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CineDoc Kids
Τον Ιανουάριο του 2019, το Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού και
Νεανικού Κινηματογράφου Αθηνών CineDoc Kids ανοίγει την
αυλαία του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με προβολές στον
κινηματογράφο Δαναό αλλά και για πρώτη φορά στην πόλη του
Βόλου.
Οι ταινίες του φεστιβάλ απεικονίζουν τη ζωή μέσα από τα
μάτια παιδιών σε διαφορετικά μέρη της γης, συνθέτοντας έτσι
ένα μωσαϊκό ιστοριών που μπορούν να εμπνεύσουν το νεανικό
κοινό. Τα παιδιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο συμμετέχοντας
ενεργά στην παρουσίαση και την αξιολόγηση των ταινιών.
Οι προβολές συνοδεύονται από συζητήσεις και βιωματικά
εργαστήρια, που προσφέρουν την ευκαιρία στο κοινό να έρθει
πιο κοντά στην τέχνη του κινηματογράφου.
Οι παράλληλες εκδηλώσεις που συνοδεύουν τις προβολές
ενθαρρύνουν τόσο τις συλλογικές δράσεις όσο και τον διάλογο
για τον ρόλο του κινηματογράφου και των media στη ζωή των
παιδιών.
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Οι προβολές συνοδεύονται επίσης από εργαστήρια για τα
οποία μπορείτε να βρίσκετε περισσότερες λεπτομέρειες λίγες
μέρες πριν από κάθε προβολή, μέσω της σελίδας μας στο
Facebook ή μέσω της ιστοσελίδας του φεστιβάλ.
Οι ταινίες του CineDoc Kids απευθύνονται
σε παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω.

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε ταινίες του CineDoc Kids
ή να προγραμματίσετε ειδική προβολή για το σχολείο σας,
επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@cinedoc.gr και στο 210 7211 073.
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E.T.
ο
εξωγήινος

Αόρατη
Sue
Invisible Sue

Αθήνα, Σάββατο 26/1/2019
Βόλος, Κυριακή 10/3/2019

E.T. The Extra Terrestrial

Ηλικίες: 9+

Αθήνα, Κυριακή 27/1/2019

Ηλικίες: 8+

Markus Dietrich
90’ | Γερμανία, Λουξεμβούργο | 2017 | Μυθοπλασία
Γερμανικά με ελληνικούς υποτίτλους

Steven Spielberg
115’ | ΗΠΑ | 1982 | Μυθοπλασία
Αγγλικά με ελληνικούς υποτίτλους

Μετά από ένα ατύχημα στο εργαστήριο της μητέρας
της, η 12χρονη Sue αποκτά την ικανότητα να
γίνεται αόρατη. Λίγο αργότερα, όμως, η μητέρα της
απαγάγεται κι έτσι αποφασίζει να αναλάβει δράση η
ίδια, παρέα με τους νέους ιδιαίτερους φίλους της.

Ο μικρός Έλιοτ και οι φίλοι του παίρνουν υπό την
προστασία τους έναν εξωγήινο επισκέπτη, για τον
οποίο ενδιαφέρονται και πράκτορες ασφαλείας
των ΗΠΑ, με λιγότερο φιλικές διαθέσεις. Η θρυλική
ταινία του Steven Spielberg εξακολουθεί να συγκινεί
και να συναρπάζει, ακόμα και 34 χρόνια μετά την
πρώτη της προβολή.
Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.
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Αλντάμπρα:
Μια φορά
κι ένα νησί

Κυνηγοί
μαγισσών

Aldabra: Once upon an island

Αθήνα, Σάββατο 2/2/2019
Βόλος, Κυριακή 3/2/2019

The Witch Hunters

Ηλικίες: 8+

Αθήνα, Κυριακή 3/2/2019

Ηλικίες: 9+

Steve Lichtag
73’ | Τσεχία | 2017 | Ντοκιμαντέρ
Αγγλικά με ελληνικούς υποτίτλους

Rasko Miljkovic
90’ | Σερβία | 2018 | Μυθοπλασία
Σέρβικα με ελληνικούς υποτίτλους

Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία των απίστευτων
ζώων που κατοικούσαν πριν 5.000 χρόνια στο
δεύτερο μεγαλύτερο κοραλλιογενές νησί του
πλανήτη μας, την Αλντάμπρα, στις Σεϋχέλλες.
Καθώς το νησί βυθίζεται κι αναδύεται και πάλι μέσα
από τα κύματα του Ινδικού ωκεανού, δίνει ζωή σε
νέους ήρωες.

Ο 10χρονος Γιόβαν γεννήθηκε με μερική εγκεφαλική
παράλυση. Ντροπαλός και χωρίς πολλούς φίλους,
συχνά δραπετεύει σε έναν τόπο της φαντασίας του,
όπου έχει το ρόλο του υπερήρωα. Τα πάντα όμως θ’
αλλάξουν όταν η καινούργια του συμμαθήτρια του
ζητάει να τη βοηθήσει να ελευθερώσει τον πατέρα
της από τα ξόρκια μια “μάγισσας”.

Σε συνεργασία με τη WWF Ελλάς και το MEDASSET Μεσογειακός
Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
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Το νησί
των σκύλων

Τοπική
ομάδα

Isle of Dogs

Αθήνα, Σάββατο 9/2/2019

Home Team

Ηλικίες: 11+

Αθήνα, Σάββατο 10/2/2019

Ηλικίες: 10+

Wes Anderson
101’ | Γερμανία, ΗΠΑ | 2018 | Animation
Αγγλικά, Ιαπωνικά με ελληνικούς υποτίτλους

Carlos Andrés Morelli
102’ | Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη | 2017 | Μυθοπλασία
Ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους

Όταν ο διεφθαρμένος δήμαρχος του Μεγκασάκι
αποφασίζει να εξορίσει όλα τα σκυλιά της πόλης
στο Νησί των Σκουπιδιών, ο 12χρονος Ατάρι ξεκινάει
μια περιπετειώδη αναζήτηση του αγαπημένου του
τετράποδου Σποτς. Μια από τις καλύτερες ταινίες
της περσινής χρονιάς, βραβευμένη στο Φεστιβάλ
Βερολίνου.

Ο Τίτο είναι ένας έφηβος άσος του ποδοσφαίρου
που προέρχεται από ένα μικρό χωριό αλλά
προορίζεται για μεγάλη καριέρα. Όταν τελικά θα
μεταγραφεί σε μια μεγάλη ομάδα στην πόλη, τον
περιμένει μια έκπληξη!
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Ο δρόμος
της
διαφυγής

Διπλός
μπελάς

A Bag of Marbles

Αθήνα, Σάββατο 16/2/2019

Double Trouble

Ηλικίες: 12+

Αθήνα, Κυριακή 17/2/2019
Βόλος, Κυριακή 24/2/2019

Ηλικίες: 8+

Christian Duguay
110’ | Γαλλία | 2017 | Μυθοπλασία
Γαλλικά με ελληνικούς υποτίτλους

Marta Karwowska
85’ | Πολωνία | 2017 | Μυθοπλασία
Πολωνικά με ελληνικούς υποτίτλους

Ο Μορίς και ο Ζοζέφ, δύο αδέλφια εβραϊκής
καταγωγής, βρίσκονται μόνα τους απέναντι στους
θανάσιμους κινδύνους της υπό γερμανική κατοχή
Γαλλίας. Θα επιδείξουν απίστευτο θάρρος ώστε
να αποδράσουν και να επανενωθούν τελικά με την
οικογένειά τους.

Η 12χρονη Γιούλκα ζει σε οικοτροφείο και
δυσκολεύεται να κάνει φίλους. Υποχρεώνεται να
περάσει το καλοκαίρι της με την ιδιόρρυθμη θεία της
στη Βαρσοβία. Όταν όμως ληστεύουν το σπίτι της
θείας και μερικά πολύ σημαντικά έγγραφα χάνονται,
η βαρετή ζωή της Γιούλκα παίρνει άλλη τροπή.

Σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.
Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πολωνίας.
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Τα cool
παιδιά
δεν κλαίνε

Τζέρεμι

Cool kids don’t cry

Αθήνα, Σάββατο 23/2/2019

El Jeremias

Ηλικίες: 10+

Αθήνα, Κυριακή 24/2/2019

Ηλικίες: 8+

Katarina Lauring
102’ | Νορβηγία, Σουηδία | 2014 | Μυθοπλασία
Νορβηγικά με ελληνικούς υποτίτλους

Anwar Safa
95’ | Μεξικό | 2015 | Μυθοπλασία
Ισπανικά με ελληνικούς υπότιτλους

Tης Άνια της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο ακόμα κι
αν τα αγόρια του σχολείου επιμένουν ότι το γήπεδο
δεν είναι μέρος για κορίτσια. Μια αναπάντεχη,
ωστόσο, τροπή την περιμένει: έχει λευχαιμία. Θα τα
καταφέρει άραγε να αγωνιστεί στο τουρνουά ακόμα
και αν είναι βαριά άρρωστη;

Η ιστορία του Τζέρεμι, ενός 8χρονου αγοριού που
ζει σε μια μικρή πόλη του Μεξικού. Ανακαλύπτοντας
ότι είναι χαρισματικός, ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι
αυτογνωσίας.

Με την υποστήριξη της πρεσβείας της Νορβηγίας
και του Νορβηγικού Ινστιτούτου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΘΗΝΑ

Κινηματογράφος Δαναός
Σάββατα 15.30 & Κυριακές 12.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΛΟΣ

Κινηματοθέατρο Αχίλλειον
Κυριακές 11.30

Σάββατο 26/1

Αόρατη Sue

Κυριακή 3/2

Αλντάμπρα: Μια φορά κι ένα νησί

Κυριακή 27/1

E.T. Ο εξωγήινος

Κυριακή 24/2

Διπλός μπελάς

Σάββατο 2/2

Αλντάμπρα: Μια φορά κι ένα νησί

Κυριακή 10/3

Αόρατη Sue

Κυριακή 3/2

Κυνηγοί μαγισσών

Σάββατο 9/2

Το νησί των σκύλων

Κυριακή 10/2

Τοπική ομάδα

Σάββατο 16/2

Ο δρόμος της διαφυγής

Κυριακή 17/2

Διπλός μπελάς

Σάββατο 23/2

Τα cool παιδιά δεν κλαίνε

Κυριακή 24/2

Τζέρεμι

Τιμή εισιτηρίου: 5€ (παιδικό 4€)

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις
που ακολουθούν τις προβολές θα ανακοινώνονται μέσω Facebook
λίγες μέρες πριν από κάθε προβολή:
www.facebook.com/CineDocVolos

Βόλος | Δημοτικό Κινηματοθέατρο Αχίλλειον
Κουμουνδούρου & Ιάσονος, 38221, Βόλος
+30 24210 32812

Τιμή εισιτηρίου: 6€ (παιδικό 5€)

Όλες οι ταινίες του CineDoc Kids προβάλλονται
με ελληνικούς υπότιτλους.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις
που ακολουθούν τις προβολές θα ανακοινώνονται μέσω Facebook
λίγες μέρες πριν από κάθε προβολή:
www.facebook.com/CineDoc

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
CineDoc Kids (Γραφείο)
Στησιχόρου 5, 106 74 Αθήνα, +30 210 7211073
info@cinedoc.gr, www.cinedoc.gr
www.facebook.com/CineDoc

Αθήνα | Κινηματογράφος Δαναός
Λ. Κηφισίας 109, 115 24, Αθήνα
+30 210 6922655
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Ρέα Αποστολίδη
Υπεύθυνη προγράμματος CineDoc Kids
Δανάη Ανεζάκη
Παραγωγή
Γιούρι Αβέρωφ
Ηλέκτρα Πέππα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υπεύθυνη επικοινωνίας
Νατάσσα Πανδή
Διοργάνωση Βόλου
Ελένη Χρυσοπούλου
Μαριτίνα Μακανίκα
Τεχνική επεξεργασία
Authorwave, Anemon
Προβολές στον κινηματογράφο Δαναό
σε συνεργασία με τον Ηλία Γεωργιόπουλο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός καταλόγου
dolphins // communication design
Επιμέλεια καταλόγου
Αλέξανδρος Φιλιππίδης
Ευχαριστούμε πολύ τις εθελόντριές μας
Σοφία Θαλασσινού
Δέσποινα Καλογιάννη
Ιωάννα Καποκάκη
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

www.cinedoc.gr
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