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14 – 22 Ννεκβξίνπ 2020

Σν Παηδηθό & Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο επηζηξέθεη πιήξσο
πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο παξνπζηάδνληαο online ην πξόγξακκά ηνπ από ηηο
14 έσο ηηο 22 Ννεκβξίνπ. Υώξνο θηινμελίαο ηεο θεηηλήο δηνξγάλσζεο είλαη ην site
www.athicff.com ζην νπνίν κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ηαηλίεο δσξεάλ αθόκα
πεξηζζόηεξνη κηθξνί θαη κεγαιύηεξνη θίινη ζε Διιάδα θαη Κύπξν!
Με ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ηε δσξεά ηνπ
Ηδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο
Καιιίζηε, ην Φεζηηβάι παξνπζηάδεη έλα δηεπξπκέλν πξόγξακκα γηα θάζε νηθνγέλεηα,
εκπινπηηζκέλν κε λέεο ζεκαηηθέο πνπ απεπζύλνληαη ζε παηδηά από 2 εηώλ έσο θαη ηελ εθεβεία,
αιιά θαη ζε γνλείο πνπ ζέινπλ λα ζπκεζνύλ ηε δηθή ηνπο παηδηθή ειηθία.

Μέζα από πξσηόηππεο θαη βξαβεπκέλεο ηαηλίεο κπζνπιαζίαο θαη ληνθηκαληέξ, κηθξνύ θαη
κεγάινπ κήθνπο, όινη κπνξνύλ λα ηαμηδέςνπλ ζηνλ θόζκν, από ηελ Γαιιία, ηελ Ηαπσλία θαη ηηο
ΖΠΑ σο ην Μεμηθό, ην Νεπάι θαη ηε Μνγγνιία θαη λα γλσξίζνπλ θαηλνύξγηνπο ήξσεο
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ αιιά θαη άιινπο πνιηηηζκνύο.
Μέξνο ηνπ Φεζηηβάι (31 ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο) ζα είλαη πξνζβάζηκν ζε άηνκα κε δπζθνιία
ζηελ θαηαλόεζε, απηηζκό θαη λνεηηθή αλαπεξία. Μέζσ ηεο γιώζζαο easy2read ε νπνία
«κεηαθξάδεη» ηα θείκελα θάλνληάο ηα πην θαηαλνεηά, όιν ην site ηνπ Φεζηηβάι γίλεηαη
πξνζβάζηκν ζηηο παξαπάλσ νκάδεο.
Οη ζεκαηηθέο ζηηο νπνίεο δίλεη έκθαζε ην θεηηλό Φεζηηβάι εζηηάδνπλ ζε παηδηά πνπ:
●

Υςώλνπλ ηε θσλή ηνπο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Οπσο νη καζεηέο
από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πνπ αθνινπζνύλ ην παξάδεηγκα ηεο Γθξέηα Σνύλκπεξγθ
θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγήζην ληνθηκαληέξ «Θέινπκε ην
Μέιινλ καο!» (We Want Our Future!) ηνπ Aηόκ αζθάι από ηελ Σνπξθία. ην
ληνθηκαληέξ «Μηθξνπιαζηηθά Παληνύ» (Microplastic Madness) ησλ Αηζνύθν Κνπέξθ θαη
Νηέκπη Λη Κόελ από ηηο ΖΠΑ, νη καζεηέο ηεο πέκπηεο ηάμεο ελόο Γεκόζηνπ ρνιείνπ ζην
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επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλόηεηα γηα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ελόο Plastic Free Future.
●

Αθεγνύληαη ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ 20νπ αηώλα. ηελ ηαηλία «Φξίηδη: Μηα
Δπαλαζηαηηθή Ηζηνξία» (Fritzi: A Revolutionary Tale) ησλ Ραιθ Κνύθνπια, Μαηίαο
Μπξνπλ ε εηξεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1989 παξνπζηάδεηαη από ηελ νπηηθή γσλία ελόο
παηδηνύ ζηελ αλαηνιηθή Γεξκαλία, ελώ ζην «Πέξαζκα» (The Crossing) ηεο Σδνάλ
Υέιγθειαλη από ηελ Ννξβεγία ηαμηδεύνπκε ζηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν θαη αθνινπζνύκε
δπν αδέιθηα θαζώο βνεζνύλ δπν εβξαηόπνπια λα πεξάζνπλ κε αζθάιεηα ηα ζύλνξα
ηεο Ννξβεγίαο θάησ από ηε κύηε ησλ Ναδί πξνο ηελ νπδέηεξε νπεδία (Βξαβείν
Καιύηεξεο Παηδηθήο Σαηλίαο ζην θεηηλό Zlin International Film Festival for Children and
Youth).

●

Δθθξάδνληαη κέζα από ην πνδόζθαηξν αθόκα θαη ελάληηα ζε όιεο ηηο
αληημνόηεηεο. ην ληνθηκαληέξ «Koπζάζα» (Kusasa) ηνπ έηλΒεξκόηελ, ε νκάδα
πνδνζθαίξνπ Kusasa Stars μεθηλάεη από κηα παξαγθνύπνιε 15.000 θαηνίθσλ ζην
Γθξέληαι ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο θαη θηάλεη λα δηαγσλίδεηαη ζην Παγθόζκην Κύπειιν Νέσλ
Gothia Cup ζηελ νπεδία. ηελ ηαηλία «Σα πόδηα ηνπ Μαξαληόλα» (Maradona's Legs)
ηνπ Φηξάο Κνπξί, δπν αγόξηα από ηελ Παιαηζηίλε αλαδεηνύλ ην ηειεπηαίν απηνθόιιεην
γηα ην άικπνπκ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ Μνπληηάι ηνπ 1990.

●

Βξίζθνπλ ηηο «ππεξδπλάκεηο» ηνπο κέζα από ηνλ ρνξό, όπσο ζην ληνθηκαληέξ
κηθξνύ κήθνπο «Ο Ρπζκόο ηεο δσήο» (My Father the Mover) ηεο Σδνύιηα Σδαλο από ηε
Νόηην Αθξηθή ην νπνίν ηηκήζεθε κε ην Μεγάιν Βξαβείν ηεο Δπηηξνπήο ζην θεζηηβάι ηεο
Tribeca.

●

Μαζαίλνπλ λα ηνικνύλ θαη λα γθξεκίδνπλ ηα ζηεξεόηππα όπσο ζηελ βξαβεπκέλε κε
Όζθαξ Καιύηεξνπ Νηνθηκαληέξ Μηθξνύ Μήθνπο Σαηλία «Μαζαίλνληαο θέηη ζε
Δκπόιεκε Εώλε (Όηαλ Δίζαη Κνξίηζη)» (Learning To Skateboard in A Warzone (When
You’re a Girl) ηεο Ακεξηθαλίδαο Κάξνι Νηίζηλγθεξ.

●

Ενπλ ηζηνξίεο ηξόκνπ πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ξίγε ηόζν ζηνπο εθήβνπο όζν θαη ζηνπο
γνλείο ηνπο. Ηδίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα ηαηλίεο όπσο ε «Αξκνλία ηνπ Γηαβόινπ» (The
Devil’s Harmony) ηνπ Βξεηαλνύ Νηίιαλ Υνικο Γνπίιηακο, ζηελ νπνία ηα «θπηά»
εθδηθνύληαη όζνπο ηνπο θάλνπλ bullying κε ηξόπνπο θαη αηζζεηηθή πνπ ζπκίδνπλ ηάλιετ
Κηνύκπξηθ θαη Μπξάηαλ ληε Πάικα.

Ψεθηαθέο ζρνιηθέο πξνβνιέο
Με έλα πινύζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ην Φεζηηβάι παξακέλεη θαη θέηνο θνληά ζηα ζρνιεία
δηεπξύλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ θαη ζηα

ζρνιεία εηδηθήο

αγσγήο.
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http://www.athicff.com ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηαηλίεο θαη λα ιάβεη
ζπλνδεπηηθό πιηθό πνπ έρεη επηκειεζεί νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θαη παηδνςπρνιόγσλ.
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απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά από θηλεκαηνγξαθηθά
εξγαζηήξηα θαη masterclasses γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

