελ νκαδηθόηεηα θαη ηελ αγάπε. Η ελόηεηα ζα
πξνβιεζεί κε δηεξκελεία ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιώζζα ην Σάββαην 20/11.

Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ ζε 80΄: έλα θηλεκαηνγξαθηθό ηαμίδη ζε όιε ηε Γε γηα παηδηά άλσ
ησλ 10 εηώλ. Μέζα από ηελ ηαηλία Η βξαδηά πνπ έθπγα γηα ηελ Ακεξηθή ζα βξεζνύκε ζηελ
Οπγθάληα, κε ην Bambirak ζα παξαθνινπζήζνπκε ζηεκεγάιε νζόλε εηθόλεο από ηε δσή
κηαο κηθξήο Αθγαλήο, κε ην Kaolin ζα κάζνπκε ηη είλαη ην Grand Prix de Kaolins ζηε Γαιιία,
κε ην Vanille ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ όκνξθε Γνπαδεινύπε θαη, κέζα από ην θηικ Ούθη, ζα
δνύκε πώο δεη έλα θνξίηζη ζηελ παγσκέλε Αιάζθα.

Παηδηθέο απνζηνιέο: ε ελόηεηα απηή ζα κηιήζεη ζηελ θαξδηά ησλ αλήζπρσλ πλεπκάησλ
ηεο παξέαο ησλ άλσ ησλ 11 εηώλ. Σηα Κιεκκέλα θηιηά ζα γλσξίζνπκε κηα εγγνλή πνπ
βνεζά ηε γηαγηά ηεο λα δήζεη ηνλ έξσηά ηεο, θαη ζην Τζάξιη ν Σέξθεξ, έλα αγόξη κε
Άζπεξγθεξ πνπ δελ «καζάεη». Τν ζέκα ηεο ηαηλίαο Τη ζέιεη θαη δελ ζέιεη ε Σόληα είλαη ε
βαζηά αγάπε ηεο πξσηαγσλίζηξηαο γηα έλα παηρλίδη, ελώ ην Κέξαζκα ή πείξαγκα καο
«αθεγείηαη» κηα όρη θαη ηόζν ηξνκαθηηθή ηζηνξία γηα ην Χάινγνπηλ.

Σην κεηαίρκην ηεο εθεβείαο θαη ηεο ωξηκόηεηαο, ε δωή κπνξεί λα είλαη
ζπλαξπαζηηθή αιιά θαη κπεξδεκέλε. Οη ηαηλίεο ηνπ θεηηλνύ εθεβηθνύ
πξνγξάκκαηνο θνηηάδνπλ θαηάκαηα ηελ νκνξθηά αιιά θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο
ζεκεξηλήο πξαγκαηηθόηεηαο γηα ηνπο εθήβνπο, αληηκεηωπίδνληάο ηνπο κε

ελζπλαίζζεζε θαη ζεβαζκό ζηα αηνκηθά ηνπο ηαμίδηα, αιιά θαη ωο
ζθεπηόκελνπο πνιίηεο ηνπ κέιινληνο.
Οη θπιέο ηωλ εθήβωλ: ελόηεηα γηα παηδηά άλσ ησλ 13 εηώλ πνπ δηεθδηθνύλ ηε δηθή ηνπο
ζέζε ζηνλ θόζκν. Σηελ ηαηλία Η θαλέια κε ην λνύκεξν10, νη έθεβνη θίινη ηνπ Φεζηηβάι ζα
δνπλ ηη ζπκβαίλεη όηαλ ην πάζνο ησλ παηδηώλ δελ ζπκθσλεί κε ηα «ζέισ» ησλ γνληώλ ηνπο,
ζα απνιαύζνπλ κηα ηξπθεξή σδή ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ζην Η Νηόινπ είλαη κηα ραξά, ζα
γειάζνπλ κε ηελ θσκσδία Οη θάιαηλεο δελ θνιπκπνύλ ε νπνία κηιά γηα έλα αγόξη ζε
πξόγξακκα ζπγρξνληζκέλεο θνιύκβεζεο, ζα γλσξίζνπλ κηα «θπιή» θνξηηζηώλ ζην
ληνθηκαληέξ κε θαινθαηξηλά vibes Κνξίηζηα, ζεξθ & ζθέηη, ζα δνπλ ηη ζεκαίλεη αδειθηθή
αγάπε ζην Bunny θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ξαηζηζκνύ ζην Πνηέ δελ
κάδεςα βακβάθη.

Night Fright: ε ελόηεηα γηα ηνπο ηνικεξνύο ηνπ Φεζηηβάι, άλσ ησλ 14 εηώλ. Τξνκαθηηθέο
ηζηνξίεο ζξίιεξ πνπ γνεηεύνπλ. Νπρηεξηλό ζαζπέλο γηα αζαθείο απεηιέο θαη πξνζέζεηο ζην
Οη ηξεηο άληξεο πνπ ζπλαληάο ηε λύρηα˙ ηξόκνο ζηα social media ζην Θαλάζηκα Likes˙ έλα
αζπξόκαπξν, βσβό παξακύζη ηξόκνπ κε αηκόζθαηξα γηα γεξά λεύξα ζην Γώζε, δώζε˙ κηα
αλαηξηρηαζηηθή ηζηνξία κέζα ζηελ παλδεκία ζην Ω, Μαξηάκ, Μαξηάκ˙ έλαο κπζηεξηώδεο
ζάλαηνο ζην ΜπιεΣθνύξν˙ ηη ζπκβαίλεη όηαλ παίδεηο θαη απειεπζεξώλεηο θάηη πνπ δελ
έπξεπε ζην Lil Evil Dead˙ κηα αλαζθαιήο έθεβε θαη ηα social media ζην Σέιθη.

Girlhood & No Filter: γηα παηδηά άλσ ησλ 15 εηώλ. Γξάζε θαη ελζπλαίζζεζε γελλεκέλε
κέζα από ην #MeToo ζην GRRRL˙ ν έξσηαο πνπ δέρνληαη ή δελ δέρνληαη νη γύξσ ζνπ ζην
Καη κεηά ήξζε ν πξίγθηπαο˙ κηα αζηεία θαη αζπξόζηνκε ηζηνξία ελειηθίσζεο ζην Tildypops˙
θαη ε αλάγθε γηα απνδνρή θαη έλα απξόζκελν θηλάιε ζην Απόςε θαη γηα πάληα. Τελ ελόηεηα
ζπκπιεξώλνπλ νη ειιεληθέο ηαηλίεο Girlhood γηα ηξία 17ρξνλα θνξίηζηα πνπ βηώλνπλ ηνλ
ζεμηζκό θαη νλεηξεύνληαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο καζαίλνληαο λα αγαπνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη
Βαζύθνθην, έλα θηικ πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία δύν θνξηηζηώλ θαη κηαο άδεηαο βαιίηζαο έλα
βξάδπ ζην Βεξνιίλν.
Γείηε ηα trailers ηνπ Φεζηηβάι: https://youtu.be/n-cPMcLpZ24 & https://youtu.be/9dloFvRpjXs.
Τν 4ν Παηδηθό θαη Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο πξαγκαηνπνηείηαη ππό ηελ
αηγίδα θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ηε
ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη
Νενιαίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ Νενιαίαο Γήκνπ Πεηξαηά,
ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ηε ζπλεξγαζία ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο
Καιιίζηε. Σπλδηνξγάλσζε: Παηδηθό θαη Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο AMKE,
Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ.

Τηκέο εηζηηεξίωλ
5 € (πξνπώιεζε) • 6 € (ηακείν)
Πξνπώιεζε εηζηηεξίωλ ζηα ηακεία ηωλ ρώξωλ θαη ειεθηξνληθά ζην www.athicff.com

Πιεξνθνξίεο
www.athicff.com
https://www.facebook.com/athicff/ | https://www.instagram.com/athicff_/

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ http://www.megaron.gr
Δεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά https://www.dithepi.gr/
Cinemax Κεθηζηά 1 & 2 http://cinemax.gr/
Κηλεκαηνγξάθνο Δαλαόο https://www.danaoscinema.gr/
Ελεκέξωζε γηα ηελ είζνδν ηνπ θνηλνύ ζηνπο ρώξνπο δηεμαγωγήο ηνπ Φεζηηβάι
● H είζνδνο παηδηώλ 12 εηώλ θαη άλσ γίλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή επίδεημε πηζηνπνηεηηθνύ εκβνιηαζκνύ ή πηζηνπνηεηηθνύ
λόζεζεο πνπ εθδίδεηαη 30 εκέξεο κεηά ηνλ πξώην ζεηηθό έιεγρν, θαη ε ηζρύο ηνπ δηαξθεί έσο 180 εκέξεο ύζηεξα από απηόλ.
● Η είζνδνο παηδηώλ 4 έσο 11 εηώλ γίλεηαη κε δήισζε self-test ηειεπηαίνπ 24ώξνπ, ζηελ νπνία πξνβαίλεη γνλέαο, αθόκα θαη
κε έρσλ ηελ επηκέιεηα, ή θεδεκόλαο (δελ απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα).
● Τα πηζηνπνηεηηθά επηδεηθλύνληαη είηε εθηππσκέλα είηε ειεθηξνληθά κέζσ θηλεηήο ζπζθεπήο ζηνπο ηαμηζέηεο / ζηηο
ηαμηζέηξηεο, πνπ ηα ειέγρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο Covid Free GR.
● Γηα παηδηά 2 έσο 4 εηώλ δελ απαηηείηαη θάπνην δηθαηνινγεηηθό, νύηε ρξήζε κάζθαο (ε νδεγία απηή δελ ηζρύεη γηα ην Μέγαξν
Μνπζηθήο Αζελώλ).
● Η ρξήζε κάζθαο είλαη ππνρξεσηηθή ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο.
 Οη αλήιηθνη ζεαηέο ειηθίαο από ηεζζάξσλ (4) έσο θαη δεθαεπηά (17) εηώλ κπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα πξνζθνκίδνπλ, θαηά ηελ
είζνδν ηνπο, βεβαίσζε αξλεηηθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ γηα θνξνλντό COVID-19 (PCR ή rapid-test) 48ώξνπ ή δήισζε
αξλεηηθνύ απηνδηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ (self-test).
Σε θάζε πεξίπηωζε, θαζώο νη πγεηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ αλά πάζα ζηηγκή, ζπζηήλεηαη εθ ηωλ
πξνηέξωλ έιεγρνο ηειεθωληθά ή κέζω ηωλ ηζηνζειίδωλ ηωλ ρώξωλ πξνβνιώλ.

