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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Οι 24ες Νύχτες Πρεμιέρας συστήνουν το 1ο Παιδικό και
Εφηβικό Διεθνές Υεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
Οι ωραϊες κινηματογραφικές φιλϊες συνεχϊζονται με τη συνεργασϊα του
24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
και του 1ου Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
της Αθήνας.
Στο πλαϊσιο της συνέργειας των δύο Φεστιβάλ, τα παιδιά και οι έφηβοι, θα
έχουν την ευκαιρϊα να απολαύσουν μϊα ξεχωριστή ταινϊα κατά τη διάρκεια
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Πρεμιέρας, την πρώτη ταινϊα κινουμένων σχεδϊων που έκανε παγκόσμια
πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών με τϊτλο «Η Μιράι του Μέλλοντος»,
του Μαμόρου Χοσάντα.
Η ΣΑΙΝΙΑ •
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«Η Μιράι του Μέλλοντος» (Mirai of the Future), του Μαμόρου Φοσάντα.
Ιαπωνϊα 2018, Έγχρωμο, 98', Ιαπωνικά
Ο 4χρονος Κουν ζει χαρούμενος μέχρι τη γέννηση της αδερφής του, Μιράι,
που μονοπωλεϊ την προσοχή των γονιών του, προκαλώντας του ζήλεια και
θυμό. Μέχρι που τον επισκέπτονται η έφηβη Μιράι από το μέλλον, ένας
μυστηριώδης πρϊγκιπας, η μητέρα του ως μικρό παιδϊ και ο παππούς του
ως νεαρός. Μια θαυμάσια, συγκινητική ιστορϊα για την αόρατη κλωστή που
ενώνει γενιές και οικογένειες, το νέο anime του Μαμόρου Χοσόντα έγραψε
ιστορϊα στο τελευταϊο Φεστιβάλ Καννών, που για πρώτη φορά φιλοξένησε

παγκόσμια πρεμιέρα ταινϊας του εϊδους. Με οπτική μαεστρϊα, και μέσα
από αφηγηματικές οδούς που θυμϊζουν Κάρολο Ντϊκενς και Λιούις Κάρολ, ο
σκηνοθέτης υμνεϊ την οικουμενική σημασϊα των οικογενειακών δεσμών.
Η ειδική προβολή σηματοδοτεϊ τη γνωριμϊα του κοινού όλων των ηλικιών με
το επερχόμενο 1ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Αθήνας.
Προλογϊζουν οι κες Καλλιόπη Φαραλάμπους Κριέφ και Αμάντα Λιβανού,
συνιδρύτριες του 1ου ATHICFF.
Δεϊτε το τρέιλερ της ταινϊας εδώ: goo.gl/mK7yaG
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ATHICFF •
Με σύνθημα «Κατάλληλο κάτω των 18», ο παγκόσμιος παιδικός και εφηβικός
κινηματογράφος αποκτά τη δική του γιορτή στην Αθήνα. 7, 8 και 9
Δεκεμβρϊου

στο

Μέγαρο

Μουσικής

Αθηνών

ένα

τριήμερο

γεμάτο

κινηματογράφο για όλη την οικογένεια.
Το 1ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Αθήνας εγκαινιάζεται
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να προωθήσει την παγκόσμια δημιουργική κινηματογραφική παραγωγή για
παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους.
Το πρόγραμμα του φεστιβάλ αποτελεϊται από περισσότερες από 50
ταινϊες μικρού και μεγάλου μήκους σε πρώτη πανελλήνια προβολή. Ταινϊες
κινουμένων σχεδϊων και live action από περισσότερες από 24 χώρες σε
πάνω από 15 διαφορετικές γλώσσες καλούν παιδιά και εφήβους από 3 έως
18 χρονών να τις ανακαλύψουν.
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παιχνϊδια και συζητήσεις με διεθνεϊς καλεσμένους συμπληρώνουν το πιο
συναρπαστικό και διασκεδαστικό event για όλη την οικογένεια.
ε συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Μεγάλος Φορηγός του 24ου Διεθνούς Υεστιβάλ Κινηματογράφου της
Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας & του 1ου Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς
Υεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, είναι η COSMOTE TV.
Σο 24ο Διεθνές Υεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

