Συνεχίζονται οι προβολές που διοργανώνει η Κοινωνία Πολιτών Ν. Κιλκίς σε
συνεργασία με τον ΟΠΟΝΓΑ του Δήμου Κιλκίς. Την Δευτέρα 28 και την Τρίτη
29 Μαρτίου θα παρουσιαστούν επιλεγμένες ταινίες από το 12ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας.
Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κιλκίς
Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Μαρτίου
Ώρα έναρξης 20.00
Είσοδος Ελεύθερη
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011
20.00 : Theme from autumn drizzle, G.M. Touliatou, 1’ 40’’ , video art,
2009.
Video, γυρισμένο στον αίθριο χώρο της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Αγίας
Πετρούπολης (Ρωσία) τον Ιούνιο του 2009.
20.05 : Γάζα Ερχόμαστε, Γιώργος Αυγερόπουλος και Γιάννης Καρυπίδης,
49’, ντοκιμαντέρ 2009.
Το ιστορικό και ριψοκίνδυνο ταξίδι 44 ακτιβιστών απ’ όλο τον κόσμο, που
έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας τον Αύγουστο του 2008.
21.00 : Λεηλατώντας μια ματωμένη χώρα, Τάκης Παπαγιαννίδης, 83’ ,
ντοκιμαντέρ 2009.
Ο Βασίλης Βασιλικός επισκέπτεται τη Κύπρο και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις
τεράστιες καταστροφές της πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο τμήμα
του νησιού.
22.15 : Τα αγάλματα της πόλης μας, Ντέξης Στέλιος & Κωνσταντοπούλου
Λίζα, 9’ 2009, Ειδικό βραβείο σχολικής δημιουργίας.
Καθηγητές και μαθητές παίζουν με τ' αγάλματα, αυτοσχεδιάζουν, γελούν
πολύ, εξαντλούνται απ’ το πολύωρο περπάτημα και μαζεύουν ένα θησαυρό
αναμνήσεων για το μέλλον!
22.25 : Ταξιδιάρα Ψυχή, Αγγελική Αριστομενοπούλου, 60’ , ντοκιμαντέρ
2009.
Το μουσικό ταξίδι του Γιάννη Αγγελάκα από την δεκαετία του 80 και ως
σήμερα.
Τρίτη 29 Μαρτίου 2011
20.00 : Απευθείας Μετάδοση, Ηλίας Μαλασίδης , 11’ 35’’ , μικρού μήκους,
2009.
Το νέο απόκτημα ενός 30χρονου εργένη είναι μια καινούρια ηλεκτρική
συσκευή που τον ενημερώνει για τον κόσμο. Δεν είναι ο μόνος…
20.15 : Ένα δέντρο, μια φορά, Παναγιώτης Ράππας, 29’ 30’’ , animation,
2009.

Ένα ρακένδυτο μικρό αγόρι κάνει φίλο του ένα παραμελημένο δέντρο σ’ ένα
απόμερο δρόμο μιας μεγαλούπολης. Την παραμονή των Χριστουγέννων το
δέντρο ζητά απ’ το μικρό του φίλο να το στολίσει…
20.45 : Χρυσόσκονη, Μαργαρίτα Μαντά, 85’ , μεγάλου μήκους, 2009.
Αθήνα. Σήμερα. Τρεις ήρωες αντιμέτωποι με τη ρωγμή του χρόνου ανάμεσα
στην ενηλικίωση και το νεανικό όνειρο του κόσμου. Μία παραδοχή και μία
συμφιλίωση. ΄Ενα καινούργιο ξεκίνημα
22.00 : Partners, Ιωσηφίνα Μαρκαριάν ,Ελλάδα, 20΄, 2008.
Βραβείο με θέμα τα προβλήματα των μεταναστών. Η νεαρή Natasa, Σέρβα
από το μεταπολεμικό Sarajevo, δουλεύει στη ταβέρνα του Βαγγέλη. Ένα προπο που παίζουν από κοινού και κερδίζει, σημαδεύει την τύχη τους.
22.20 : Ρυτίδες και Όνειρα, Γωγώ Πετραλή, 30’ , μικρού μήκους, 2008.
Η ταινία γυρίστηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και στα τείχη του
Ηρακλείου Κρήτης με στόχο την ανάδειξη μιας από τις ιστορικότερες συνοικίες
της πόλης.
22.50 : Η Νύφη του καθρέφτη, Δέσποινα Πανταζή, 27’ 41’’ ,ντοκιμαντέρ,
2009. Ειδικό Βραβείο για την ανάδειξη εθίμων του λαϊκού πολιτισμού. Το
έθιμο του γάμου έτσι όπως τελείται σε ένα χωριό Πομάκων στη σημερινή
Βουλγαρία.
Το πλήρες πρόγραμμα προβολών και οι περιλήψεις των ταινιών υπάρχουν στο
συνημμένο αρχείο.
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους εκεί.

