
17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους 
17th Olympia Film Festival for  
Children and Young People

14η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio
14th European Meeting of Young Peoples  
Audiovisual Creation Camera Zizanio

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
MINISTRY of CULTURE and SPORTS

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΟΛΙΤΗ/ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ/ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

-  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ  
- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ  
- ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΗΚΕΠ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ  

ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  
- ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ  

- ΣΩΜΑΤΕΙΟΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ    

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

ASSOCIATES
THESSALONIKI FILM FESTIVAL - INTERNATIONAL SHORT FILM  
FESTIVAL in DRAMA - THE GREEK OMBUDSMAN/CHILDREN’S  
OMBUDSMAN - HELLENIC NATIONAL COMMITTEE for UNICEF -  
THESSALONIKI CINEMA MUSEUM & CINEMATHEQUE -  
HELLENIC CINEMA AND TELEVISION SCHOOL STAVRAKOS - GREEK 
FEDERATION of FILM SOCIETIES - MESSOLONGHI FILM CLUB - 
PATRAS FILM CLUB - PATAKIS EDITIONS - TECHOLOGICAL  
EDUCATIONAL INSTITUTE of WESTERN GREECE -  
MUNICIPALITY of PATRAS / MUNICIPAL LIBRARY-PATRAS  
CULTURAL ORGANIZATION - MUNICIPALITY of PYRGOS -  
MUNICIPAL DEVELOPMENT ENTERPRISE OF AIGIALEIA   
GREEK DIRECTORS GUILD - SCRIPTWRITERS GUILD  
OF GREECE - GREEK SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS -  
HELLENIC ACTORS UNION

INTERNATIONAL ASSOCIATES
EUROPEAN CHILDREN’S FILM ASSOCIATION (ECFA) 
INTERNATIONAL CENTRE of FILMS for CHILDREN and YOUNG PEOPLE (CIFEJ)

Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος  
Δημιουργική Ευρώπη MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Co-funded by Creative Europe MEDIA Programme of the European Union

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ONLINE COMMUNICATION SPONSOR

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / COMMUNICATION SPONSOR

YOUTH PLAN

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ORGANIZATION

REGION OF WESTΕRN GREECE

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ

Κ
ΑΤ

ΑΛ
Ο

ΓΟ
Σ 

 / 
CA

TA
LO

G
U

E 
20

14
 

Κ ΑΤΑΛΟΓΟΣ  / C ATALOGUE 

17
o 

Δ
ΙΕ

Θ
Ν

EΣ
 Φ

ΕΣ
ΤΙ

Β
Α

Λ
 Κ

ΙΝ
Η

Μ
ΑΤ

Ο
ΓΡ

ΑΦ
Ο

Υ 
Ο

Λ
ΥΜ

Π
ΙΑ

Σ 
ΓΙ

Α
 Π

Α
ΙΔ

ΙΑ
 Κ

Α
Ι Ν

ΕΟ
ΥΣ

 
17

Th
 O

LY
M

PI
A

 F
IL

M
 F

ES
TI

VA
L 

FO
R 

 C
H

IL
D

RE
N

 A
N

D
 Y

O
U

N
G

 P
EO

PL
E

cover_katalogou_17x24_2014_FINAL.indd   1 26/11/14   12:20 μ.μ.



cover_katalogou_17x24_2014_FINAL.indd   2 26/11/14   12:20 μ.μ.



european children’s  f i lms  
associat ion
ecfa is an association for professionals and organisations that operate
within the fields of quality films for children and youth. It aims at securing chil-
dren’s access to the best possible film culture and to increase an awareness
of the need for good media politics in the different countries in Europe. 

ecfa will coordinate any initiative taken in favour of cinema for children and
youth, as far as production, distribution, exhibition, cultural action, media
education and training of professionals are concerned. Through initiatives
such as networking, seminars and ex- change of European audiovisual pro-
grammes we will strengthen the link between the different fields of opera-
tions within children’s films.

To strengthen the high quality film culture for children and young people
from the beginning of the films’ production until they reach the eye of the
young audience, ecfa can offer you:

• An extensive database of European films, festivals and contacts
• A network for professionals working within children’s films
• Specialised seminars and workshops
• Distributors group for children’s films
• A quarterly newsletter

ecfa was founded in 1988, and has 50 members from 20 European countries.
Membership fee is 200 Euro per year. Please find more information on our website.
www.ECFAweb.org
ecfa@jekino.be
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IT TOOK ONLY THE BRIEFEST of meetings with its founder, the director Mr Dimitris 

Spirou, for me to understand that Olympia International Film Festival for Children and 

Young People is an exceptional cultural institution. And yet its uniqueness doesn’t lie 

merely in the fact that it’s an event of international standing that grew in the Greek 

periphery nor in the demanding film genre that it’s been serving consistently for 17 

years now.

Aside from the fact that it helps develop the local economy, promote cultural, and more 

so cinematic, tourism and show off contemporary film creation, Olympia International 

Film Festival also serves as a quite unique vehicle of film and social education. The 

participation of children and young people in all its stages –from producing films to 

organising and attending the main festival events– is an excellent way to promote 

creative thinking as well as an understanding of different cultures. It helps young 

people familiarise themselves with new media, develop aesthetic criteria and more 

importantly it is a very inventive way for them to learn the value of co-operation and 

team work.

Considering the great possibilities that lie ahead for the Olympia International Film 

Festival, the Ministry of Culture and Sports makes every possible effort in order to 

support it. This is essential, first of all due to the Festival’s role as an institution that 

undertakes important initiatives in the sensitive fields of cinema for children and 

young people and film education, and also because it is paramount to ensure the 

future existence of this institution. It is our duty to safeguard and use the accumulated 

experience as well as the Festival’s international acclaim, working alongside the local 

and regional authorities that have also embraced this institution.

I would like to congratulate everyone who has contributed in this effort, the Creative 

Group “Youth Plan” (Neaniko Plano), the volunteers, the supporters and of course all 

the professionals as well as the schools that took part this year. I wish that Olympia 

International Film Festival for Children and Young People will continue being a touch-

stone in Greece’s cinematic world.

                                                                   Angela Gerekou

Deputy Minister of Culture and Sports

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ	/	MESSAGES
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ΜΙΑ ΣΎΝΤΟΜΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ με τον εμπνευστή του, τον σκηνοθέτη κ. Δημήτρη Σπύρου, 

ήταν αρκετή  για  να αντιληφθώ ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για 

παιδιά και νέους είναι ένας ξεχωριστός πολιτιστικός θεσμός. Η μοναδικότητά του δεν έγκειται 

μόνο στη διεθνή ακτινοβολία ενός γεγονότος που ανδρώθηκε στην περιφέρεια, ούτε στο 

απαιτητικό κινηματογραφικό είδος που υπηρετεί με συνέπεια αυτά τα 17 χρόνια της ζωής του. 

Εκτός από την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, την προώθηση του πολιτιστικού - ιδιαί-

τερα του κινηματογραφικού - τουρισμού, την ανάδειξη της σύγχρονης κινηματογραφικής 

δημιουργίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας είναι ένα μοναδικό όχημα 

κινηματογραφικής και κοινωνικής αγωγής. Η συμμετοχή παιδιών και νέων σε όλες τις φάσεις 

του θεσμού, από την παραγωγή μιας ταινίας έως τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, είναι μια 

εξαιρετική διαδικασία για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, την αλληλοκατανόηση της 

διαφορετικής κουλτούρας, την εξοικείωση με τα νέα μέσα, την ανάπτυξη αισθητικού κριτηρίου 

και, κυρίως, ένα ευρηματικό μάθημα για την αξία της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που ανοίγονται στο μέλλον για το Διεθνές Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, το Ύπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη στήριξή του. Αυτό επιβάλλεται πρωτίστως από τον ρόλο του 

φεστιβάλ ως φορέα που αναλαμβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες στους ευαίσθητους τομείς 

του Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους και της Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης, αλλά 

και από την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια του θεσμού σε βάθος χρόνου. Οφείλουμε να 

διαφυλάξουμε και να αξιοποιήσουμε τόσο τη συσσωρευμένη εμπειρία όσο και την κεκτημένη 

διεθνή αναγνωρισιμότητα του φεστιβάλ, συνεργαζόμενοι με την τοπική και την περιφερειακή 

αυτοδιοίκηση που επίσης έχουν αγκαλιάσει το φεστιβάλ.

Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, τη Δημιουργική Ομάδα 

«ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ», τους εθελοντές, τους υποστηρικτές και ασφαλώς τους συμμετέχοντες 

- επαγγελματίες και σχολεία -, με την ευχή το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 

για Παιδιά και Νέους να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στα κινηματογραφικά μας 

πράγματα.  

               Άντζελα Γκερέκου
Ύφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
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IN NEARLY TWO DECADES, Olympia International Film Festival for Children and 

Young People has established itself as a very important cultural and educational 

institution whose impact goes beyond our Region’s and our Country’s borders.

The festival focuses in promoting youth creativity both in front and behind the cam-

era as well as in the initiation of a large number of children and young people to the 

magical world of cinema, thus contributing in showcasing Greek cultural creation and 

also adding cultural, social, financial and tourism value to our Region.

Today that culture and creation face significant challenges as a result of the rapid 

developments in the field of digital technologies and also because of the recession, we 

choose to support this International Festival. We do so because culture and creation 

should be a part of everybody’s life. It’s every citizen’s right and not a privilege; it adds 

to our communities’ quality of life.

Every institution that embraces new artists, reaches out to a large audience, listens 

to young people’s issues and ideas, highlights creation and children’s dreams and 

broadens our perception will always have our full support.

I would like to congratulate all those who took part in this collective effort, and I hope 

that Olympia International Film Festival for Children and Young People will continue 

to grow and respond to artistic developments and to society’s expectations.

Apostolos Katsifaras
Prefect of Western Greece region

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ	/	MESSAGES
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ΣΤΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΔΎΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΖΩΗΣ ΤΟΎ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυ-

μπίας για Παιδιά και Νέους, έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας σημαντικός θεσμός πολιτισμού και 

εκπαίδευσης, με απήχηση πολύ πέρα από τα σύνορα της Περιφέρειάς μας και της Χώρας μας.

Με έμφαση στην προώθηση της νεανικής δημιουργικότητας μπροστά και πίσω από την 

κάμερα, αλλά και τη μύηση του ευρύτερου πληθυσμού και ιδίως των νέων και των παι-

διών στη μαγεία της 7ης τέχνης, συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής παραγωγής μας 

και δημιουργεί προστιθέμενη πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και τουριστική αξία για την 

Περιφέρειά μας.

Στην εποχή μας, που ο τομέας της δημιουργίας και του πολιτισμού αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις ως αποτέλεσμα της αλματώδους εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών και την 

οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, εμείς στηρίζουμε το Διεθνές Φεστιβάλ, γιατί ο πολι-

τισμός και η δημιουργία πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, αποτελεί 

δικαίωμα του κάθε πολίτη και όχι προνόμιο των λίγων, και συμβάλλει στην ποιότητα ζωής 

των κοινωνιών μας.

Κάθε θεσμός που αγκαλιάζει νέους καλλιτέχνες, προσεγγίζει ένα ευρύτερο κοινό, αφουγκρά-

ζεται τους προβληματισμούς και τις ιδέες νέων ανθρώπων, προβάλει τη δημιουργία και τα 

όνειρα των παιδιών μας, διευρύνει την αντίληψή μας, θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, και εύχομαι το Διεθνές 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους να συνεχίσει να αναπτύσσεται 

και να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της τέχνης και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
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IN A TIME WHERE THE NEED to start believing in tomorrow and create steady 

foundations for the future, in a country whose only option is to move efficiently and 

leave a mark in the world, Olympia International Film Festival for Children and Young 

People, as the top regional cultural, artistic and educational event, can serve both as 

a bridge and a satellite for that goal.

In its constantly developing 17-year course, it has managed to become the image 

and voice of our region; our means to connect to the global neighbourhood. Active 

extroversion being its most characteristic feature, the Festival attracts every creative 

trend and all kinds of new ideas to its core, the Region of Western Greece: Ilia, Achaea, 

Aetolia-Acarnania. The Festival itself becomes a keystone of new prospects.

Olympia International Film Festival for Children and Young People is constant proof 

that cinema serves as food for creative thinking, learning and organising, and that 

it also teaches youth about collectivity, competition and volunteering, all necessary 

resources to ensure a better future.

The Festival also has a very profound educational aspect: It fosters critical thinking, 

supports creativity, rewards and encourages original creative actions, and promotes 

the incredible potential for aesthetic growth, social learning and communication that 

children and young people have.

The 17th Olympia International Film Festival for Children and Young People and 14th 

European Meeting of Young People’s Audiovisual Creation Camera Zizanio with their 

national and international reach, will lend us yet again all that our Region needs to 

walk steadily towards the future.

The fact that children and young people still insist on expressing themselves creatively 

in times of stern controversy and redefinition can only make us feel hopeful.

Giorgos Georgiopoulos
Vice-Prefect of Ilia Prefecture.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ	/	MESSAGES
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ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΎ Η ΑΝΑΓΚΗ να πιστέψουμε από την αρχή στο αύριο και να δημιουρ-

γήσουμε γερές βάσεις για την επόμενη μέρα, σε μια χώρα που έχει ως μοναδική επιλογή 

να κινηθεί αποτελεσματικά στον παγκόσμιο χάρτη αφήνοντας έντονη τη σφραγίδα της, το 

κορυφαίο περιφερειακό πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό γεγονός, το Διεθνές Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα, τον 

δορυφόρο αυτού του στόχου. 

Έχοντας διανύσει μια διαρκώς εξελισσόμενη πορεία 17 χρόνων, έχει καταφέρει να γίνει 

η «εικόνα», η «φωνή», το μέσο διασύνδεσης αυτού του τόπου με την παγκόσμια γειτονιά.  

Έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό του την εξωστρέφεια στην πράξη, κάθε χρόνο, στα τέλη 

Νοεμβρίου προσελκύει στον πυρήνα του, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Ηλεία, την 

Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, όλες τις δημιουργικές τάσεις, τις νέες ιδέες, γίνεται το ίδιο το 

Φεστιβάλ το θεμέλιο της νέας προοπτικής.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους αποτελεί σταθερή απόδειξη ότι ο 

κινηματογράφος είναι τροφή για δημιουργική σκέψη, μάθηση, μεθοδικότητα, συλλογικότητα, 

άμιλλα και εθελοντισμό, που αποτελούν απαραίτητα εφόδια δράσης για το μέλλον.

Με βαθιά εκπαιδευτική διάσταση, καλλιεργεί την κριτική σκέψη, υποστηρίζει τη δημιουργι-

κότητα, επιβραβεύει, ενθαρρύνει τις αυθεντικές και δημιουργικές δράσεις και προωθεί τις 

απεριόριστες δυνατότητες αισθητικής καλλιέργειας, κοινωνικής μάθησης, επικοινωνίας των 

παιδιών και των νέων.

Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η 14η Ευρω-

παϊκή Συνάντηση Νεανικής Δημιουργίας Camera Zizanio, έρχονται για άλλη μια φορά να 

προσδώσουν, με την πανελλήνια και διεθνή τους απήχηση, τα χαρακτηριστικά εκείνα που έχει 

ανάγκη η Περιφέρειά μας για να βαδίσει με σταθερά βήματα στο αύριο.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των παιδιών, όλων αυτών των νέων που επιμένουν να εκφρά-

ζονται δημιουργικά σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης και επαναπροσδιορισμού, μόνο 
ελπίδα μπορεί να γεννά.

Γιώργος Γεωργιόπουλος 
Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ	/	MESSAGES

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   15 25/11/14   8:55 μ.μ.



16

I am delighted for this opportunity to address the organising committee of the 17th 

International Olympia Film Festival for Children and Young People.

The fact that an International Film Festival continues to be active for 17 consecutive 

years in Olympia is a message of hope and pride not only for Greek Cinema, but also 

for Greek Culture in general.

Moreover, it is incontrovertible proof of the fact that when people believe in what they 

do, they will carry on doing it even in difficult and adverse circumstances.

Yet, these exact difficult and adverse circumstances call for the propagation of art 

and culture, not only in big cities, but also in every village and every corner of Greece.

Apart from that however, the greatest merit of Olympia Film Festival is that it is an 

event for children and young people, the future citizens of this country, who need 

education and culture, not only for their own survival and growth, but also for the 

survival and growth of Greece.

My wish is for Olympia International Film Festival for Children and Young People to 

continue its creative and valuable work for many years to come. We need it. 

Petros Markaris
President of the Board of Directors of the Greek Film Centre

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ	/	MESSAGES
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ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΑΡΑ, που μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό στο 

17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

Το γεγονός ότι ένα Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου μπορεί και συνεχίζει τη δραστηριότητα 

του επί δέκα επτά συναπτά έτη στην Ολυμπία είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και υπερηφάνειας 

όχι μόνο για τον Ελληνικό Κινηματογράφο, αλλά γενικότερα για τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Είναι, επίσης, μια περίτρανη απόδειξη ότι άνθρωποι που πιστεύουν σ’ αυτό που κάνουν, εξα-

κολουθούν να το παράγουν ακόμα και μέσα σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.

Ακριβώς αυτές οι δύσκολες και αντίξοες συνθήκες επιβάλλουν την εξάπλωση της τέχνης 

και του πολιτισμού σε κάθε χωριό και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο στα μεγάλα 

αστικά κέντρα.

Ωστόσο, πέραν όλων αυτών, η μεγάλη προσφορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 

είναι ότι απευθύνεται σε παιδιά και νέους, δηλαδή στους μελλοντικούς πολίτες της Ελλάδας, 

οι οποίοι χρειάζονται την παιδεία και τον πολιτισμό όχι μόνο για την προσωπική τους επιβίωση 

και ανάπτυξη, αλλά για την επιβίωση και ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας.

Εύχομαι στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους να συνε-

χίσει το δημιουργικό και πολύτιμο έργο του για πολλά χρόνια ακόμα. Μας είναι απαραίτητο.

Πέτρος Μάρκαρης
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ	/	MESSAGES

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   17 25/11/14   8:55 μ.μ.



18

THERE WILL BE 185 FILMS SCREENED in the 17th Festival; 185 fiction, animation and docu-
mentary films of feature and short length, from 52 countries around the world. Adding to that 
number the films that will be screened in Camera Zizanio, it comes up to a total of 678 films 
from 61 countries! Last year, in the 16th Festival, 386 films were screened to an audience of 
24,000 people. How large will this year’s audience be?
If you expect me to answer by using the rule of three, I’m afraid I must disappoint you. Art is 
not measured by numbers. This is not to say that numbers are not important, but in a festival 
which puts the new generation at the forefront, numbers are not the main concern; passion, 
need and a desire for creation are. Or rather, a demand for creation. You might be wondering 
how something like this could be measured. I don’t know. And frankly, I don’t care. Besides, I 
despise numbers. All sorts of numbers.

So, instead of quoting statistics, I’ll tell you a little story: Last year, a few days before the 
Festival begun, an acquaintance of mine – a teacher, came to me to express his concerns.
“From what I have seen,” he told me, “children love the Festival. While this is definitely a good 
thing, they miss many school hours… Though the truth is that school is boring, while the Fes-
tival is fun.”
“School is boring,” I replied, “because today’s school focuses only on the syllabus, while it 
should be focused on the student-member of the community. Indeed, the Festival is fun for the 
children, because there they learn by creating, because they discover that Knowledge is not 
a punishment nor dull, but a pleasure. The Festival is also a school, but the difference is that 
children love it and yearn to be a part of it.”
“All this sounds very nice,” he told me, “but I still have second thoughts about this. I can’t tell 
whether you are right.”
“I understand,” I said, “but I’d like you to see a film and we’ll talk again afterwards.”
I sent him the film Passion for Life [L’École buissonnière, literally “to play truant”] by Jean-Paul 
Le Chanois, a brilliant French film about a teacher and pedagogue Célestin Freinet and his 
teaching methods.

We didn’t speak for a few months. And then he called me in early September.
“How are preparations for the Festival going?” he asked with genuine interest.
“Everything will be ready on time,” I replied.
“I want you to tell me right now which films and workshops you recommend. This year I am 
determined to urge the children to… play truant,” he said pointedly.
I didn’t reply immediately. I like to capture and savour such beautiful moments.
“Tell me, what are the films of the competition section about?”
“They are about friendship and solidarity, war and immigration, poverty and social exclusion, 
racism and religious conflicts, the age gap and being different, traditions, and folktales…”
“Say no more, I get it. We’ll have to play truant a lot, it seems…”

Now I could talk about numbers too. Because this is the only way numbers hold any sig-
nificance: When they are the product of a deep understanding about the educational aspect 
of the Festival.
But, instead of talking about numbers, I suggest we play truant… On, then, to the 17th Olympia 
Film Festival and the 14th Camera Zizanio!

Dimitris Spyrou
Artistic Director
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ΣΤΟ 17Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 185 ταινίες, μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, 
animation και ντοκιμαντέρ, οι οποίες προέρχονται από 52 χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Αν προσθέσουμε 
και τις ταινίες που προβάλλονται στην Camera Zizanio, τότε φτάνουμε  678 ταινίες από 61 χώρες! 
Πέρυσι, στο 16ο Φεστιβάλ το σύνολο των ταινιών ήταν 386 και το παρακολούθησαν 24.000 θεατές. 
Πόσους θεατές θα έχουμε φέτος, λοιπόν; 
Αν περιμένετε να σας απαντήσω με την μέθοδο των τριών, μάλλον θα σας απογοητεύσω. Γιατί η 
Τέχνη δεν μετριέται με νούμερα. Όχι πως δεν έχουν τη σημασία τους, αλλά το κυρίαρχο ζήτημα για 
ένα φεστιβάλ που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας γενιάς δεν είναι τα νούμερα. Είναι 
το πάθος, η ανάγκη, το αίτημα για δημιουργία. Ή, καλύτερα, η απαίτηση για δημιουργία. Θα μου πείτε, 
είναι μετρήσιμο μέγεθος αυτό; Δεν ξέρω. Ούτε με ενδιαφέρει. Άλλωστε απεχθάνομαι τα νούμερα. Τα 
πάσης φύσεως νούμερα.

Έτσι, αντί για αναφορές σε στατιστικές, θα σας πω μια μικρή ιστορία: Πέρυσι, λίγες ημέρες πριν 
από το Φεστιβάλ, με πλησίασε ένας γνωστός μου εκπαιδευτικός για να μου εκφράσει τον προβλη-
ματισμό του. 
«Έχω διαπιστώσει –είπε– πως τα παιδιά τρελαίνονται για το Φεστιβάλ. Καλό είναι αυτό, βέβαια, αλλά 
χάνουν πολλές ώρες από το μάθημά τους… Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι βαριούνται το σχολείο, 
ενώ στο Φεστιβάλ διασκεδάζουν».
«Βαριούνται το σχολείο –απάντησα– γιατί το σημερινό σχολείο περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από 
τη σχολική ύλη,  ενώ θα έπρεπε να περιστρέφεται γύρω από το μαθητή-μέλος της κοινότητας. Ναι, 
στο Φεστιβάλ τα παιδιά διασκεδάζουν γιατί αποκτούν γνώσεις δημιουργώντας, γιατί διαπιστώνουν 
ότι η Γνώση δεν είναι τιμωρία και πλήξη αλλά απόλαυση. Το Φεστιβάλ είναι κι αυτό ένα σχολείο, με τη 
διαφορά ότι τα παιδιά τρελαίνονται μαζί του και λαχταρούν να το παρακολουθούν».
«Ωραία ακούγονται όλα αυτά –σχολίασε– αλλά έχω τους ενδοιασμούς μου, δεν μπορώ να είμαι 
σίγουρος κατά πόσο είναι σωστά».
«Δεν έχεις άδικο –του είπα– θα ήθελα, όμως, να δεις μια ταινία και κάποια άλλη στιγμή τα ξαναλέμε».
Του έστειλα το «Σκασιαρχείο» του Ζαν Πολ λε Σανουά, αυτήν την περίφημη γαλλική ταινία που έχει 
κεντρικό ήρωα τον καθηγητή και παιδαγωγό Σελεστέν Φρενέ και αναφέρεται στη μέθοδο διδασκαλίας του.

Χαθήκαμε για μήνες. Εμφανίστηκε στο τηλέφωνο στις αρχές του Φθινοπώρου.
«Πώς πάνε οι προετοιμασίες για το Φεστιβάλ;», με ρώτησε με ενδιαφέρον.
«Θα είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους», του απάντησα.
«Θέλω να μου πεις από τώρα ποιες ταινίες προτείνεις και ποια εργαστήρια. Φέτος είμαι αποφασισμένος 
να παροτρύνω τα παιδιά να κάνουν… σκασιαρχείο», μου είπε με νόημα.
Δεν του απάντησα αμέσως. Τις όμορφες στιγμές θέλω να τις αιχμαλωτίζω και να τις χαίρομαι.
«Πες μου, με τι θέματα καταπιάνονται οι ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος», ρώτησε  πάλι.
«Με τη φιλία και την αλληλεγγύη, τον πόλεμο και την προσφυγιά, τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, τις φυλετικές διακρίσεις και τις θρησκευτικές διαφορές, το χάσμα των γενεών και τη 
διαφορετικότητα, τις λαϊκές παραδόσεις, τα λαϊκά παραμύθια…».
«Καλά, μη συνεχίζεις, κατάλαβα. Φαίνεται πως θα χρειαστεί να κάνουμε πολλά σκασιαρχεία…»

Μετά από αυτό, θα μπορούσα να σας μιλήσω και με τους αριθμούς. Γιατί μόνο έτσι έχουν νόημα 
οι αριθμοί: Όταν είναι αποτέλεσμα βαθιάς κατανόησης της εκπαιδευτικής διάστασης του Φεστιβάλ. 

Αλλά, αντί να σας λέω αριθμούς, σας προτείνω να κάνουμε ένα σκασιαρχείο… Εμπρός, λοιπόν, για 
το 17ο Φεστιβάλ Ολυμπίας και την 14η Camera Zizanio!

Δημήτρης Σπύρου
Καλλιτεχνικός διευθυντής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ	/	MESSAGES
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ΤΙΜΏΜΕΝΑ	ΠΡΌΣΏΠΑ
HONOREES
17ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΟΛΥΜΠΙΆΣ ΕΙΝΆΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ /  17TH OLYMPIA FILM FESTIVAL ARE ACTORS

Το Φεστιβάλ επέλεξε να τιμήσει τους δυο Έλληνες ηθοποιούς για τη 
συνέπεια και το ήθος με το οποίο υπηρετούν την Τέχνη τους στο θέατρο και 
τον κινηματογράφο. Επίσης για την κορυφαία διάκρισή τους σε μεγάλα 
διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Βενετία και Νάσβιλ), με βραβεία 
καλύτερης ανδρικής ερμηνείας, συμβάλλοντας στη γενικότερη προώθηση 
του ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό και τη διεθνή προβολή του 
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
This year, Olympia Film Festival has chosen to honour two Greek actors 
for serving their Art on stage and screen with integrity and character. 
Also, for winning the awards for Best Actor at important international 
film festivals (Venice and Nashville), thus contributing in promoting 
Greek cinema and modern Greek culture internationally.

ΜΑΝΏΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ / MANOLIS MAVROMATAKIS

Ο Μανώλης Μαυροματάκης απέσπασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάσβιλ (2014) στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών για την 
ερμηνεία του στην ταινία Ο εχθρός μου. Έχει παίξει και έχει υπάρξει συντελεστής στις 
ταινίες: Μαριονέτα (2007), Uranya (2006), Το όνειρο του σκύλου (2005), Quo Vadis (2004), 
Μπραζιλέρο (2001), Ένας λαμπερός ήλιος (2000), Η γωνία του παραδείσου (1998), Πριν 
το τέλος του κόσμου (1996), Ελεύθερη κατάδυση (1995), Λευτέρης Δημακόπουλος (1993). 
Επίσης έχει πάρει το πρώτο βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Δράμας, για την 
ταινία Τα παιδιά της Σπιναλόγκας (2007).
Manolis Mavromatakis won the Best Actor Award at the Nashville Film Festival 
held in Nashville, Tennessee for his performance in the film The enemy within. He 
has acted or participated in the following films: Marionette (2007), Uranya (2006), A 
Dog’s Dream (2005), Quo Vadis (2004), Brazilero (2001), A Bright Shinning Sun (2000), 
A Corner of Paradise (1998), Before the End of the World (1996), Love Knot (1995), 
Lefteris (1993). He has also won first prize for an actor in a leading role at the Greek 
Short Film Festival in Drama for his performance in the film Spinalonga (2007).
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ΤΙΜΏΜΕΝΑ	ΠΡΌΣΏΠΑ
HONOREES
17ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΟΛΥΜΠΙΆΣ ΕΙΝΆΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ /  17TH OLYMPIA FILM FESTIVAL ARE ACTORS

ΘΈΜΗΣ ΠΑΝΟΥ / THEMIS PANOU

Ο Θέμης Πάνου βραβεύτηκε ως καλύτερος άνδρας ηθοποιός (Volpi Cup), για την 
ερμηνεία του στην ταινία Miss Violence, στο 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 
(2013). Από το 2000 συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο και συμμετείχε σε διεθνείς 
περιοδείες του σε Ευρώπη, Η.Π.Α, Λατινική Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα κ.α. Έχει 
συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες και ανέλαβε σημαντικούς ρόλους σε 
έργα των: Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Σαίξπηρ, Μπεν Τζόνσον, Μολιέρου, 
Μαριβώ, Γκολντόνι, Πούσκιν, Γέητς, Μπέκετ, Ντάριο Φο, Γκόρκυ, Μπρεχτ, Βάϊς, Χόρβατ, 
Οστρόφσκι, Ουίλιαμς, Σέπαρντ, Δημητριάδη, Μάτεση, Καπετανάκη, Καρύδη κ.ά. Συμμετείχε 
σε τηλεοπτικές παραγωγές και σε 12 ταινίες στον κινηματογράφο, ενώ έχει τιμηθεί με τη 
διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Δράμας για την ταινία Μια νύχτα 
μαζί (2009). Έχει μεταφράσει στην τουρκική γλώσσα τους Ιχνευτές του Σοφοκλή και τον 
Φιάκα του Δ. Κ. Μισιτζή, και στην ελληνική την τριλογία Ο Μίδας του Γκιουγκιόρ Ντίλμεν, 
ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Κινστέρνα, Να ένα μήλο, και έχουν 
εκδοθεί από Το Ροδακιό.
Themis Panou won the Volpi Cup for Best Actor at the 70th Venice International 
Film Festival (2013) for his performance in the film Miss Violence. Since 2000, he 
has been acting with the National Theatre of Greece where he has participated in 
international tours in Europe, USA, South America, Australia, Japan, China etc. He 
has worked with distinguished Greek directors, performing prominent roles in plays 
by playwrights such as: Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, Shakespeare, 
Ben Jonson, Molière, Marivaux, Goldoni, Pushkin, Yates, Beckett, Dario Fo, Gorky, 
Brecht, Weiss, Horváth, Ostrovsky, Williams, Shepard, Dimitriadis, Matessis, 
Kapetanakis, Karydis etc. He has acted in several television productions and 12 
films, and has also been awarded the honorary distinction for best actor in a leading 
role for his performance in the film One Night Together (2009). He has translated 
Ichneutae by Sophocles and Fiakas, Duke of Idiocy by D. K. Misitzis in Turkish, and also 
the Midas trilogy by Güngör Dilmen in Greek. His works have been published in the 
literary journals Kinsterna and Na ena milo, and by the publishing house To Rodakio.
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❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΚΡΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ	/	INTERNATIONAL	
JURY	AWARDS

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙ΜΕΓΑΛΟΎ❙

ΜΗΚΟΎΣ❙ΜΎΘΟΠΛΑΣΊΑΣ❙/❙BEST❙FEATURE❙FILM

Εσκίλ και Τρινιντάντ / Eskil and Trinidad, 
Stephan Apelgren, Σουηδία / Sweden, 2013

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙ΜΊΚΡΟΎ❙

ΜΗΚΟΎΣ❙ΜΎΘΟΠΛΑΣΊΑΣ❙/❙BEST❙SHORT❙

FICTION❙FILM

Η κουκούλα που φωσφόριζε / Little 
Kyota Neon Hood, Satsuki Okawa, 
Ιαπωνία / Japan, 2012

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙ΜΊΚΡΟΎ❙

ΜΗΚΟΎΣ❙ΚΊΝΟΎΜΕΝΩΝ❙ΣΧΕΔΊΩΝ❙/❙BEST❙

SHORT❙ANIMATED❙FILM

Πες μου, μπαμπά / Father, Ivan 
Bogdanov, Βουλγαρία-Κροατία- 
Γερμανία / Bulgaria-Croatia-Germany, 
2012

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙❙

ΜΕΓΑΛΟΎ❙ΜΗΚΟΎΣ❙/❙BEST❙FEATURE❙❙

FILM❙DIRECTOR

Bernd Sahling για την ταινία Τα 
«πάνω-κάτω» / Upsidedown, Γερμανία / 
Germany, 2012

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΣΕΝΑΡΊΟΎ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙❙

ΜΕΓΑΛΟΎ❙ΜΗΚΟΎΣ❙/❙BEST❙FEATURE❙❙

FILM❙SCREENPLAY

Vincent Bal & Jon Gilbert για την ταινία 
Tο παιδί «ζιγκ-ζαγκ» / The Zigzag Kid, 
Vincent Bal, Ολλανδία-Βέλγιο /  
The Netherlands-Belgium, 2012

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΕΡΜΗΝΕΊΑΣ❙ΑΓΟΡΊΟΎ❙

ΣΕ❙ΤΑΊΝΊΑ❙ΜΕΓΑΛΟΎ❙ΜΗΚΟΎΣ❙/❙BEST❙YOUNG❙

ACTOR❙IN❙A❙FEATURE❙FILM

Linus Oscarsson για την ερμηνεία του 
στην ταινία Εσκίλ και Τρινιντάντ /  
Eskil and Trinidad

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΕΡΜΗΝΕΊΑΣ❙ΚΟΡΊΤΣΊΟΎ❙

ΣΕ❙ΤΑΊΝΊΑ❙ΜΕΓΑΛΟΎ❙ΜΗΚΟΎΣ❙/❙BEST❙YOUNG❙

ACTRESS❙IN❙A❙FEATURE❙FILM

Frieda-Anna Lehman για την ερμηνεία 
της στην ταινία Τα «πάνω-κάτω» / 
Upsidedown

ΕΊΔΊΚΟ❙ΒΡΑΒΕΊΟ❙/❙SPECIAL❙PRIZE

Άγγιγμα φωτός / Touch of the light, 
Chang Jung-Chi, Ταϊβάν-Χονγκ Κονγκ / 
Taiwan-Hong Kong, 2012

ΕΊΔΊΚΟ❙ΒΡΑΒΕΊΟ❙/❙SPECIAL❙PRIZE

Η Κλάρα και το μυστικό των αρκούδων 
/ Clara And The Secret Of The Bears, 
Tobias Ineichen, Ελβετία-Γερμανία / 
Switzerland-Germany, 2012.

ΕΎΦΗΜΗ❙ΜΝΕΊΑ❙/❙SPECIAL❙MENTION

Counting happiness, Βενετία  
Ευριπιώτου / Venetia Evripiotou,  
Ελλάδα-Ινδία / Greece-India, 2012

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΚΡΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ	KIDS	AND	DOCS	
2013	/	KIDS	AND	DOCS	2013	
JURY	AWARDS

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙

ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΕΡ❙/❙BEST❙DOCUMENTARY

Τα παιδιά του κούκου / Cuckoos’ 
children, Inesa Kurklietytė, Λιθουανία / 
Lithuania, 2013
2O❙ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙

ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΕΡ❙/❙SECOND❙PRIZE❙FOR❙BEST❙

DOCUMENTARY

Ο δρόμος του Ραφαέλ / Raffael’s way, 
Alessandro Falco, Ιταλία-Ισπανία / 
Italy-Spain, 2013

ΕΎΦΗΜΟΣ❙ΜΝΕΊΑ❙/❙SPECIAL❙MENTION

Όταν τα Παιδιά Επιστρέφουν / When  
the boys return, Tone Andersen,  
Νορβηγία / Norway, 2012

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΤΗΣ	ΚΡΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ	ΤΏΝ	ΠΑΙΔΙΏΝ	/	
CHILDREN’S	JURY	AWARDS
ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙/❙BEST❙

FEATURE❙FILM

Μάιλο / Milo, Berend Boorsma and 
Roel Boorsma, Ολλανδία-Ιρλανδία / 
The Netherlands-Ireland, 2012

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙ΜΊΚΡΟΎ❙

ΜΗΚΟΎΣ❙ΜΎΘΟΠΛΑΣΊΑΣ❙/❙BEST❙SHORT❙

FICTION❙FILM

Νικολέτα / Nicoleta, Σόνια Λίζα 
Κέντερμαν, Ελλάδα / Greece, 2013

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙ΜΊΚΡΟΎ❙

ΜΗΚΟΎΣ❙ΚΊΝΟΎΜΕΝΩΝ❙ΣΧΕΔΊΩΝ❙/❙BEST❙

SHORT❙ANIMATED❙FILM

Η μάχη με τα bit / Bitseller, animation, 
Juanma Sánchez Cervantes, Ισπανία / 
Spain, 2013
ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙

ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΕΡ❙/❙BEST❙DOCUMENTARY

Όταν τα Παιδιά Επιστρέφουν / When the 
boys return, Tone Andersen, Νορβηγία / 
Norway, 2012

2o❙ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙

ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΕΡ❙/❙SECOND❙PRIZE❙FOR❙BEST❙

DOCUMENTARY

Ηλιόσποροι / Sunflower seeds, Αντώνης 
Τολάκης / Antonis Tolakis, Ελλάδα / 
Greece, 2013

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΌ	ECFA	/		
ECFA	AWARD
Τα «πάνω-κάτω» / Upsidedown, Bernd 
Sahling, Γερμανία / Germany, 2012

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΌ	CIFEJ	/	CIFEJ	PRIZE
Ιρίνα-Η πορφυρή βαλίτσα / Irina-The 
Scarlet Briefcase, Bernard Mazauric, 
Γαλλία / France, 2013

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΌ	ΌΚΛΕ	/	OKLE	
AWARD
Tο παιδί «ζιγκ-ζαγκ» / The Zigzag Kid, 
Vinvent Bal, Ολλανδία-Βέλγιο / The 
Netherlands-Belgium, 2012

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΌ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	
ΕΘΝΙΚΗΣ	ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ		
UNICEF	/	UNICEF	AWARD
Ιρίνα-Η πορφυρή βαλίτσα / Irina-The 
Scarlet Briefcase, Bernard Mazauric, 
Γαλλία / France, 2013

ΒΡΑΒΕΙΑ	16ου	ΦΕΣΤΙΒΑΛ	[2013]
AWARDS	OF	THE	16th	FESTIVAL	[2013]

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΚΡΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ	/	INTERNATIONAL	
JURY	AWARDS

1.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας / Best 
Feature Film

2.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Μυθοπλασίας / Best Short 
Fiction Film

3.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων / Best 
Animated Short Film

4.   Βραβείο Σκηνοθεσίας Ταινίας 
Μεγάλου Μήκους / Best Feature 
Film Director 

5.   Βραβείο Σεναρίου Ταινίας Μεγάλου 
Μήκους / Best Feature Film 
Screenplay

6.   Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας 
Αγοριού σε ταινία Μεγάλου Μήκους 
/ Best Young Actor in a Feature 
Film

7.   Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας 
Κοριτσιού σε ταινία Μεγάλου 
Μήκους / Best Young Actress in a 
Feature Film

Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να 
απονείμει Ειδικά Βραβεία και 
Εύφημες Μνείες για να εξάρει 
ιδιαίτερες αρετές άλλων ταινιών.
The Jury may also award Special 
Prizes and Special Mentions to 
praise the merits of other films.

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΚΡΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ	KIDS	AND	DOCS	
2014	/	KIDS	AND	DOCS	2014	
JURY	AWARDS

1.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μεσαίου Μήκους / Best Featurette 

2.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μικρού Μήκους / Best 
Documentary Short Film

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   22 25/11/14   8:55 μ.μ.



23

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙ΜΊΚΡΟΎ❙

ΜΗΚΟΎΣ❙ΜΎΘΟΠΛΑΣΊΑΣ❙/❙BEST❙SHORT❙

FICTION❙FILM

Νικολέτα / Nicoleta, Σόνια Λίζα 
Κέντερμαν, Ελλάδα / Greece, 2013

ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙ΜΊΚΡΟΎ❙

ΜΗΚΟΎΣ❙ΚΊΝΟΎΜΕΝΩΝ❙ΣΧΕΔΊΩΝ❙/❙BEST❙

SHORT❙ANIMATED❙FILM

Η μάχη με τα bit / Bitseller, animation, 
Juanma Sánchez Cervantes, Ισπανία / 
Spain, 2013
ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙

ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΕΡ❙/❙BEST❙DOCUMENTARY

Όταν τα Παιδιά Επιστρέφουν / When the 
boys return, Tone Andersen, Νορβηγία / 
Norway, 2012

2o❙ΒΡΑΒΕΊΟ❙ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ❙ΤΑΊΝΊΑΣ❙

ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΕΡ❙/❙SECOND❙PRIZE❙FOR❙BEST❙

DOCUMENTARY

Ηλιόσποροι / Sunflower seeds, Αντώνης 
Τολάκης / Antonis Tolakis, Ελλάδα / 
Greece, 2013

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΌ	ECFA	/		
ECFA	AWARD
Τα «πάνω-κάτω» / Upsidedown, Bernd 
Sahling, Γερμανία / Germany, 2012

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΌ	CIFEJ	/	CIFEJ	PRIZE
Ιρίνα-Η πορφυρή βαλίτσα / Irina-The 
Scarlet Briefcase, Bernard Mazauric, 
Γαλλία / France, 2013

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΌ	ΌΚΛΕ	/	OKLE	
AWARD
Tο παιδί «ζιγκ-ζαγκ» / The Zigzag Kid, 
Vinvent Bal, Ολλανδία-Βέλγιο / The 
Netherlands-Belgium, 2012

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΌ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	
ΕΘΝΙΚΗΣ	ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ		
UNICEF	/	UNICEF	AWARD
Ιρίνα-Η πορφυρή βαλίτσα / Irina-The 
Scarlet Briefcase, Bernard Mazauric, 
Γαλλία / France, 2013

ΒΡΑΒΕΙΑ	16ου	ΦΕΣΤΙΒΑΛ	[2013]
AWARDS	OF	THE	16th	FESTIVAL	[2013]

ΒΡΑΒΕΙΑ	17ου	ΦΕΣΤΙΒΑΛ	[2014]
AWARDS	OF	THE	17th	FESTIVAL	[2014]

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΚΡΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ	/	INTERNATIONAL	
JURY	AWARDS

1.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας / Best 
Feature Film

2.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Μυθοπλασίας / Best Short 
Fiction Film

3.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων / Best 
Animated Short Film

4.   Βραβείο Σκηνοθεσίας Ταινίας 
Μεγάλου Μήκους / Best Feature 
Film Director 

5.   Βραβείο Σεναρίου Ταινίας Μεγάλου 
Μήκους / Best Feature Film 
Screenplay

6.   Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας 
Αγοριού σε ταινία Μεγάλου Μήκους 
/ Best Young Actor in a Feature 
Film

7.   Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας 
Κοριτσιού σε ταινία Μεγάλου 
Μήκους / Best Young Actress in a 
Feature Film

Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να 
απονείμει Ειδικά Βραβεία και 
Εύφημες Μνείες για να εξάρει 
ιδιαίτερες αρετές άλλων ταινιών.
The Jury may also award Special 
Prizes and Special Mentions to 
praise the merits of other films.

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΚΡΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ	KIDS	AND	DOCS	
2014	/	KIDS	AND	DOCS	2014	
JURY	AWARDS

1.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μεσαίου Μήκους / Best Featurette 

2.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μικρού Μήκους / Best 
Documentary Short Film

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΚΡΙΤΙΚΗΣ	
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ	ΤΏΝ	ΠΑΙΔΙΏΝ	/	
CHILDREN’S	JURY	AWARDS

1.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας / Best 
Feature Film

2.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Μυθοπλασίας / Best Short 
Fiction Film

3.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων / Best 
Animated Short Film

4.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μεσαίου Μήκους / Best Featurette

5.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μικρού Μήκους / Best 
Documentary Short Film

❙❙ ΒΡΑΒΕΙΑ	ΘΑ	ΑΠΌΝΕΙΜΌΥΝ	
ΌΙ	ΕΞΗΣ	ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΙ:	/	PRIZES	
WILL	ALSO	BE	AWARDED	
BY	THE	FOLLOWING	
ORGANIZATIONS:

1.   Centre International du Film pour 
l’ Enfance et la Jeunesse (CIFEJ) / 
Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου 
για παιδιά και νέους

2.   European Children’s Film 
Association (ECFA) / Ευρωπαϊκή 
Ένωση Παιδικού Κινηματογράφου

3.   Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) 
/ Hellenic Actors’ Union
  ❙ Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας 
Αγοριού σε ταινία Μεγάλου Μήκους / 
Best Young Actor in a Feature Film

  ❙ Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας 
Κοριτσιού σε ταινία Μεγάλου Μήκους 
/ Best Young Actress in a Feature 
Film

4.   Ομοσπονδία Κινηματογραφικών 
Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) / Greek 
Film Clubs’ Association

5.   Ελληνική Εθνική Επιτροπή της 
UNICEF / Hellenic National 
Committee for UNICEF

Η ταινία που θα αποσπάσει το Βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας, περιλαμβάνεται 
στη λίστα υποψηφιοτήτων για: / The 
film that will win the Best Feature Film 
prize will be automatically nominated 
for the following awards: 

1.   Βραβείο Νεανικού Κοινού 
της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου 2014 / European 
Film Academy Young Audience 
Award 2014

2.   Το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής 
Ταινίας για Παιδιά και Νέους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού 
Κινηματογράφου / Best European 
Feature Film for Children and 
Young People of the European 
Children’s Film Association [Το 
Βραβείο για την ταινία του 2014, 
θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της 
Μπερλινάλε, τον Φεβρουάριο του 
2015 στο Βερολίνο. / The 2014 
Award will be presented during the 
International Filmfestival Berlin 
Berlinale in February 2015.]
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MIKA ANTTOLAINEN

Διοργανωτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους του Όουλου 
της Φινλανδίας. Αρχικά δούλευε σε βιβλιοθήκες και η συνεργασία του με το Φεστιβάλ 
ξεκίνησε το 2001. Εργάστηκε ως Ύπεύθυνος Τύπου για τέσσερα χρόνια και το 2007 πέρασε 
στον τομέα της διοργάνωσης. Παράλληλα, έχει και μια ενασχόληση ελαφρώς αντίθετη από 
τον παιδικό κινηματογράφο, το Φεστιβάλ Ταινιών Τρόμου ΙΙΚ!! που διοργανώνεται στο Ιι 
της Φιλανδίας όπου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής. Το 2014 έγινε μέλος του Συμβουλίου 
του Οπτικοακουστικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Metka στο Ελσίνκι. Επίσης έχει διατελέσει 
μέλος της συντονιστικής επιτροπής της διοργάνωσης «Βραδιές Τέχνης του Όουλου», μιας 
συνάντησης κάθε μορφής τέχνης.
He is the coordinator of the Oulu International Children’s and Youth Film Festival. He first 
worked in libraries, joining the festival in 2001. He worked four years as a press officer 
before starting as a coordinator in 2007. As a gentle contrast to children’s films he has 
also been involved with IIK!! Horror Film Festival in Ii from its beginning. Anttolainen is 
the chairman of the IIK!! board. 2014 he started as a board member of Media Education 
Center Metka in Helsinki. For several years Anttolainen was a board member of the Oulu 
Night of Arts, an annual event where all kinds of arts forms meet.

MICHAEL HARBAUER

Ήδη από την παιδική του ηλικία υπήρξε αφοσιωμένος στον κινηματογράφο. Μετά την 
επανένωση της Γερμανίας, εργάστηκε ως επικεφαλής της τοπικής κινηματογραφικής 
βιβλιοθήκης του Κέμνιτς. Το 1996, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους SCHLINGEL. Αρχή του Φεστιβάλ είναι η «Επικοινωνία 
επί ίσοις όροις» κι έτσι συχνά οι παραγωγοί και σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τις ταινίες 
τους στο Κέμνιτς, συνοδεύονται από τους μικρούς ή τους έφηβους πρωταγωνιστές τους, 
επιτυγχάνοντας έτσι μια άμεση επαφή με το κοινό. Το SCHLINGEL συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
ενός διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω κινηματογραφικών ταινιών και ενισχύει την παρουσία 
του γερμανικού κινηματογράφου στο εξωτερικό με περιοδεύουσες προβολές σε χώρες 
εντός κι εκτός Ευρώπης (π.χ. Ρωσία, Κίνα, Καναδάς). Εκτός από τον διευθύνοντα ρόλο που 
έχει στο SCHLINGEL, είναι επικεφαλής της ΜΚΟ Saechsischer Kinder-und Jugendfilmdienst 
e.V, η οποία ασχολείται με τη θεωρητική και πρακτική κινηματογραφική εκπαίδευση παιδιών 
και εφήβων. Επίσης είναι Ύπεύθυνος Κινηματογράφου σε σημαντικές ρυθμιστικές αρχές και 
τηλεοπτικά και κινηματογραφικά συμβούλια στη Γερμανία. Τέλος, έχει διατελέσει μέλος πολλών 
κριτικών επιτροπών σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.
He is devoted to films since his early childhood. Shortly after the German reunification, 
he started to work as head of the local film library in Chemnitz, Germany. In 1996, he 
initiated the International Film Festival for Children and Young Audience SCHLINGEL. 
Under the motto “contact on equal terms” directors and producers do not only present 
their films in Chemnitz, they are often accompanied by their child and teenage 
protagonists to establish direct contact with the audience. SCHLINGEL contributes to an 
intercultural dialogue through films and increases the profile of German cinematography 
abroad by touring countries in and outside Europe (e.g. Russia, China, Canada). Besides 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΈΛΙΏΔΗΣ (ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΈΘΝΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΈΠΙΤΡΟΠΗΣ)/  

DIMOS AVDELIODIS (PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL JURY)

Γεννήθηκε το 1952 στη Χίο. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και στη Δραματική Σχολή Θεοδοσιάδη. Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΗΠΕΘΕ 
Βορείου Αιγαίου (1997-2000 και 2004-2010). Δίδαξε κινηματογράφο και θέατρο στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (1993-1997). Για την ανάδειξη ιδιαίτερων γλωσσικών διαλέκτων και 
πολιτισμικών στοιχείων στο σύνολο του κινηματογραφικού του έργου τιμήθηκε με το βραβείο 
GOVI στη Γένοβα (2001). Η κινηματογραφική του ταινία, Η Εαρινή Σύναξις των Αγροφυλάκων, 
ψηφίστηκε το 2007 από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Ελλάδος και την Ομοσπονδία 
Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος ανάμεσα στις 10 καλύτερες ταινίες του Ελληνικού 
Κινηματογράφου όλων των εποχών. Για τη συμβολή του στην παγκόσμια γλώσσα του Θεάτρου 
υπήρξε τιμώμενο πρόσωπο στο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου Καΐρου (2010). Έχει 
γράψει τα σενάρια κι έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες:  Έχει  γράψει και σκηνοθετήσει τις ταινίες,  
Η Εαρινή Σύναξις των Αγροφυλάκων (1999, βραβείο FIPRESCI, τέσσερα βραβεία στο Forum 
του Φεστιβάλ Βερολίνου 2001, Βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Νίκη 
της Σαμοθράκης  (1990, Κρατικά βραβεία Ποιότητας ταινίας, Μουσικής, Μακιγιάζ και Ήχου),   
Το Δέντρο που Πληγώναμε (1987, βραβείο CIFEJ στο Φεστιβάλ Βερολίνου 1987, επίσημη 
συμμετοχή της Ελλάδας στο Φεστιβάλ Καννών / Εβδομάδα της Κριτικής  (Semaine de la 
critique), Χρυσός και Αργυρός Ελέφαντας Καλύτερης ταινίας και Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ 
Νέου Δελχί),  Αθέμιτος Συναγωνισμός  (1982, Α’  Βραβείο Κριτικής Επιτροπής και Βραβείο 
Κοινού στο Φεστιβάλ Δράμας  1984).                                                                                       
He was born in the island of Chios, in 1952. He studied at the School of Philosophy of 
the University of Athens and at the Theodosiadis Drama School. He was the Artistic 
Director of the Municipal Regional Theater of the Northern Aegean (1997-2000 and 
2004-2010). He gave lectures about theatre and cinema at the Panteion University 
of Athens between 1993 and 1997. He received the GOVI award in Genova (2001), for 
bringing attention to particular dialects and cultural elements through his cinematic 
work. His film The Four Seasons of the Law was voted as one of the top ten films of Greek 
Cinema of all times by the Greek Film Critics Association and the Greek Federation of 
Film Societies in 2007. He was one of the honorees at the Cairo International Festival 
for Experimental Theatre in 2010, for his contribution to the universal language of 
theatre. He has written and directed the following films: The Four Seasons of the Law 
(1999 – FIPRESCI award, four prizes at the Berlinale Forum 2001, Best Director at 
Thessaloniki Film Festival), Nike of Samothrace (1990, Greek State Quality Awards for 
best film, music, make-up and sound), The Tree We Hurt (1987, CIFEJ award at Berlinale 
1987, official Greek selection at the Cannes Film Festival / Semaine de la critique, 
Golden and Silver Elephant for Best Film and Best Director at the New Delhi Film 
Festival), Unfair Competition (1982, First Jury Prize and Audience Award at Short Film 
Festival in Drama 1984).

ΚΡΙΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΌΠΗ	17ου	ΦΕΣΤΙΒΑΛ	
INTERNATIONAL	JURY	17th	FESTIVAL
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MIKA ANTTOLAINEN
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της Φινλανδίας. Αρχικά δούλευε σε βιβλιοθήκες και η συνεργασία του με το Φεστιβάλ 
ξεκίνησε το 2001. Εργάστηκε ως Ύπεύθυνος Τύπου για τέσσερα χρόνια και το 2007 πέρασε 
στον τομέα της διοργάνωσης. Παράλληλα, έχει και μια ενασχόληση ελαφρώς αντίθετη από 
τον παιδικό κινηματογράφο, το Φεστιβάλ Ταινιών Τρόμου ΙΙΚ!! που διοργανώνεται στο Ιι 
της Φιλανδίας όπου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής. Το 2014 έγινε μέλος του Συμβουλίου 
του Οπτικοακουστικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Metka στο Ελσίνκι. Επίσης έχει διατελέσει 
μέλος της συντονιστικής επιτροπής της διοργάνωσης «Βραδιές Τέχνης του Όουλου», μιας 
συνάντησης κάθε μορφής τέχνης.
He is the coordinator of the Oulu International Children’s and Youth Film Festival. He first 
worked in libraries, joining the festival in 2001. He worked four years as a press officer 
before starting as a coordinator in 2007. As a gentle contrast to children’s films he has 
also been involved with IIK!! Horror Film Festival in Ii from its beginning. Anttolainen is 
the chairman of the IIK!! board. 2014 he started as a board member of Media Education 
Center Metka in Helsinki. For several years Anttolainen was a board member of the Oulu 
Night of Arts, an annual event where all kinds of arts forms meet.

MICHAEL HARBAUER

Ήδη από την παιδική του ηλικία υπήρξε αφοσιωμένος στον κινηματογράφο. Μετά την 
επανένωση της Γερμανίας, εργάστηκε ως επικεφαλής της τοπικής κινηματογραφικής 
βιβλιοθήκης του Κέμνιτς. Το 1996, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους SCHLINGEL. Αρχή του Φεστιβάλ είναι η «Επικοινωνία 
επί ίσοις όροις» κι έτσι συχνά οι παραγωγοί και σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τις ταινίες 
τους στο Κέμνιτς, συνοδεύονται από τους μικρούς ή τους έφηβους πρωταγωνιστές τους, 
επιτυγχάνοντας έτσι μια άμεση επαφή με το κοινό. Το SCHLINGEL συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
ενός διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω κινηματογραφικών ταινιών και ενισχύει την παρουσία 
του γερμανικού κινηματογράφου στο εξωτερικό με περιοδεύουσες προβολές σε χώρες 
εντός κι εκτός Ευρώπης (π.χ. Ρωσία, Κίνα, Καναδάς). Εκτός από τον διευθύνοντα ρόλο που 
έχει στο SCHLINGEL, είναι επικεφαλής της ΜΚΟ Saechsischer Kinder-und Jugendfilmdienst 
e.V, η οποία ασχολείται με τη θεωρητική και πρακτική κινηματογραφική εκπαίδευση παιδιών 
και εφήβων. Επίσης είναι Ύπεύθυνος Κινηματογράφου σε σημαντικές ρυθμιστικές αρχές και 
τηλεοπτικά και κινηματογραφικά συμβούλια στη Γερμανία. Τέλος, έχει διατελέσει μέλος πολλών 
κριτικών επιτροπών σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.
He is devoted to films since his early childhood. Shortly after the German reunification, 
he started to work as head of the local film library in Chemnitz, Germany. In 1996, he 
initiated the International Film Festival for Children and Young Audience SCHLINGEL. 
Under the motto “contact on equal terms” directors and producers do not only present 
their films in Chemnitz, they are often accompanied by their child and teenage 
protagonists to establish direct contact with the audience. SCHLINGEL contributes to an 
intercultural dialogue through films and increases the profile of German cinematography 
abroad by touring countries in and outside Europe (e.g. Russia, China, Canada). Besides 
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πολιτισμικών στοιχείων στο σύνολο του κινηματογραφικού του έργου τιμήθηκε με το βραβείο 
GOVI στη Γένοβα (2001). Η κινηματογραφική του ταινία, Η Εαρινή Σύναξις των Αγροφυλάκων, 
ψηφίστηκε το 2007 από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Ελλάδος και την Ομοσπονδία 
Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος ανάμεσα στις 10 καλύτερες ταινίες του Ελληνικού 
Κινηματογράφου όλων των εποχών. Για τη συμβολή του στην παγκόσμια γλώσσα του Θεάτρου 
υπήρξε τιμώμενο πρόσωπο στο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου Καΐρου (2010). Έχει 
γράψει τα σενάρια κι έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες:  Έχει  γράψει και σκηνοθετήσει τις ταινίες,  
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της Σαμοθράκης  (1990, Κρατικά βραβεία Ποιότητας ταινίας, Μουσικής, Μακιγιάζ και Ήχου),   
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Νέου Δελχί),  Αθέμιτος Συναγωνισμός  (1982, Α’  Βραβείο Κριτικής Επιτροπής και Βραβείο 
Κοινού στο Φεστιβάλ Δράμας  1984).                                                                                       
He was born in the island of Chios, in 1952. He studied at the School of Philosophy of 
the University of Athens and at the Theodosiadis Drama School. He was the Artistic 
Director of the Municipal Regional Theater of the Northern Aegean (1997-2000 and 
2004-2010). He gave lectures about theatre and cinema at the Panteion University 
of Athens between 1993 and 1997. He received the GOVI award in Genova (2001), for 
bringing attention to particular dialects and cultural elements through his cinematic 
work. His film The Four Seasons of the Law was voted as one of the top ten films of Greek 
Cinema of all times by the Greek Film Critics Association and the Greek Federation of 
Film Societies in 2007. He was one of the honorees at the Cairo International Festival 
for Experimental Theatre in 2010, for his contribution to the universal language of 
theatre. He has written and directed the following films: The Four Seasons of the Law 
(1999 – FIPRESCI award, four prizes at the Berlinale Forum 2001, Best Director at 
Thessaloniki Film Festival), Nike of Samothrace (1990, Greek State Quality Awards for 
best film, music, make-up and sound), The Tree We Hurt (1987, CIFEJ award at Berlinale 
1987, official Greek selection at the Cannes Film Festival / Semaine de la critique, 
Golden and Silver Elephant for Best Film and Best Director at the New Delhi Film 
Festival), Unfair Competition (1982, First Jury Prize and Audience Award at Short Film 
Festival in Drama 1984).
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EVA SCHWARZWALD

Σπούδασε νομική και έχει εργαστεί ως Διευθύντρια του Τμήματος Κινηματογραφικών και 
Οπτικοακουστικών Δραστηριοτήτων της περιφέρειας της Λομβαρδίας επί 20 χρόνια. Έχει 
διατελέσει Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου 
(ECFA) και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ιταλικού πρότζεκτ «Cinema Senza Barriere» 
(Κινηματογράφος Χωρίς Σύνορα) το οποίο είχε στόχο να φέρει κωφά και τυφλά παιδιά 
από πολλές πόλεις της Ιταλίας στον κινηματογράφο. Η κα Schwarzwald ειδικεύεται στα 
οπτικοακουστικά πρότζεκτ για παιδιά εντός κι εκτός σχολείου. Έχει συντονίσει τέσσερα 
σεμινάρια με θέματα σχετικά με την αναπηρία, τον κινηματογράφο, την τέχνη και τον πολιτισμό 
(περισσότερες πληροφορίες στο www.mostrainvideo.com), συναντήσεις δασκάλων για την 
oπτικοακουστική εκπαίδευση μέσω της ECFA (Kid’Screen) και πιο πρόσφατα μια συνάντηση 
στο Κρίστιανσαντ της Νορβηγίας με τίτλο «Girls in the blender» σχετικό με τα φυλετικά 
ζητήματα και τον κινηματογράφο για παιδιά και νέους (περισσότερα στο www.ecfaweb.org). 
Τη διετία 2011/2012 συμμετείχε στο διεθνικό πρότζεκτ “Rainbow – to fight homophobia” 
(Ουράνιο Τόξο – κατά της ομοφοβίας) στο οποίο πρόβαλε εκπαιδευτικό υλικό σε DVD 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και οι νέοι σε θέματα αναπηρίας και ρατσισμού 
(βλ. www.diversodachi.it, www.look-around.net.it). Τέλος, ήταν Τοπική Ύπεύθυνη του δεύτερου 
Workshop Eave (δράση του Media Programme) που έγινε μεταξύ 7 και 14 Ιουνίου 2009 στο 
Μιλάνο.
She graduated in law, has worked as Director of the Cinematographic and Audiovisual 
Activities Bureau at the Lombardy Region- Culture, for 20 years. Past President and 
Member of the Board of ECFA (European Children’s Film Association), Artistic Director 
of the Italian project “Cinema senza barriere” (Cinema without Barriers), organized 
in different towns to bring deaf and blind people to the cinema. She is a specialist in 
audiovisual projects for schools and children in Italy. She coordinated four seminars on 
various issues focusing on disabilities, cinema, art, culture (www.mostrainvideo.com), 
organized for ECFA various meeting for teachers on media literacy (Kid’Screen) and 
recently a meeting in Norway-Kristiansand (Girls in the blender), focusing on gender 
issues and cinema for children and youth (www.ecfaweb.org). She was also involved in 
the years 2011/2012 in a transnational project “Rainbow-to fight homophobia”, funded 
by EU, where she projected some more educational DVD for schools to raise awareness 
about disabilities and antiracism (www.diversodachi.it; www.look-around.net.it). She has 
also been the Local Manager of the second Workshop Eave (Media Programme), which 
took place in Milano from 7 until 14 June 2009.

his leading position in managing the SCHLINGEL film festival, he is head of the non-
profit association Saechsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V., which is committed to 
educating children and adolescents in terms of film theory and practice. Furthermore, he 
is film supervisor at the important regulating institutions and advisory boards for film, 
cinema and television in Germany. He has also been member of several international 
festival juries.

CARMEN SANTOS

Πολυμεσική καλλιτέχνης, ανεξάρτητη δημιουργός και παραγωγός οπτικοακουστικών έργων 
από τη Μαδρίτη. Έχει σπουδάσει, εργαστεί και ζήσει στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ινδονησία 
και τη Σιγκαπούρη. Από το 2005 είναι ενεργό μέλος της CIFEJ. Στη Σιγκαπούρη ίδρυσε και 
διευθύνει το «clubexplor cine» που ασχολείται με το καλλιτεχνικό κινούμενο σχέδιο, την 
παραγωγή ταινιών αλλά και τη διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ κι εργαστηρίων για 
παιδιά και νέους. Επίσης επιμελείται τηλεοπτικό υλικό για παιδικό κοινό και δραστηριοποιείται 
στον χώρο της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με το Μουσείο 
Επιστημών, το Κέντρο Τεχνών και το θέατρο Esplanade στη Σιγκαπούρη και έχει δουλέψει 
σε παραγωγές στη Τζακάρτα, τη Σιγκαπούρη και τη Μαδρίτη. Το 2008 κέρδισε το βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων (ηλικίες 6-12), το Επαγγελματικό 
Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, και το Βραβείο Νεαρού Κοινού στο φεστιβάλ Kids for Kids 
στον Καναδά. Το 2011 επιστρέφει στην Ισπανία όπου ασχολείται με την οπτικοακουστική 
εκπαίδευση, τον ψηφιακό κινηματογράφο καθώς και με ένα πρόγραμμα διαδικτυακής 
τηλεόρασης για παιδιά και νέους σε αγροτικές περιοχές.
A multimedia artist, independent media creator and producer from Madrid, Spain. She 
has studied, worked and lived in Spain, France, Indonesia and Singapore and has been 
an active member of CIFEJ since 2005. She’s also the founder and director of clubexplor-
cine in Singapore, which focuses on art animation, film productions, workshops 
and film festivals for children and youth. She also works on children content for TV 
broadcasts and media education. Cinema collaborations include the Science Museum, 
the Arts House and the Esplanade theatre in Singapore. She has also worked in video 
productions in Jakarta, Singapore and Madrid. She won the Best Animated Short Film 
Award in 2008 (6 to 12 years old category) as well as the Professional Jury Award and 
the Young Audience Award at Kids for Kids, Canada. She moved back to Spain in 2011 
and her work is mainly in the field of media education, digital filmmaking and online TV 
project for children and youth in rural areas.
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EVA SCHWARZWALD

Σπούδασε νομική και έχει εργαστεί ως Διευθύντρια του Τμήματος Κινηματογραφικών και 
Οπτικοακουστικών Δραστηριοτήτων της περιφέρειας της Λομβαρδίας επί 20 χρόνια. Έχει 
διατελέσει Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου 
(ECFA) και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ιταλικού πρότζεκτ «Cinema Senza Barriere» 
(Κινηματογράφος Χωρίς Σύνορα) το οποίο είχε στόχο να φέρει κωφά και τυφλά παιδιά 
από πολλές πόλεις της Ιταλίας στον κινηματογράφο. Η κα Schwarzwald ειδικεύεται στα 
οπτικοακουστικά πρότζεκτ για παιδιά εντός κι εκτός σχολείου. Έχει συντονίσει τέσσερα 
σεμινάρια με θέματα σχετικά με την αναπηρία, τον κινηματογράφο, την τέχνη και τον πολιτισμό 
(περισσότερες πληροφορίες στο www.mostrainvideo.com), συναντήσεις δασκάλων για την 
oπτικοακουστική εκπαίδευση μέσω της ECFA (Kid’Screen) και πιο πρόσφατα μια συνάντηση 
στο Κρίστιανσαντ της Νορβηγίας με τίτλο «Girls in the blender» σχετικό με τα φυλετικά 
ζητήματα και τον κινηματογράφο για παιδιά και νέους (περισσότερα στο www.ecfaweb.org). 
Τη διετία 2011/2012 συμμετείχε στο διεθνικό πρότζεκτ “Rainbow – to fight homophobia” 
(Ουράνιο Τόξο – κατά της ομοφοβίας) στο οποίο πρόβαλε εκπαιδευτικό υλικό σε DVD 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και οι νέοι σε θέματα αναπηρίας και ρατσισμού 
(βλ. www.diversodachi.it, www.look-around.net.it). Τέλος, ήταν Τοπική Ύπεύθυνη του δεύτερου 
Workshop Eave (δράση του Media Programme) που έγινε μεταξύ 7 και 14 Ιουνίου 2009 στο 
Μιλάνο.
She graduated in law, has worked as Director of the Cinematographic and Audiovisual 
Activities Bureau at the Lombardy Region- Culture, for 20 years. Past President and 
Member of the Board of ECFA (European Children’s Film Association), Artistic Director 
of the Italian project “Cinema senza barriere” (Cinema without Barriers), organized 
in different towns to bring deaf and blind people to the cinema. She is a specialist in 
audiovisual projects for schools and children in Italy. She coordinated four seminars on 
various issues focusing on disabilities, cinema, art, culture (www.mostrainvideo.com), 
organized for ECFA various meeting for teachers on media literacy (Kid’Screen) and 
recently a meeting in Norway-Kristiansand (Girls in the blender), focusing on gender 
issues and cinema for children and youth (www.ecfaweb.org). She was also involved in 
the years 2011/2012 in a transnational project “Rainbow-to fight homophobia”, funded 
by EU, where she projected some more educational DVD for schools to raise awareness 
about disabilities and antiracism (www.diversodachi.it; www.look-around.net.it). She has 
also been the Local Manager of the second Workshop Eave (Media Programme), which 
took place in Milano from 7 until 14 June 2009.

his leading position in managing the SCHLINGEL film festival, he is head of the non-
profit association Saechsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V., which is committed to 
educating children and adolescents in terms of film theory and practice. Furthermore, he 
is film supervisor at the important regulating institutions and advisory boards for film, 
cinema and television in Germany. He has also been member of several international 
festival juries.

CARMEN SANTOS

Πολυμεσική καλλιτέχνης, ανεξάρτητη δημιουργός και παραγωγός οπτικοακουστικών έργων 
από τη Μαδρίτη. Έχει σπουδάσει, εργαστεί και ζήσει στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ινδονησία 
και τη Σιγκαπούρη. Από το 2005 είναι ενεργό μέλος της CIFEJ. Στη Σιγκαπούρη ίδρυσε και 
διευθύνει το «clubexplor cine» που ασχολείται με το καλλιτεχνικό κινούμενο σχέδιο, την 
παραγωγή ταινιών αλλά και τη διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ κι εργαστηρίων για 
παιδιά και νέους. Επίσης επιμελείται τηλεοπτικό υλικό για παιδικό κοινό και δραστηριοποιείται 
στον χώρο της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με το Μουσείο 
Επιστημών, το Κέντρο Τεχνών και το θέατρο Esplanade στη Σιγκαπούρη και έχει δουλέψει 
σε παραγωγές στη Τζακάρτα, τη Σιγκαπούρη και τη Μαδρίτη. Το 2008 κέρδισε το βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων (ηλικίες 6-12), το Επαγγελματικό 
Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, και το Βραβείο Νεαρού Κοινού στο φεστιβάλ Kids for Kids 
στον Καναδά. Το 2011 επιστρέφει στην Ισπανία όπου ασχολείται με την οπτικοακουστική 
εκπαίδευση, τον ψηφιακό κινηματογράφο καθώς και με ένα πρόγραμμα διαδικτυακής 
τηλεόρασης για παιδιά και νέους σε αγροτικές περιοχές.
A multimedia artist, independent media creator and producer from Madrid, Spain. She 
has studied, worked and lived in Spain, France, Indonesia and Singapore and has been 
an active member of CIFEJ since 2005. She’s also the founder and director of clubexplor-
cine in Singapore, which focuses on art animation, film productions, workshops 
and film festivals for children and youth. She also works on children content for TV 
broadcasts and media education. Cinema collaborations include the Science Museum, 
the Arts House and the Esplanade theatre in Singapore. She has also worked in video 
productions in Jakarta, Singapore and Madrid. She won the Best Animated Short Film 
Award in 2008 (6 to 12 years old category) as well as the Professional Jury Award and 
the Young Audience Award at Kids for Kids, Canada. She moved back to Spain in 2011 
and her work is mainly in the field of media education, digital filmmaking and online TV 
project for children and youth in rural areas.
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ANIS BEN AHMED (ΠΡΟΈΔΡΟΣ/ PRESIDENT)

Καθηγητής πανεπιστημίου. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Τεχνών και Επιστημών του 
Ανθρώπου της Σούσα το 2001. Από το 1992 είναι μέλος της Κινηματογραφικής Λέσχης της 
Σούσα. Επίσης είναι μέλος της ιδρυτικής επιτροπής της Θεατρικής Λέσχης Grains. Από το 2009 
είναι επικεφαλής Διεθνών Ύποθέσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Παιδιών της Ινδίας 
(Μπανγκαλόρ, Ινδία), ενώ από το 2010 είναι Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Σούσα.
University professor. He graduated from the University of Arts and Human Sciences 
of Sousse in 2001. He has been a member of Sousse Film Club since 1992. He is also a 
member of the founding committee of Grains’ Theatre club of Sousse. He is the Head 
of International Affairs of International Children’s Film Festival (Bangalore, India) since 
2009, and Secretary General of Sousse International Film Festival since 2010.

 PAOLO BENEVENTI

Αποφοίτησε από το DAMS της Μπολόνιας το 1980. Η πτυχιακή του είχε θέμα το παιδικό και 
εκπαιδευτικό θέατρο. Συνεργάζεται με ομάδες αλλά δουλεύει κι ανεξάρτητα, συνεχίζοντας 
και εξελίσσοντας την παράδοση του animazione teatrale, ενός εκπαιδευτικού, πολιτιστικού 
και πολιτικού ρεύματος που εξαπλώθηκε στην Ιταλία τις δεκαετίες του 1960-70. Μέσα 
από τη χρήση διαφόρων τεχνικών ανάλογα με την ανατροφοδότηση που του δίνουν τα 
παιδιά, δημιουργεί εμπειρίες για χιλιάδες παιδιά όλων των ηλικιών, φτιάχνοντας βιβλία, 
φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά αρχεία. Εκτός Ιταλίας έχει εργαστεί κυρίως στην Κούβα, 
μετά και τη μετάφραση του βιβλίου του για την ιστορία του παιδικού και του εκπαιδευτικού 
θεάτρου. Εκεί συμμετείχε στο Cruzada Teatral (θεατρικό πέρασμα) του 2007, όπου ανέλαβε 
το πρώτο βίντεο που έχει γυριστεί ποτέ για την συγκεκριμένη εκδήλωση, κι έχει επίσης 
εργαστεί και σε κινηματογραφικά και θεατρικά φεστιβάλ, οργανώνοντας εργαστήρια βίντεο 
και υπολογιστών για παιδιά. 
Graduated from DAMS in Bologna in 1980 with a thesis on children and educational 
theatre. He works with groups and as a freelancer, keeping on and deepening the 
tradition of “animazione teatrale”, an educational, cultural and political movement 
spread in Italy between the Sixties and Seventies. Mixing several techniques, according 
to the feedback given by the children themselves, Paolo leads experiences with 
thousands of kids, from kindergarten to high schools, often producing self made books, 
photo, video and audio documents. Outside Italy, he has worked mainly in Cuba, after the 
translation in that country of his book on the history of children and educational theatre. 
There he took part in the “Cruzada Teatral” (theatrical crossing) 2007, making the first 
video ever about that event, as well as in festivals of theatre and cinema, running video 
and computer workshops with children.

KÁLMÁN CZIBOLYA

Γεννήθηκε στο Μάκο της Ουγγαρίας. Το 1989 ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της τοπικής 
Makó Városi Televízió / Δημοτικής Τηλεόρασης του Μάκο όπου εργάστηκε ως εικονολήπτης, 
μοντέρ και σκηνοθέτης ως το 1996. Το 1994 ίδρυσε το Εργαστήρι Βίντεο και Τέχνης του 
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Μάκο, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπου παιδιά και νέοι ηλικίας 10-25 μυούνται 
στις χαρές και την ομορφιά της κινηματογραφικής δημιουργίας σε επαγγελματικό επίπεδο. 
Το Εργαστήρι έχει τιμηθεί με το «Βραβείο Αριστείας της πόλης του Μάκο» το 2002 και 
το «Βραβείο Δημιουργού της Κομητείας Κσονγκράντ» το 2004. Το 2003 οργάνωσε ένα 
νεανικό φεστιβάλ κινηματογράφου και βίντεο, το «Ζουμ στην Ευρώπη και τον Κόσμο», 
για πρώτη φορά στην Ουγγαρία. Κάθε καλοκαίρι μεταξύ 2003 και 2013, δίδασκε 
εφαρμοσμένα ΜΜΕ και τεχνικές εικονοληψίας και μοντάζ σε Κορεάτες και αλλοδαπούς 
μαθητές του Διεθνούς Λυκείου στο Κολέγιο Τεχνών Εικόνας και Ήχου DIMA στο Ανσεόνγκ 
της Κορέας. Από το 2004, οργανώνει κινηματογραφικά εργαστήρια στην Camera Zizanio.
He was born in Makó, Hungary. In 1989 he was one of the founders of the local 
Makó Városi Televízió (Makó Town TV) and worked as cameraman, editor and 
director until 1996. In 1994, he established the Video and Art Workshop of Makó, 
a non-profit foundation where youth aged 10-25 are introduced to the joys and 
beauty of film creation on a professional level. The Video and Art Workshop of Makó 
was honored with the “For the Town of Makó Award of Excellence” in 2002 and 
the “Csongrád County Municipality Creator Award” in 2004. In 2003 he organized 
a youth film and video festival, “Zoom to Europe and the World”, for the first time 
in Hungary. Between 2003 and 2013, each summer he taught practical media, 
camera and editing techniques to Korean and International High School students at 
DIMA Broadcasting College in Anseong, Republic of Korea. Since 2004, he runs film 
workshops during Camera Zizanio film festival.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΏΜΈΡΗΣ/ YANNIS KATOMERIS

Σκηνοθέτης και παραγωγός. Βασική κατεύθυνση της κινηματογραφικής δουλειάς του 
αποτελεί η έρευνα και προβολή άγνωστων σελίδων, κυρίως, της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας μέσα από ταινίες τεκμηρίωσης ή δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ. Η πρώτη του 
ταινία μικρού μήκους με υπόθεση, Πορεία Μπροστά (1977), παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης. Από το 1978 έως το 1981 σπουδάζει κινηματογράφο και τηλεόραση στη 
Νέα Ύόρκη. Από το 1992 έως σήμερα εργάζεται πάνω σε μια ιστορική έρευνα που αφορά 
στην παρουσία του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Το 2008-2010 σκηνοθέτησε δύο 
αυτοβιογραφικές ταινίες για τον Μίκη Θεοδωράκη: Μίκης Θεοδωράκης – Το Χρώμα της 
Ελευθερίας, Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του Συνθέτη 1925-1950 και Μίκης Θεοδωράκης 
– Ο Συνθέτης των Ποιητών και των Οραμάτων 1950-σήμερα. Ταινίες του έχουν προβληθεί 
μεταξύ άλλων σε διεθνή φεστιβάλ, όπως της Θεσσαλονίκης, του Μόντρεαλ, της Γερμανίας, 
της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Τσεχίας και της Ν. Αφρικής.
Director and producer. The main focus of his filmmaking work is researching and 
bringing to light unknown aspects of modern Greek history through documentary 
films or docudramas. His short fiction film Poreia Mprosta (1977) was selected and 
screened at Thessaloniki Film Festival. From 1978 to 1981, he studied film and 
television in New York. Since 1992, he has been conducting historical research on 
the Greek presence around the world. In 2008-2010, he directed two biographical 
films about Mikis Theodorakis: Mikis Theodorakis – The Colour of Freedom, An Outline 
of the Composer’s Early Years (1925-1950) and Mikis Theodorakis – The Composer of 
Poets and Visions from 1950 to the Present. His films have been screened in several 
international film festivals including some in Thessaloniki, Montreal, Germany, 
France, USA, Portugal, the Czech Republic and South Africa.

ANIS BEN AHMED (ΠΡΟΈΔΡΟΣ/ PRESIDENT)

Καθηγητής πανεπιστημίου. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Τεχνών και Επιστημών του 
Ανθρώπου της Σούσα το 2001. Από το 1992 είναι μέλος της Κινηματογραφικής Λέσχης της 
Σούσα. Επίσης είναι μέλος της ιδρυτικής επιτροπής της Θεατρικής Λέσχης Grains. Από το 2009 
είναι επικεφαλής Διεθνών Ύποθέσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Παιδιών της Ινδίας 
(Μπανγκαλόρ, Ινδία), ενώ από το 2010 είναι Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Σούσα.
University professor. He graduated from the University of Arts and Human Sciences 
of Sousse in 2001. He has been a member of Sousse Film Club since 1992. He is also a 
member of the founding committee of Grains’ Theatre club of Sousse. He is the Head 
of International Affairs of International Children’s Film Festival (Bangalore, India) since 
2009, and Secretary General of Sousse International Film Festival since 2010.

 PAOLO BENEVENTI

Αποφοίτησε από το DAMS της Μπολόνιας το 1980. Η πτυχιακή του είχε θέμα το παιδικό και 
εκπαιδευτικό θέατρο. Συνεργάζεται με ομάδες αλλά δουλεύει κι ανεξάρτητα, συνεχίζοντας 
και εξελίσσοντας την παράδοση του animazione teatrale, ενός εκπαιδευτικού, πολιτιστικού 
και πολιτικού ρεύματος που εξαπλώθηκε στην Ιταλία τις δεκαετίες του 1960-70. Μέσα 
από τη χρήση διαφόρων τεχνικών ανάλογα με την ανατροφοδότηση που του δίνουν τα 
παιδιά, δημιουργεί εμπειρίες για χιλιάδες παιδιά όλων των ηλικιών, φτιάχνοντας βιβλία, 
φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά αρχεία. Εκτός Ιταλίας έχει εργαστεί κυρίως στην Κούβα, 
μετά και τη μετάφραση του βιβλίου του για την ιστορία του παιδικού και του εκπαιδευτικού 
θεάτρου. Εκεί συμμετείχε στο Cruzada Teatral (θεατρικό πέρασμα) του 2007, όπου ανέλαβε 
το πρώτο βίντεο που έχει γυριστεί ποτέ για την συγκεκριμένη εκδήλωση, κι έχει επίσης 
εργαστεί και σε κινηματογραφικά και θεατρικά φεστιβάλ, οργανώνοντας εργαστήρια βίντεο 
και υπολογιστών για παιδιά. 
Graduated from DAMS in Bologna in 1980 with a thesis on children and educational 
theatre. He works with groups and as a freelancer, keeping on and deepening the 
tradition of “animazione teatrale”, an educational, cultural and political movement 
spread in Italy between the Sixties and Seventies. Mixing several techniques, according 
to the feedback given by the children themselves, Paolo leads experiences with 
thousands of kids, from kindergarten to high schools, often producing self made books, 
photo, video and audio documents. Outside Italy, he has worked mainly in Cuba, after the 
translation in that country of his book on the history of children and educational theatre. 
There he took part in the “Cruzada Teatral” (theatrical crossing) 2007, making the first 
video ever about that event, as well as in festivals of theatre and cinema, running video 
and computer workshops with children.

KÁLMÁN CZIBOLYA

Γεννήθηκε στο Μάκο της Ουγγαρίας. Το 1989 ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της τοπικής 
Makó Városi Televízió / Δημοτικής Τηλεόρασης του Μάκο όπου εργάστηκε ως εικονολήπτης, 
μοντέρ και σκηνοθέτης ως το 1996. Το 1994 ίδρυσε το Εργαστήρι Βίντεο και Τέχνης του 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΈΣΙΣΟΓΛΟΥ/ VASSILIS KESSISSOGLOU

Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός του κινηματογράφου και της 
τηλεόρασης. Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ, και 
σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Σχολή Σταυράκου. Συνέχισε πραγματοποιώντας 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). Σκηνοθέτησε 
περισσότερα από σαράντα ντοκιμαντέρ, την ταινία Γάμος στο Περιθώριο (1989), η 
οποία απέσπασε 6 βραβεία, τρεις μικρού μήκους ταινίες και δυο τηλεταινίες. Χρημάτισε 
σύμβουλος Ύπουργείο Πολιτισμού, και μέλος της επιτροπής σεναρίων στο Ελληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου και στην ΕΡΤ. Επίσης έχει γράψει σενάρια (εκ των οποίων δύο 
βραβευμένα), βιβλία για σπουδαστές, και το μυθιστόρημα Ο Χαμένος Κρίκος, (Κέδρος, 
1989). Διδάσκει στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου.
Greek film and TV director, scriptwriter and producer. He was born and raised 
in Athens, where he studied business administration at the Athens University of 
Economics, and cinema at the Hellenic Cinema and Television School Stavrakos. He 
then did post-graduate studies at USC (Los Angeles). He has directed one feature 
fiction film (A Wedding on the Fringe, 1989, winner of 6 prizes), 43 documentaries, 
mainly for the (now former) Greek Public Broadcaster (ERT), three short films and 
two telefilms. He has served as an advisor to the Hellenic Ministry of Culture, and 
as a member of the script committee of the Greek Film Center and ERT. Two of his 
scripts have won awards. He has also written two books for film school students, and 
a novel (The Missing Link, 1998, Kedros Editions). He is a professor at the Cinema 
and Television School Stavrakos.

❙❙ ΚΡΙΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΌΠΗ	ΤΏΝ	ΠΑΙΔΙΏΝ	
CHILDREN’S	JURY

Η Κριτική Επιτροπή των Παιδιών συγκροτείται από μαθητές και φοιτητές που καλούνται να 
κρίνουν τις ταινίες όλου του διαγωνιστικού προγράμματος και να απονείμουν τα βραβεία 
Καλύτερης Ταινίας ανά κατηγορία. Η Κριτική Επιτροπή των Παιδιών αποτελείται από 
τέσσερα αυτοτελή τμήματα:

  ❙ Διαγωνιστικό Μεγάλου Μήκους
  ❙ Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
  ❙ Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους Animation
  ❙ Kids and Docs.

The Children’s Jury is comprised by school and university students who will judge 
the films of all competition sections and will present Best Film awards in all film 
categories. The Children’s Jury consists of four independent groups:

  ❙ Feature Film Competition
  ❙ Short Fiction Film Competition
  ❙ Short Animation Film Competition
  ❙ Kids and Docs.
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Η επιτροπή του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) που θα απονείμει τα βραβεία 
Καλύτερης ερμηνείας κοριτσιού σε ταινία μεγάλου μήκους και Καλύτερης ερμηνείας 
αγοριού σε ταινία μεγάλου μήκους αποτελούν οι: Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Ύρώ Μανέ  
και Κώστας Σιμενός.
Members of the Jury who will present the Best Young Actress in a Feature Film and 
Best Young Actor in a Feature Film Awards of the Greek Actors’ Guild are: Dimitris 
Palaiochoritis, Iro Mane and Kostas Simenos.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΏΡΙΤΗΣ / DIMITRIS PALAIOCHORITIS

Γεννήθηκε στη Λευκίμμη της Κέρκυρας και σπούδασε στη Δραματική σχολή του Πέλου 
Κατσέλη. Επί τριανταπέντε χρόνια ασχολείται με το θέατρο, συνεργαζόμενος με το Εθνικό 
Θέατρο και με πολλά δημοτικά θέατρα καθώς και με ιδιωτικούς θιάσους. Έχει εμφανιστεί 
επίσης σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι πρόεδρος του Σωματείου 
Ελλήνων Ηθοποιών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος.
He was born in Lefkimmi, Corfu, and studied at the Pelos Katselis Drama School. He has 
been a constant presence in theatre for the last 35 years, working with the National 
Theatre of Greece, several municipal theatres and private theatre companies. He has 
also participated in many film and television productions. He is the president of the Greek 
Actors’ Guild and the Hellenic Entertainment Federation.

ΚΏΣΤΑΣ ΣΙΜΈΝΟΣ / KOSTAS SIMENOS

Γεννήθηκε στο Αίγιο. Φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών. Τελείωσε τη δραματική σχολή του Εθνικού Ωδείου και μετά 
από τις πρώτες συμμετοχές στο θέατρο και την τηλεόραση έφυγε για το Παρίσι. Τέσσερα 
περίπου χρόνια μετά, επέστρεψε και έκτοτε, επί τριανταπέντε χρόνια, πρωταγωνιστεί 
και συμμετέχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες 
κινηματογράφου και βίντεο. Παράλληλα ασχολείται με τη συγγραφή θεατρικών έργων 
και κυρίως σεναρίων για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, μέρος των οποίων 
γυρίστηκαν. Βραβεύτηκε για το θεατρικό του έργο «Ένα δωμάτιο ευκαιρίας» από το 
Ύπουργείο Πολιτισμού.
He was born in Aegion. He studied Economic and Political Sciences at the Aristotle 
University of Thessaloniki. He graduated from the Drama School of the National 
Conservatory of Athens, and after his first roles in theatre and television, he left for Paris. 
He returned four years later and has been working in stage, television, film and video 
productions for the 35 years since. He also writes original theatrical plays as well as 
screenplays for film and TV, some of which have been produced. His theatrical play Ena 
domatio efkerias has been awarded by the Ministry of Culture.

ΚΡΙΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΌΠΗ	ΣΕΗ	
GREEK	ACTORS’	GUILD	JURY
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ΥΡΏ ΜΑΝΈ / IRO MANE

Γεννήθηκε στη Χίο. Είναι πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής του Θεάτρου Τέχνης, 
όπου συμμετείχε στις παραστάσεις Ηλέκτρα, Προμηθέας Δεσμώτης, Θεσμοφοριάζουσες, 
Υβόννη και Ριχάρδος ο Γ΄. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο στις 
Φοίνισσες (σκην. Αλ. Μινωτή), με το Αμφιθέατρο του Σπ. Ευαγγελάτου και με πολλούς 
θιάσους (Κιμούλη, Λαζόπουλου, Ξένιας Καλογεροπούλου κ.ά.) και συμμετείχε σε πλήθος 
παραστάσεων με σημαντικούς σκηνοθέτες (Ν. Κούρκουλο, Α. Βουτσινά, Θ. Μοσχόπουλο, 
Κ. Αρζόγλου, Γ. Κακλέα, Κ. Αρβανιτάκη, Β. Μυριανθόπουλο, Ν. Αρμάο, Σπ. Μαβίδη, Θ. 
Παπαθανασίου - Μ. Ρέππα, Αλ. Ρήγα κ.ά).
Έπαιξε στις τηλεοπτικές σειρές: 10 μικροί Μήτσοι, Δις Εξαμαρτείν, Εγκλήματα, Ελλάς το 
μεγαλείο σου, Επτά θανάσιμες πεθερές, Μάγισσες της Σμύρνης, Καθρέφτη-Καθρεφτάκι μου, 
Εφτά ζωές κ.ά. Πήρε μέρος στις κινηματογραφικές ταινίες Ο οργασμός της αγελάδας της 
Όλγας Μαλέα και Ηλίας του 16ου του Ν. Ζαπατίνα. Φέτος παίζει στον Συμβολαιογράφο 
(σκην. Γ. Καραμίχος) στο Νέο Ελληνικό Θέατρο του Γ. Αρμένη.
She was born in Chios. She studied Political Sciences at the Law School of the University 
of Athens. She graduated from the Greek Art Theatre Drama School, where she 
performed in Electra, Prometheus Bound, Thesmophoriazusae, Yvonne, and Richard 
III. She then took part in The Phoenician Women production of the National Theatre 
of Greece by Alexis Minotis, as well as with Spyros A. Evangelatos’ Amphitheatre and 
many other theatre companies (Kimoulis, Voutsinas, Ksenias Kalogeropoulou etc) where 
she participated in many plays by important directors (N. Kourkoulos, A. Voutsinas, Th. 
Moschopoulos, K. Arzoglou, G. Kakleas, K. Arvanitakis, V. Myrianthopoulos, N. Amraos, Sp. 
Mavidis, Papathanassiou-Repas, Al. Rigas etc.) She has acted in the following TV-series: 
Deka Mikroi Mitsoi, To dis examartein, Eglimata, Ellas to megaleio sou, Epta thanasimes 
petheres, Oi magisses tis Smirnis, Kathrefti kathreftaki mou, 7 zoes, etc. She also acted 
in the films The Cow’s Orgasm by Olga Malea and O Ilias tou 16ou by Nikos Zapatinas. 
This year, she will be in Symvolaiographos, directed by G. Karamichos, at the New 
Hellenic Theatre of Giorgos Armenis.
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Την Κριτική Επιτροπή που θα απονείμει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου 
Μήκους εκ μέρους της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) 
αποτελούν ο πρόεδρος Δημήτρης Καλαντίδης, ιστορικός κινηματογράφου, 
η γραμματέας Ελένη Σταμάτη, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
Άργυ Καράλη, Κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου, Βαγγελιώ Μπεμπή, 
Κινηματογραφική Λέσχη Ιτέας, Βιργινία Στεφανοπούλου, Κινηματογραφική 
Λέσχη Ηλιούπολης και Λάκης Χρηστίδης, Κινηματογραφική Λέσχη Ύδρας.
Members of the Jury who will present the Best Feature Film Award of the 
Greek Federation of Film Societies (OKLE) are: Film historian and OKLE 
president Dimitris Kalandidis; OKLE secretary Eleni Stamati; and OKLE 
board members Argi Karali, Heraklion Cinema Club; Vagelio Bebi, Itea Film 
Club; Virginia Stefanopoulou, Iliopoli Film Club; and Lakis Christidis, Film 
Club of Hydra.

ΚΡΙΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΌΠΗ	ΌΚΛΕ
GREEK	FEDERATION	OF	FILM	SOCIETIES	JURY
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	ΔΙΑΓΏΝΙΣΤΙΚΌ	
ΤΑΙΝΙΕΣ	ΜΕΓΑΛΌΥ	
ΜΗΚΌΥΣ		
IN	COMPETITION		
FEATURE	FILMS
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DANIEL LAMBO 

Ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας σενάρια για το θέατρο, την τηλε-
όραση και τον κινηματογράφο. Ως σκηνοθέτης, στράφηκε σε κοινωνικά 
θέματα. Αυτή η νέα, πιο διαισθητική και κοινωνικά προσανατολισμένη 
προσέγγιση, τον ενέπνευσε να ιδρύσει μια δική του εταιρεία παρα-
γωγής, τη Lambo Films. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του με τον 
τίτλο Μις Άστεγη (2010), ήταν ένα σατιρικό φιξιόν-ντοκιμαντέρ για τη 
φτώχεια. Το Dry Branches of Iran (2012) ασχολείται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο Ιράν. Το Traumland (2013) έθιξε το θέμα της εθνοτικής 

διαφοροποίησης. Η τελευταία του ταινία με τον τίτλο Booster (2014), έχει ως κεντρικό 
θέμα τα προβλήματα των εφήβων. Πέρα από την εταιρεία του, έχει ασχοληθεί και με άλλα 
πρότζεκτ, όπως την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Duts (2010) και τη μαύρη κωμωδία 
Los Flamencos (2013).
He started his career as a writer for theater, TV and cinema. As a director, Lambo 
shifted his attention towards social themes. This renewed approach to filmmaking, 
intuitive and socially engaged, inspired him to start his own production company: 
Lambo Films. His first feature film, Miss Homeless (2010), was a satirical docu-fiction 
about poverty. Dry Branches of Iran (2012) tackled the human rights situation in Iran. 
Traumland (2013) reflected on ethnic diversity. And his latest feature, Booster (2014), 
had adolescent issues as a central theme. Apart from his own production company, 
Lambo remained involved in other projects. He worked on the praised TV-series Duts 
(2010) and directed the black comedy Los Flamencos (2013).

Ο Brent, ταλαντούχος BMXας και νεοφερμένος στην πόλη, παλεύει με τις φιλοδοξίες 
του, τη θλίψη του και τον έρωτά του για μια κοπέλα ενώ γίνεται μέλος μιας ομάδας 
νεαρών που επιδεικνύουν τα φτιαγμένα μηχανάκια τους σε προαστιακούς δρόμους και 
πάρκα.
New kid in town and talented BMX rider Brent struggles with his ambitions, his 
grief and his love for a girl when he joins a group of urban youngsters showing 
off their supercharged mopeds in suburban streets and parks.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Daniel Lambo

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Daniel Lambo 
Jan Schuermans

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Alexander De Backer

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Thijs Hasselman

ΗΧΟΣ / SOUND 

Andre Philips

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Talina Casier

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Maurits De Baets
Aäron Roggeman
Anna Franziska Jaeger

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Andreas Vermeulen

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Lambo Films

ΤΌ	ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΌ	ΓΚΑΖΙ
BOOSTER	
ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 80΄, 2014

SOFIA NORLIN

Γεννήθηκε το 1974 και κατάγεται από τη Σουηδία. Είναι σκηνοθέτης και 
σπούδασε κινηματογράφο στα πανεπιστήμια της Στοκχόλμης και του 
Παρισιού. Ζει στο Παρίσι και εργάζεται πολλά χρόνια στον κινηματο-
γράφο και το θέατρο. Το 2005, σκηνοθέτησε τη γαλλική ταινία μικρού 
μήκους The Currents, η οποία βραβεύτηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. 
Το Broken Hills Blues είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.
Sofia Norlin was born in 1974. She is a Swedish Director with a mas-
ter education in film from the universities in Stockholm and Paris. She 

lives in Paris where she has been working in film and theatre for many years. In 2005, 
she directed the French short film The Currents that has received awards at several 
international festivals. Broken Hills Blues is her feature film debut.

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   38 25/11/14   8:56 μ.μ.



39

DANIEL LAMBO 

Ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας σενάρια για το θέατρο, την τηλε-
όραση και τον κινηματογράφο. Ως σκηνοθέτης, στράφηκε σε κοινωνικά 
θέματα. Αυτή η νέα, πιο διαισθητική και κοινωνικά προσανατολισμένη 
προσέγγιση, τον ενέπνευσε να ιδρύσει μια δική του εταιρεία παρα-
γωγής, τη Lambo Films. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του με τον 
τίτλο Μις Άστεγη (2010), ήταν ένα σατιρικό φιξιόν-ντοκιμαντέρ για τη 
φτώχεια. Το Dry Branches of Iran (2012) ασχολείται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο Ιράν. Το Traumland (2013) έθιξε το θέμα της εθνοτικής 

διαφοροποίησης. Η τελευταία του ταινία με τον τίτλο Booster (2014), έχει ως κεντρικό 
θέμα τα προβλήματα των εφήβων. Πέρα από την εταιρεία του, έχει ασχοληθεί και με άλλα 
πρότζεκτ, όπως την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Duts (2010) και τη μαύρη κωμωδία 
Los Flamencos (2013).
He started his career as a writer for theater, TV and cinema. As a director, Lambo 
shifted his attention towards social themes. This renewed approach to filmmaking, 
intuitive and socially engaged, inspired him to start his own production company: 
Lambo Films. His first feature film, Miss Homeless (2010), was a satirical docu-fiction 
about poverty. Dry Branches of Iran (2012) tackled the human rights situation in Iran. 
Traumland (2013) reflected on ethnic diversity. And his latest feature, Booster (2014), 
had adolescent issues as a central theme. Apart from his own production company, 
Lambo remained involved in other projects. He worked on the praised TV-series Duts 
(2010) and directed the black comedy Los Flamencos (2013).

Ο Brent, ταλαντούχος BMXας και νεοφερμένος στην πόλη, παλεύει με τις φιλοδοξίες 
του, τη θλίψη του και τον έρωτά του για μια κοπέλα ενώ γίνεται μέλος μιας ομάδας 
νεαρών που επιδεικνύουν τα φτιαγμένα μηχανάκια τους σε προαστιακούς δρόμους και 
πάρκα.
New kid in town and talented BMX rider Brent struggles with his ambitions, his 
grief and his love for a girl when he joins a group of urban youngsters showing 
off their supercharged mopeds in suburban streets and parks.

ΤΌ	ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΌ	ΓΚΑΖΙ
BOOSTER	
ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 80΄, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Sofia Norlin 

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Sofia Norlin

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Petrus Sjövik

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Nicolas Bancilhon
Philip Bergström

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Erik Guldager

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Hanna Sjödin

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Sebastian Hiort af Ornäs
Alfred Juntti
Lina Leandersson
Jenny T Sandberg

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Olivier Guerpillon

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

DFM AB (Digital  
Filmmakers AB)

SOFIA NORLIN

Γεννήθηκε το 1974 και κατάγεται από τη Σουηδία. Είναι σκηνοθέτης και 
σπούδασε κινηματογράφο στα πανεπιστήμια της Στοκχόλμης και του 
Παρισιού. Ζει στο Παρίσι και εργάζεται πολλά χρόνια στον κινηματο-
γράφο και το θέατρο. Το 2005, σκηνοθέτησε τη γαλλική ταινία μικρού 
μήκους The Currents, η οποία βραβεύτηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. 
Το Broken Hills Blues είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.
Sofia Norlin was born in 1974. She is a Swedish Director with a mas-
ter education in film from the universities in Stockholm and Paris. She 

lives in Paris where she has been working in film and theatre for many years. In 2005, 
she directed the French short film The Currents that has received awards at several 
international festivals. Broken Hills Blues is her feature film debut.

Σε μια μικρή πόλη χτισμένη κοντά σε ένα ορυχείο στη Βόρεια Σουηδία, μια παρέα εφή-
βων, ένα βήμα πριν την ενηλικίωση, έρχονται αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και τον 
κόσμο γύρω τους, μαθαίνοντας να ζουν, να αγαπούν και να ονειρεύονται – ενώ η πόλη 
τους υποχρεώνεται να μετακινηθεί λόγω των εκρήξεων στο ορυχείο.
In a small mining community in Northern Sweden, from the winter cold to sum-
mer greenery, a group of teenagers, about to take the leap into adulthood, fight 
with themselves and the world around them, learning to live, love and dream – 
while the town is in a time of change, forced to move due to the mine explosions.

ΤΑ	ΜΠΛΌΥΖ	ΤΏΝ	ΣΠΑΣΜΕΝΏΝ	ΛΌΦΏΝ	
BROKEN	HILLS	BLUES	/	ÖMHETEN
ΣΟΥΗΔΙΆ / SWEDEN, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 80΄, 2013
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ΤΖΙΛ	ΚΑI	ΤΖΌΫ
	JILL	AND	JOY	/	ONELLI	JA	ANNELI
ΦΙΝΛΆΝΔΙΆ / FINLAND, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 80΄, 2014

Όταν δυο καλές φίλες, η Jill και η Joy, βρίσκουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο δρόμο 
την πρώτη μέρα των καλοκαιρινών διακοπών, αποφασίζουν να αγοράσουν ένα σπίτι 
από τη μυστηριώδη κυρία Rosebud. Εκεί η Jill και η Joy περνούν ένα ονειρεμένο καλο-
καίρι, γεμάτο εκπλήξεις και περιπέτειες, χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους. Τα πάντα 
μπορούν να συμβούν, καθώς η πραγματικότητα και η φαντασία μπερδεύονται μαγικά.
When the two best friends, Jill and Joy, find a huge amount of money on the street 
on the first day of the summer holiday, they decide to buy a house from the mys-
terious Mrs. Rosebud. Jill and Joy live the summer of their dreams, full of adven-
ture and surprises, but without any parents. Anything can happen and strange 
things occur as reality and fantasy magically intertwine.

SAARA CANTELL

Γεννήθηκε το 1968 και είναι βραβευμένη σκηνοθέτης και σεναριογρά-
φος από το Ελσίνκι. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, τηλεο-
πτικές σειρές και αναγνωρισμένες μεγάλου μήκους ταινίες όπως η παι-
δική ταινία Unna And Nook (2006) και οι δραματικές Heartbeats (2009) 
και Stars Above (παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου του Γκέτεμποργκ το 2012). Τον Ιανουάριο του 2014, έγραψε 
κινηματογραφική ιστορία στη Φινλανδία σημειώνοντας δύο ταυτόχρο-
νες εισπρακτικές επιτυχίες με το Jill And Joy και τη ρομαντική κομεντί 

The Two And Only (2013). To Jill And Joy είναι η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία της.
Saara Cantell (b. 1968) is an awarded director and scriptwriter from Helsinki. Cantell 
has directed short films, TV-series, and acclaimed feature films such as the children 
film, Unna And Nook (2006) and the two dramas Heartbeats (2009) and Stars Above 
(World premiered at Gothenburg International Film Festival, 2012). In January 2014, 
she made Finnish film history having two box office hits –Jill And Joy as well as the 
romantic comedy The Two And Only (2013)– in the cinemas at the same time. Jill And 
Joy is Cantell’s 5th feature film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Saara Cantell

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Sami Keski-Vähälä

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Marita Hällfors

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Anne Lakanen

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Pietari Koskinen

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Aava Merikanto
Lilja Lehto
Eija Ahvo

ΠΑΡΑΓΩΓΟI / PRODUCERS

Teea Hyytiä
Sari Lempiäinen

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Zodiak Finland Oy

Προσπαθώντας να ξεπεράσει τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του, ο εντεκάχρονος 
Chinu μετακομίζει από τη μεγαλούπολη σε μια μικρή πόλη του Κονκάν, επειδή η μητέρα 
του παίρνει μετάθεση. Δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο καινούριο περιβάλλον, νιώθει 
ξένος, και δυσκολεύεται να ανοιχτεί στους ανθρώπους. Ο ίδιος και η μητέρα του πασχί-
ζουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τις αγωνίες τους στην καινούρια πόλη. Στο 
τέλος θα βγουν άλλοι άνθρωποι, γεμάτοι νέες εμπειρίες, θεραπευμένοι και πιο πλούσιοι.
Trying to cope with the recent death of his father, 11-year-old Chinu moves from 
a big city to a small Konkan town because of his mother’s job transfer. He finds it 
difficult to adjust to the new environment and he feels alienated and reluctant to 
open up to other people. Both Chinu and his mother deal with their own individual 
struggles and anxieties in the new town. In the end of this process, they emerge 
with new experiences as newer people, both healed and enriched.

AVINASH ARUN 

Σκηνοθέτης και Διευθυντής Φωτογραφίας από τη Μαχαράστρα της 
Ινδίας. Γεννήθηκε το 1985 στην πόλη Σολαπούρ. Άρχισε να συμμετέχει 
ως βοηθός σε ταινίες του Ινδικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου-Τηλε-
όρασης (FTII) από 16 ετών. Αποφοίτησε από το Ινστιτούτο με πτυχίο 
Διευθυντή Φωτογραφίας το 2011. Η πτυχιακή του εργασία με τίτλο 
Allah Is Great ήταν η επίσημη συμμετοχή της Ινδίας στα φοιτητικά 
Όσκαρ. Έχει συνεργαστεί στο Kai Po Che! (που προβλήθηκε στα πλαί-
σια του Πανοράματος του Φεστιβάλ Βερολίνου το 2012) και το Deool 

(Εθνικό Βραβείο 2011). Το Killa είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που σκηνοθετεί.
Avinash Arun is a Director-Cinematographer from Maharashtra, India. Born in the 
textile town Solapur in 1985, he started working as an assistant in FTII Diploma films 
at the age of 16. He eventually graduated in Cinematography from FTII in 2011. His 
diploma film Allah Is Great was the official entry from India for Student Oscars. Avinash 
has worked on Kai Po Che! (Berlinale Panorama section 2012), Deool (National Award 
winner 2011). Killa is first feature film as director.
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Όταν δυο καλές φίλες, η Jill και η Joy, βρίσκουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο δρόμο 
την πρώτη μέρα των καλοκαιρινών διακοπών, αποφασίζουν να αγοράσουν ένα σπίτι 
από τη μυστηριώδη κυρία Rosebud. Εκεί η Jill και η Joy περνούν ένα ονειρεμένο καλο-
καίρι, γεμάτο εκπλήξεις και περιπέτειες, χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους. Τα πάντα 
μπορούν να συμβούν, καθώς η πραγματικότητα και η φαντασία μπερδεύονται μαγικά.
When the two best friends, Jill and Joy, find a huge amount of money on the street 
on the first day of the summer holiday, they decide to buy a house from the mys-
terious Mrs. Rosebud. Jill and Joy live the summer of their dreams, full of adven-
ture and surprises, but without any parents. Anything can happen and strange 
things occur as reality and fantasy magically intertwine.

SAARA CANTELL

Γεννήθηκε το 1968 και είναι βραβευμένη σκηνοθέτης και σεναριογρά-
φος από το Ελσίνκι. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, τηλεο-
πτικές σειρές και αναγνωρισμένες μεγάλου μήκους ταινίες όπως η παι-
δική ταινία Unna And Nook (2006) και οι δραματικές Heartbeats (2009) 
και Stars Above (παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου του Γκέτεμποργκ το 2012). Τον Ιανουάριο του 2014, έγραψε 
κινηματογραφική ιστορία στη Φινλανδία σημειώνοντας δύο ταυτόχρο-
νες εισπρακτικές επιτυχίες με το Jill And Joy και τη ρομαντική κομεντί 

The Two And Only (2013). To Jill And Joy είναι η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία της.
Saara Cantell (b. 1968) is an awarded director and scriptwriter from Helsinki. Cantell 
has directed short films, TV-series, and acclaimed feature films such as the children 
film, Unna And Nook (2006) and the two dramas Heartbeats (2009) and Stars Above 
(World premiered at Gothenburg International Film Festival, 2012). In January 2014, 
she made Finnish film history having two box office hits –Jill And Joy as well as the 
romantic comedy The Two And Only (2013)– in the cinemas at the same time. Jill And 
Joy is Cantell’s 5th feature film.

Προσπαθώντας να ξεπεράσει τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του, ο εντεκάχρονος 
Chinu μετακομίζει από τη μεγαλούπολη σε μια μικρή πόλη του Κονκάν, επειδή η μητέρα 
του παίρνει μετάθεση. Δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο καινούριο περιβάλλον, νιώθει 
ξένος, και δυσκολεύεται να ανοιχτεί στους ανθρώπους. Ο ίδιος και η μητέρα του πασχί-
ζουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τις αγωνίες τους στην καινούρια πόλη. Στο 
τέλος θα βγουν άλλοι άνθρωποι, γεμάτοι νέες εμπειρίες, θεραπευμένοι και πιο πλούσιοι.
Trying to cope with the recent death of his father, 11-year-old Chinu moves from 
a big city to a small Konkan town because of his mother’s job transfer. He finds it 
difficult to adjust to the new environment and he feels alienated and reluctant to 
open up to other people. Both Chinu and his mother deal with their own individual 
struggles and anxieties in the new town. In the end of this process, they emerge 
with new experiences as newer people, both healed and enriched.

AVINASH ARUN 

Σκηνοθέτης και Διευθυντής Φωτογραφίας από τη Μαχαράστρα της 
Ινδίας. Γεννήθηκε το 1985 στην πόλη Σολαπούρ. Άρχισε να συμμετέχει 
ως βοηθός σε ταινίες του Ινδικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου-Τηλε-
όρασης (FTII) από 16 ετών. Αποφοίτησε από το Ινστιτούτο με πτυχίο 
Διευθυντή Φωτογραφίας το 2011. Η πτυχιακή του εργασία με τίτλο 
Allah Is Great ήταν η επίσημη συμμετοχή της Ινδίας στα φοιτητικά 
Όσκαρ. Έχει συνεργαστεί στο Kai Po Che! (που προβλήθηκε στα πλαί-
σια του Πανοράματος του Φεστιβάλ Βερολίνου το 2012) και το Deool 

(Εθνικό Βραβείο 2011). Το Killa είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που σκηνοθετεί.
Avinash Arun is a Director-Cinematographer from Maharashtra, India. Born in the 
textile town Solapur in 1985, he started working as an assistant in FTII Diploma films 
at the age of 16. He eventually graduated in Cinematography from FTII in 2011. His 
diploma film Allah Is Great was the official entry from India for Student Oscars. Avinash 
has worked on Kai Po Che! (Berlinale Panorama section 2012), Deool (National Award 
winner 2011). Killa is first feature film as director.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Avinash Arun

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Tushar Paranjpe

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Avinash Arun

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Charu Shree Roy

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Mohandas V. P.

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Sachin Lovalekar

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Naren Chandavarkar
Benedict Taylor

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Amruta Subhash
Archit Devadhar

ΠΑΡΑΓΩΓΟI / PRODUCERS

Madhukar R. Musle
Alan McAlex 
Ajay G. Rai

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Jar Pictures

ΤΌ	ΚΑΣΤΡΌ	
THE	FORT	/	KILLA
ΙΝΔΙΆ / INDIA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FEATURE, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 107΄, 2014
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ΕΝΑ	ΜΠΙΖΕΛΙ	ΓΙΑ	ΣΠΙΤΙ
LOLA	ON	THE	PEA	/	LOLA	AUF	DER	ERBSE
ΓΕΡΜΆΝΙΆ / GERMANY, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 90΄, 2014

Η Lola μένει σε ένα πλωτό σπίτι που λέγεται «Μπιζέλι» μαζί με τη μητέρα της. Από τότε 
που εξαφανίστηκε ο πατέρας της, νιώθει ξένη στο σχολείο της. Ξαφνικά, δύο γεγονότα 
τη βγάζουν απότομα από τον μοναχικό κόσμο της. Πρώτον, η μητέρα της αποκτά και-
νούριο σύντροφο, που λέγεται Kurt, και η Lola κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τους 
χωρίσει. Δεύτερον, έρχεται στην τάξη της ο Rebin, ένας μυστηριώδης καινούριος συμ-
μαθητής. Η αρρώστια της μητέρας του Rebin και η ανάγκη για βοήθεια από τον Kurt, 
θα διαμορφώσουν τη νέα σχέση της Lola με τον κοινωνικό της περιβάλλον. 
Lola lives on a house boat called “The Pea” together with her mother. Since her 
father vanished into thin air, she has become an outsider at her school. But sud-
denly two events tear Lola out of her lonely world. One: her mother has a new 
boyfriend, his name is Kurt, and Lola does everything she can to get her mother 
and Kurt to split. And then there is Rebin, the mysterious new student in her class.
Rebin’s mother’s illness and asking Kurt for help, will help Lola see her social sur-
roundings in a different light.

THOMAS HEINEMANN

Γεννήθηκε το 1958, στο Χέρσινγκ αμ Αμερσί της Γερμανίας. Το 1985 
ίδρυσε το πρώτο θέατρο στη Γερμανία όπου παιδιά παίζουν ρόλους 
γραμμένους για παιδιά. Έχει συνεργαστεί με διάφορους σκηνοθέτες, 
όπως ο Werner Herzog. Το 2007 σκηνοθέτησε την πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία του με τίτλο Ahead is Pretty Damn Far. Το 2013 
εξέδωσε το πρώτο του εφηβικό μυθιστόρημα με τίτλο Paula At The 
Paper Mountains.
Born 1958, Herrsching am Ammersee (Germany). In 1985, he founded 

the first German theatre in which children play the roles written for children. Then he 
worked with several directors, such as Werner Herzog. In 2007, he directed his first 
feature film, Ahead is Pretty Damn Far. In 2013 he published his first young adult novel, 
Paula At The Paper Mountains.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Thomas Heinemann

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Thomas Heinemann

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Tobias Jall

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Laura Richter

ΗΧΟΣ / SOUND

Michael Bartylak

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Frankie Chinasky

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Cornelia Würbser

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Thomas Heinemann

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Tabea Hanstein
Christiane Paul
Tobias Oertel

ΠΑΡΑΓΩΓΟI / PRODUCERS

Thomas Heinemann
Michel Morales

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

superNeun Filmproduktion 
GmbH

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / 
FILMOGRAPHY

Positive Sinking (2013)
Invasion (2011)
Ahead is Pretty Damn  
Far (2007)

Ο Matei ζει στη Ρουμανία με τον παππού του, από τότε που οι γονείς του έφυγαν για 
την Ιταλία για να βρουν δουλειά. Ανάμεσα στο αγόρι και τον παππού δημιουργείται μια 
στοργική σχέση, αλλά η εμπιστοσύνη μεταξύ τους χάνεται όταν ο Matei αποβάλλεται 
από το σχολείο εξαιτίας μιας παρεξήγησης και ο παππούς του αντιδράει με βίαιο τρόπο. 
Ο Matei το σκάει από το σπίτι και αρχίζει ένα ταξίδι γεμάτο νέες εμπειρίες που τον οδη-
γεί από τις πόλεις στην εξοχή και ξανά πίσω…
Matei has been living with his grandfather since his parents left to earn a living 
in Italy. The boy and his grandfather get along perfectly, but Matei is dismissed 
from school following a mix-up and his normally understanding grandfather 
responds in an unexpectedly violent way. Matei runs away from home, embarking 
on a journey filled with new experiences, that takes him from cities to country 
sides and back again…

ALEXANDRA GULEA 

Γεννήθηκε το 1970 στο Βουκουρέστι. Σπούδασε στην Ακαδημία Τεχνών 
του Βουκουρεστίου και αποφοίτησε με άριστα από την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Παρισιού το 1997. Η πρώτη μικρού μήκους ταινία 
της με τίτλο Anonym συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν το 2000. Το 
Matei Child Miner είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.
Gulea was born in 1970, in Bucharest, Romania. She studied at the 
Art Academy in Bucharest and graduated cum laude from the École 

nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris in 1997. Her short film Anonym took part in 
the competition in Oberhausen in 2000. Matei Child Miner is her feature debut.
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ΕΝΑ	ΜΠΙΖΕΛΙ	ΓΙΑ	ΣΠΙΤΙ
LOLA	ON	THE	PEA	/	LOLA	AUF	DER	ERBSE
ΓΕΡΜΆΝΙΆ / GERMANY, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 90΄, 2014

Η Lola μένει σε ένα πλωτό σπίτι που λέγεται «Μπιζέλι» μαζί με τη μητέρα της. Από τότε 
που εξαφανίστηκε ο πατέρας της, νιώθει ξένη στο σχολείο της. Ξαφνικά, δύο γεγονότα 
τη βγάζουν απότομα από τον μοναχικό κόσμο της. Πρώτον, η μητέρα της αποκτά και-
νούριο σύντροφο, που λέγεται Kurt, και η Lola κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τους 
χωρίσει. Δεύτερον, έρχεται στην τάξη της ο Rebin, ένας μυστηριώδης καινούριος συμ-
μαθητής. Η αρρώστια της μητέρας του Rebin και η ανάγκη για βοήθεια από τον Kurt, 
θα διαμορφώσουν τη νέα σχέση της Lola με τον κοινωνικό της περιβάλλον. 
Lola lives on a house boat called “The Pea” together with her mother. Since her 
father vanished into thin air, she has become an outsider at her school. But sud-
denly two events tear Lola out of her lonely world. One: her mother has a new 
boyfriend, his name is Kurt, and Lola does everything she can to get her mother 
and Kurt to split. And then there is Rebin, the mysterious new student in her class.
Rebin’s mother’s illness and asking Kurt for help, will help Lola see her social sur-
roundings in a different light.

THOMAS HEINEMANN

Γεννήθηκε το 1958, στο Χέρσινγκ αμ Αμερσί της Γερμανίας. Το 1985 
ίδρυσε το πρώτο θέατρο στη Γερμανία όπου παιδιά παίζουν ρόλους 
γραμμένους για παιδιά. Έχει συνεργαστεί με διάφορους σκηνοθέτες, 
όπως ο Werner Herzog. Το 2007 σκηνοθέτησε την πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία του με τίτλο Ahead is Pretty Damn Far. Το 2013 
εξέδωσε το πρώτο του εφηβικό μυθιστόρημα με τίτλο Paula At The 
Paper Mountains.
Born 1958, Herrsching am Ammersee (Germany). In 1985, he founded 

the first German theatre in which children play the roles written for children. Then he 
worked with several directors, such as Werner Herzog. In 2007, he directed his first 
feature film, Ahead is Pretty Damn Far. In 2013 he published his first young adult novel, 
Paula At The Paper Mountains.

Ό	ΜΑΤΕΪ	ΤΏΝ	ΌΡΥΧΕΙΏΝ
MATEI	CHILD	MINER	/	MATEI	COPIL	MINER
ΡΟΥΜΆΝΙΆ-ΓΕΡΜΆΝΙΆ-ΓΆΛΛΙΆ / ROMANIA-GERMANY-FRANCE, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 82΄, 2013

Ο Matei ζει στη Ρουμανία με τον παππού του, από τότε που οι γονείς του έφυγαν για 
την Ιταλία για να βρουν δουλειά. Ανάμεσα στο αγόρι και τον παππού δημιουργείται μια 
στοργική σχέση, αλλά η εμπιστοσύνη μεταξύ τους χάνεται όταν ο Matei αποβάλλεται 
από το σχολείο εξαιτίας μιας παρεξήγησης και ο παππούς του αντιδράει με βίαιο τρόπο. 
Ο Matei το σκάει από το σπίτι και αρχίζει ένα ταξίδι γεμάτο νέες εμπειρίες που τον οδη-
γεί από τις πόλεις στην εξοχή και ξανά πίσω…
Matei has been living with his grandfather since his parents left to earn a living 
in Italy. The boy and his grandfather get along perfectly, but Matei is dismissed 
from school following a mix-up and his normally understanding grandfather 
responds in an unexpectedly violent way. Matei runs away from home, embarking 
on a journey filled with new experiences, that takes him from cities to country 
sides and back again…

ALEXANDRA GULEA 

Γεννήθηκε το 1970 στο Βουκουρέστι. Σπούδασε στην Ακαδημία Τεχνών 
του Βουκουρεστίου και αποφοίτησε με άριστα από την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Παρισιού το 1997. Η πρώτη μικρού μήκους ταινία 
της με τίτλο Anonym συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν το 2000. Το 
Matei Child Miner είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.
Gulea was born in 1970, in Bucharest, Romania. She studied at the 
Art Academy in Bucharest and graduated cum laude from the École 

nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris in 1997. Her short film Anonym took part in 
the competition in Oberhausen in 2000. Matei Child Miner is her feature debut.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Alexandra Gulea

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Alexandra Gulea

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Reinhold Vorschneider

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Alexandra Gulea  
Peter Przygodda  
Bruno Tracq

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΊΚΗ / 
ORIGINAL MUSIC

Stéphane Karo

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Monica Florescu

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Mihaela Poenaru

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Alexandru Czuli
Remus Mărginean

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Thomas Ciulei

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Europolis Film
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ΙΣΏΣ	ΑΥΡΙΌ
MAYBE	TOMORROW	/	LA	VIE	NOUS	APPARTIENT
ΆΥΣΤΡΙΆ / AUSTRIA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 88΄, 2013

Δυο έφηβοι, ο Philip και η Sarah, γνωρίζονται στο Ίντερνετ και καταστρώνουν μαζί ένα 
τραγικό σχέδιο να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Συναντιούνται και αρχίζουν να ανεβαί-
νουν με τα πόδια στα βουνά όπου πήγαινε η Sarah με τον πατέρα της όταν ήταν μικρή. 
Η φιλία που γεννιέται στο ταξίδι προς την κορυφή ίσως να μην είναι αρκετή για να τους 
εμποδίσει να κάνουν το μοιραίο βήμα…
Two teenagers, Philip and Sarah, meet online and develop a tragic plan to end 
their lives. They meet in person and hike into the mountains where Sarah used to 
go with her father as a child. On their journey to the top, their newborn friendship 
may not be enough to avoid taking the last fatal step…

ALEX K. LEE

Κατάγεται από την Κορέα, αλλά γεννήθηκε στην Αυστρία και σπού-
δασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, όπου 
αποφοίτησε από το Oberlin College με BA Πολιτικών Επιστημών και 
Οικονομικών και MA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η πορεία του προς τη 
σκηνοθεσία πέρασε από τη συγγραφή σεναρίου, και σύντομα τον γοή-
τευσε η τέχνη της μεταφοράς συναρπαστικών ιστοριών από το χαρτί 
στην οθόνη. Αφού συνεργάστηκε σε πολλές ταινίες μικρού μήκους και 
συναφή εγχειρήματα σε διάφορους ρόλους, γύρισε την πρώτη μεγάλου 

μήκους ταινία του με τον τίτλο Maybe Tomorrow.
Alex is of Korean descent, but was born in Austria and educated in the UK, France, 
Switzerland and the US, where he graduated from Oberlin College with a BA in Political 
Science and Economics, before obtaining a MA in International Business. Alex’s path 
to directing came over script writing, soon fascinated by the art of telling compelling 
stories from paper to screen. After working on a number of short films and related 
projects in different roles, Alex made his directing feature film debut with La Vie Nous 
Appartient.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Alex K. Lee

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Alex K. Lee

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Marco Zimprich

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Matthias Halibrand
David Baudry

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Matthias Ermert
Arno Engelhardt

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Laura Tille

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Christoph Fischer

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Tomás Leonhardt   

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Alix Binizech
Florent Arnoult

ΠΑΡΑΓΩΓΟI / PRODUCERS

Angelo D’Agostino, Teresa 
Heller

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Penny Lane Film

Ο δωδεκάχρονος Raimonds κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει περήφανη την αυστηρή 
μητέρα του – παίζει ακόμη και σαξόφωνο στη φιλαρμονική του σχολείου αντί να 
γυρνάει με το πατίνι του στο πάρκο. Χάρη στον φίλο του τον Peteris, που η μαμά του 
είναι καθαρίστρια, ο Raimonds βρίσκει τα κλειδιά ενός πολυτελούς σπιτιού και θέλει 
να κοιμηθεί εκεί το βράδυ. Δυστυχώς, ο ιδιοκτήτης επιστρέφει φέρνοντας μαζί του μια 
κοπέλα, που τον ληστεύει παίρνοντας μαζί και το σαξόφωνο του Raimonds. Το αγόρι 
αναγκάζεται να βγει στη νυχτερινή Ρίγα για να το ξαναβρεί. 
12-year-old Raimonds does what he can to make his strict mother proud – he 
even plays the saxophone in the school band instead of riding his kickboard in 
a skate park. Thanks to his friend Peteris, whose mother is a cleaner, Raimonds 
gets hold of the keys to a fancy apartment and wants to spend the night there. 
Unfortunately, the owner comes back home with a girl, who not only robs him but 
also takes Raimonds’ saxophone. The boy has to venture into the night Riga to 
get the instrument back. 

JĀNIS NORDS

Έπειτα από πολυετή καριέρα ως πρώτος βοηθός σκηνοθέτη σε ταινίες 
και τηλεοπτικές διαφημίσεις, γύρισε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
του με τίτλο Amateur το 2008. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερου 
πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Εθνικό Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου της Λετονίας. Στη συνέχεια σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογρά-
φου στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης της Βρετανίας. 
Το Mother, I Love You είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.
After extensively working as 1st AD on various Latvian features and 

TV commercials, Jānis Nords shot his feature debut Amateur in 2008. The film won Best 
Debut at the Latvian National Film Festival. He then studied film directing at National 
Film and Television School in Britain. Mother, I Love You is his second feature.

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   44 25/11/14   8:56 μ.μ.



45

ΙΣΏΣ	ΑΥΡΙΌ
MAYBE	TOMORROW	/	LA	VIE	NOUS	APPARTIENT
ΆΥΣΤΡΙΆ / AUSTRIA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 88΄, 2013

Δυο έφηβοι, ο Philip και η Sarah, γνωρίζονται στο Ίντερνετ και καταστρώνουν μαζί ένα 
τραγικό σχέδιο να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Συναντιούνται και αρχίζουν να ανεβαί-
νουν με τα πόδια στα βουνά όπου πήγαινε η Sarah με τον πατέρα της όταν ήταν μικρή. 
Η φιλία που γεννιέται στο ταξίδι προς την κορυφή ίσως να μην είναι αρκετή για να τους 
εμποδίσει να κάνουν το μοιραίο βήμα…
Two teenagers, Philip and Sarah, meet online and develop a tragic plan to end 
their lives. They meet in person and hike into the mountains where Sarah used to 
go with her father as a child. On their journey to the top, their newborn friendship 
may not be enough to avoid taking the last fatal step…

ALEX K. LEE

Κατάγεται από την Κορέα, αλλά γεννήθηκε στην Αυστρία και σπού-
δασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, όπου 
αποφοίτησε από το Oberlin College με BA Πολιτικών Επιστημών και 
Οικονομικών και MA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η πορεία του προς τη 
σκηνοθεσία πέρασε από τη συγγραφή σεναρίου, και σύντομα τον γοή-
τευσε η τέχνη της μεταφοράς συναρπαστικών ιστοριών από το χαρτί 
στην οθόνη. Αφού συνεργάστηκε σε πολλές ταινίες μικρού μήκους και 
συναφή εγχειρήματα σε διάφορους ρόλους, γύρισε την πρώτη μεγάλου 

μήκους ταινία του με τον τίτλο Maybe Tomorrow.
Alex is of Korean descent, but was born in Austria and educated in the UK, France, 
Switzerland and the US, where he graduated from Oberlin College with a BA in Political 
Science and Economics, before obtaining a MA in International Business. Alex’s path 
to directing came over script writing, soon fascinated by the art of telling compelling 
stories from paper to screen. After working on a number of short films and related 
projects in different roles, Alex made his directing feature film debut with La Vie Nous 
Appartient.

ΜΗΤΕΡΑ,	Σ’	ΑΓΑΠΏ	
MOTHER,	I	LOVE	YOU	/	MAMMU,	ES	TEVI	MĪLU
ΛΕΤΟΝΙΆ / LATVIA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 83΄, 2013

Ο δωδεκάχρονος Raimonds κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει περήφανη την αυστηρή 
μητέρα του – παίζει ακόμη και σαξόφωνο στη φιλαρμονική του σχολείου αντί να 
γυρνάει με το πατίνι του στο πάρκο. Χάρη στον φίλο του τον Peteris, που η μαμά του 
είναι καθαρίστρια, ο Raimonds βρίσκει τα κλειδιά ενός πολυτελούς σπιτιού και θέλει 
να κοιμηθεί εκεί το βράδυ. Δυστυχώς, ο ιδιοκτήτης επιστρέφει φέρνοντας μαζί του μια 
κοπέλα, που τον ληστεύει παίρνοντας μαζί και το σαξόφωνο του Raimonds. Το αγόρι 
αναγκάζεται να βγει στη νυχτερινή Ρίγα για να το ξαναβρεί. 
12-year-old Raimonds does what he can to make his strict mother proud – he 
even plays the saxophone in the school band instead of riding his kickboard in 
a skate park. Thanks to his friend Peteris, whose mother is a cleaner, Raimonds 
gets hold of the keys to a fancy apartment and wants to spend the night there. 
Unfortunately, the owner comes back home with a girl, who not only robs him but 
also takes Raimonds’ saxophone. The boy has to venture into the night Riga to 
get the instrument back. 

JĀNIS NORDS

Έπειτα από πολυετή καριέρα ως πρώτος βοηθός σκηνοθέτη σε ταινίες 
και τηλεοπτικές διαφημίσεις, γύρισε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
του με τίτλο Amateur το 2008. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερου 
πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Εθνικό Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου της Λετονίας. Στη συνέχεια σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογρά-
φου στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης της Βρετανίας. 
Το Mother, I Love You είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.
After extensively working as 1st AD on various Latvian features and 

TV commercials, Jānis Nords shot his feature debut Amateur in 2008. The film won Best 
Debut at the Latvian National Film Festival. He then studied film directing at National 
Film and Television School in Britain. Mother, I Love You is his second feature.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Janis Nords

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Jānis Nords

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Tobias Datum

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Tamara Meem

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Zoe Keating

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Katrīna Liepa

ΗΧΟΣ / SOUND

Tom Drew

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Kristofers Konovalovs
Vita Vārpiņa
Matīss Livčāns
Ιndra Briķe

ΠΑΡΑΓΩΓΟI / PRODUCERS

Alise Ģelze
Gatis Šmits

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Film Studio TANKA

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / 
FILMOGRAPHY

Au Revoir Monkeys (2011)
Freedom Day (2010)
Amateur (2008)
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ΠΑΝΏ	ΣΤΑ	ΦΤΕΡΑ	ΤΗΣ	ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ON	THE	WINGS	OF	IMAGINATION	/	BAR	BALHAY-E-KHIAL
ΙΡΆΝ / IRAN, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 100΄, 2014

Ο Bahram ταξιδεύει σε έναν άγνωστο τόπο μαζί με την κόρη του, τη Raha, η οποία 
διαθέτει ζωηρή φαντασία παρότι έχει σύνδρομο Down. Ο Bahram, που είναι σεναριο-
γράφος, αναζητά την αιτία των αποτυχιών του σε νοερές συζητήσεις με τη σύζυγό του 
και τις σημειώσεις του. Στο τέλος αυτού του σύντομου ταξιδιού στα όρια μεταξύ πραγ-
ματικότητας και φαντασίας, έρχεται αντιμέτωπος με την ύπαρξη και το θάνατό του, το 
ταξίδι που για αυτόν είναι χωρίς επιστροφή.
Bahram travels to an unknown place along with his daughter Raha, who has a 
creative imagination, despite having Down’s syndrome. Bahram, who is a script-
writer, is looking for the reason of his failures in his mental conversations with 
his wife and notes. At the end of this short journey on the border of imagination 
and reality, he faces the fact of his own death and existence, the journey with no 
return for him.

FARHAD MEHRANFAR 

Γεννήθηκε το 1959 στο Μπαντάρ Ανζαλί. Σπούδασε κινηματογράφο 
στη Σχολή Καλών Τεχνών. Οι μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες του 
έχουν συμμετέχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και 
έχουν κερδίσει πολλά βραβεία. Η πρώτη του ταινία, με τίτλο Τα χάρτινα 
αεροπλανάκια, κέρδισε εννέα βραβεία, όσο και τα Πού είναι το σπίτι του 
φίλου μου; του Abbas Kiarostami και Παιδιά του Παραδείσου του Majid 
Majidi.
Born in 1959 in Bandar Anzali, Farhad Mehranfar is a graduate of 

Cinema from the College of Arts. His short and feature films took part in many national 
and international film festivals around the world and won many awards. His first film 
Paper Airplanes has won nine awards, equal to Abbas Kiarostami’s Where is The Friend’s 
Home? and Majid Majidi’s Children of Heaven.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Farhad Mehranfar

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Khazar Mehranfar

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Nader Masoumi

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Farhad Mehranfar

ΗΧΟΣ / SOUND

Alireza Daryadel

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Badre-Talei
Behzad Jafari
Mehdi Mokhberi

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Behrouz Reshad

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Visual Media Institute

Η Shana έχει ταλέντο στη μουσική. Ζει με τον πατέρα της σε ένα χωριό των Πρώτων 
Εθνών του Καναδά. Πριν από δύο χρόνια όμως, η μητέρα της Shana πήγε στο δάσος 
και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Η Shana τότε σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο και παίζει 
πια πολύ σπάνια βιολί. Γράφει στη μητέρα της σπαραξικάρδια σημειώματα τα οποία 
κρεμάει σε ένα γέρικο δέντρο, που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τους αυτόχθονες. 
Όποτε όμως πηγαίνει σ’ εκείνο το δέντρο, βλέπει έναν λευκό λύκο να την παρακολουθεί 
από μακριά. Είναι λες και κάτι πάνω στο κορίτσι τον τραβάει, κι όποτε παίζει το βιολί 
της, ο λύκος εμφανίζεται μέσα από το δάσος.
Shana is a very talented musician. She lives with her father in a First Nations 
village in Canada. But two years ago, her mom went into the forest and never 
came back. Shana stops going to school and hardly ever plays her violin any more. 
She writes heart-rending notes to her and hangs them in a special ancestor tree, 
which is decorated with amulets. Whenever she goes to that tree, she notices a 
white wolf watches her from a distance. The wolf seems to be magically drawn to 
her, appearing from the forest whenever she plays her violin.

NINO JACUSSO

Γεννήθηκε το 1955 στην Ακουαβίβα Κολεκτρότσε της Ιταλίας. Από το 
1974 ως το 1978 παρακολούθησε την Ανωτάτη Σχολή Τηλεόρασης και 
Κινηματογράφου του Μονάχου (HFF). Από το 1988 συνεργάζεται με την 
Insert Film. Το 1994 παρακολούθησε το σεμινάριο συγγραφής σεναρίου 
του Frank Daniel στη Δανία. Από το 1996 ασχολείται επαγγελματικά 
με την Οπτικοακουστική Αγωγή σε σχολεία και πανεπιστήμια και είναι 
ενεργό μέλος του The Magic Lantern στο Σολοτούρν. Την περίοδο 
2004-05 εκπόνησε έρευνες για τον κινηματογράφο για το Ομοσπονδι-

ακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης.
Born in 1955 in Acquaviva Collecroce, Italy. From 1974 to 1978, he attended the HFF 
(Hochschule für Film und Fernsehen) in Munich. Since 1988, he has collaborated with 
Insert Film. In 1994 he attended a screenwriting seminar by Frank Daniel in Denmark. 
Since 1996, he works in media education at schools and universities and has been an 
active member of The Magic Lantern, Solothurn. In 2004-05 he headed film case studies 
at the ETH (Swiss Federal Institute of Technology) in Zurich.
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ΠΑΝΏ	ΣΤΑ	ΦΤΕΡΑ	ΤΗΣ	ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ON	THE	WINGS	OF	IMAGINATION	/	BAR	BALHAY-E-KHIAL
ΙΡΆΝ / IRAN, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 100΄, 2014

Ο Bahram ταξιδεύει σε έναν άγνωστο τόπο μαζί με την κόρη του, τη Raha, η οποία 
διαθέτει ζωηρή φαντασία παρότι έχει σύνδρομο Down. Ο Bahram, που είναι σεναριο-
γράφος, αναζητά την αιτία των αποτυχιών του σε νοερές συζητήσεις με τη σύζυγό του 
και τις σημειώσεις του. Στο τέλος αυτού του σύντομου ταξιδιού στα όρια μεταξύ πραγ-
ματικότητας και φαντασίας, έρχεται αντιμέτωπος με την ύπαρξη και το θάνατό του, το 
ταξίδι που για αυτόν είναι χωρίς επιστροφή.
Bahram travels to an unknown place along with his daughter Raha, who has a 
creative imagination, despite having Down’s syndrome. Bahram, who is a script-
writer, is looking for the reason of his failures in his mental conversations with 
his wife and notes. At the end of this short journey on the border of imagination 
and reality, he faces the fact of his own death and existence, the journey with no 
return for him.

FARHAD MEHRANFAR 

Γεννήθηκε το 1959 στο Μπαντάρ Ανζαλί. Σπούδασε κινηματογράφο 
στη Σχολή Καλών Τεχνών. Οι μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες του 
έχουν συμμετέχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και 
έχουν κερδίσει πολλά βραβεία. Η πρώτη του ταινία, με τίτλο Τα χάρτινα 
αεροπλανάκια, κέρδισε εννέα βραβεία, όσο και τα Πού είναι το σπίτι του 
φίλου μου; του Abbas Kiarostami και Παιδιά του Παραδείσου του Majid 
Majidi.
Born in 1959 in Bandar Anzali, Farhad Mehranfar is a graduate of 

Cinema from the College of Arts. His short and feature films took part in many national 
and international film festivals around the world and won many awards. His first film 
Paper Airplanes has won nine awards, equal to Abbas Kiarostami’s Where is The Friend’s 
Home? and Majid Majidi’s Children of Heaven.

ΣΑΝΑ-Η	ΜΌΥΣΙΚΗ	ΤΌΥ	ΛΥΚΌΥ
SHANA	-	THE	WOLF’S	MUSIC	
ΕΛΒΕΤΙΆ-ΚΆΝΆΔΆΣ / SWITZERLAND-CANADA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 95΄ 2014

Η Shana έχει ταλέντο στη μουσική. Ζει με τον πατέρα της σε ένα χωριό των Πρώτων 
Εθνών του Καναδά. Πριν από δύο χρόνια όμως, η μητέρα της Shana πήγε στο δάσος 
και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Η Shana τότε σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο και παίζει 
πια πολύ σπάνια βιολί. Γράφει στη μητέρα της σπαραξικάρδια σημειώματα τα οποία 
κρεμάει σε ένα γέρικο δέντρο, που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τους αυτόχθονες. 
Όποτε όμως πηγαίνει σ’ εκείνο το δέντρο, βλέπει έναν λευκό λύκο να την παρακολουθεί 
από μακριά. Είναι λες και κάτι πάνω στο κορίτσι τον τραβάει, κι όποτε παίζει το βιολί 
της, ο λύκος εμφανίζεται μέσα από το δάσος.
Shana is a very talented musician. She lives with her father in a First Nations 
village in Canada. But two years ago, her mom went into the forest and never 
came back. Shana stops going to school and hardly ever plays her violin any more. 
She writes heart-rending notes to her and hangs them in a special ancestor tree, 
which is decorated with amulets. Whenever she goes to that tree, she notices a 
white wolf watches her from a distance. The wolf seems to be magically drawn to 
her, appearing from the forest whenever she plays her violin.

NINO JACUSSO

Γεννήθηκε το 1955 στην Ακουαβίβα Κολεκτρότσε της Ιταλίας. Από το 
1974 ως το 1978 παρακολούθησε την Ανωτάτη Σχολή Τηλεόρασης και 
Κινηματογράφου του Μονάχου (HFF). Από το 1988 συνεργάζεται με την 
Insert Film. Το 1994 παρακολούθησε το σεμινάριο συγγραφής σεναρίου 
του Frank Daniel στη Δανία. Από το 1996 ασχολείται επαγγελματικά 
με την Οπτικοακουστική Αγωγή σε σχολεία και πανεπιστήμια και είναι 
ενεργό μέλος του The Magic Lantern στο Σολοτούρν. Την περίοδο 
2004-05 εκπόνησε έρευνες για τον κινηματογράφο για το Ομοσπονδι-

ακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης.
Born in 1955 in Acquaviva Collecroce, Italy. From 1974 to 1978, he attended the HFF 
(Hochschule für Film und Fernsehen) in Munich. Since 1988, he has collaborated with 
Insert Film. In 1994 he attended a screenwriting seminar by Frank Daniel in Denmark. 
Since 1996, he works in media education at schools and universities and has been an 
active member of The Magic Lantern, Solothurn. In 2004-05 he headed film case studies 
at the ETH (Swiss Federal Institute of Technology) in Zurich.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Nino Jacusso

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Nino Jacusso

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Severine Barde

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Loredana Christelli

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Christian Beusch

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Dorothee Schmid

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Kathrin Brunner

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Roman Lerch

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Sunshine 0´Donovan
Delilah Dick
Marcel Shackelly

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Franziska Reck

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Reck Film Produktion GmbH

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
FILMOGRAPHY

Federica de Cesco – Sehnsucht 
des Herzens (2008)
Escape to Paradise (2001)
Transito (2000)
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Η	ΛΙΓΚΑ	ΤΏΝ	ΠΑΡΑΝΌΜΏΝ
THE	OUTLAW	LEAGUE	/	LA	GANG	DES	HORS-LA-LOI
ΚΆΝΆΔΆΣ / CANADA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 90΄, 2014

Ο δωδεκάχρονος Nicolas, γιος και εγγονός ψαράδων, μένει με τη μητέρα και την 
αδελφή του σε ένα χωριό δίπλα στη θάλασσα. Ο Nicolas πενθεί διπλά: μία την εξα-
φάνιση του πατέρα του και μία την κατάρρευση του παππού του, του Jérémie. Η πιο 
ευχάριστη ασχολία του είναι να παίζει μπέιζμπολ με τους φίλους του. Όμως, όταν τα 
παιδιά συγκεντρώνονται στο γήπεδο, συναντούν ένα μεγάλο εμπόδιο: το δήμαρχο 
που αποφάσισε να το μετατρέψει σε χωματερή. Με αρχηγό τον Nicholas, τα παιδιά 
του χωριού θα αντισταθούν σθεναρά στις μηχανορραφίες του δημάρχου, έχοντας την 
απροσδόκητη στήριξη του Jérémie και των φίλων του.
Nicolas, 12 years old, son and grandson of fishermen, lives alone with his mother 
and his sister in a village overlooking the sea. Nicolas is in double mourning: for 
the disappearance of his father and for the disintegration of his grandfather 
Jérémie. Τhe greatest pleasure for him is playing baseball with his friends. But 
a major obstacle greets the kids who assemble at the village baseball field: the 
town council has decided to convert the field into a municipal dump. With Nicolas 
as their leader, the village kids will resist the mayor’s machinations with ferocity.

JEAN BEAUDRY

Γεννήθηκε στην Τρουά-Ριβιέρ του Κεμπέκ το 1947. Ξεκίνησε την 
καριέρα του ως ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης. Το 1984 σκηνο-
θέτησε με τον François Bouvier την πρώτη του ταινία για τον κινηματο-
γράφο, με τον τίτλο Jacques et Novembre, στην οποία επίσης υποδύθηκε 
τον ομώνυμο ρόλο και έκανε το μοντάζ. Η ταινία στέφθηκε με επιτυχία 
και κέρδισε πολλά βραβεία. Το 2011, εκδόθηκε το μυθιστόρημά του με 
τίτλο L’amer Atlantique από τον οίκο Éditions Triptyque. Το «Outlaw 
League» είναι η τρίτη ταινία της ανθολογίας του Tale for All.

Born in Trois-Rivières, Quebec in 1947, Jean Beaudry was an actor and a theatre 
director before getting his first screen directing credit, together with François Bouvier, 
in 1984. The film was Jacques et Novembre. Beaudry played the title role and edited 
the film as well. It was an auspicious debut, winning prizes. In 2011, his novel, L’amer 
Atlantique, was published by Éditions Triptyque. «The Outlaw League» is his 3rd Tale 
for All collection.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Jean Beaudry

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

LanceWoolaver
André Melançon
Jean Beaudry

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Philippe Lavalette

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Hélène Girard

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Chris Goguen

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

François Barbeau

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Raymond Dupuis
ερμηνεία / cast
André Kasper
Guy Thauvette

ΠΑΡΑΓΩΓΟI / PRODUCERS

Rock Demers
François Savoie
Chantal Lafleur
Clarence LeBlanc

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Les Productions La Fête

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
FILMOGRAPHY

The Cry of the Night (1996)
The Clean Machine (1992)
The Case of the 
WitchWhoWasn’t (1990)
Unfaithful Mornings (1989)

Ιορδανία, 1967. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς: καινούρια ενέργεια, νέα στιλ, 
νέα μουσική και ένας μεταδοτικός άνεμος ελπίδας. Στην Ιορδανία συντελείται μια 
διαφορετική αλλαγή: δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες περνούν τα σύνορα από την Παλαι-
στίνη. Ο εντεκάχρονος Tarek, που χωρίστηκε από τον πατέρα του μέσα στο χάος του 
πολέμου, είναι ανάμεσα στο τελευταίο προσφυγικό κύμα μαζί με τη μητέρα του, Δυσκο-
λεύεται να προσαρμοστεί στη ζωή στον καταυλισμό, λαχταρά τον πατέρα του, αναζητά 
μια διέξοδο και βρίσκει νέα ελπίδα. 
Jordan, 1967. The world is alive with change: brimming with reawakened energy, 
new styles, music and an infectious sense of hope. In Jordan, a different kind of 
change is under way as tens of thousands of refugees pour across the border 
from Palestine. Having been separated from his father in the chaos of war, Tarek, 
11, and his mother, are amongst this latest wave of refugees. With difficulties 
adjusting to life in Harir camp and a longing to be reunited with his father, Tarek 
searches a way out, and discovers a new hope emerging with the times. 

ANNEMARIE JACIR

Ανεξάρτητη κινηματογραφίστρια και σεναριογράφος που ζει στην Ιορδα-
νία. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 25 Καλύτερους Πρωτοεμφανι-
ζόμενους του Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του περιοδικού Filmmaker. 
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Το αλάτι αυτής της θάλασσας ήταν η 
επίσημη πρόταση της Παλαιστίνης για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσ-
σης Ταινίας, καθώς και η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους από Παλαιστίνια 
σκηνοθέτιδα. Απέσπασε το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών 
(FIPRESCI) καθώς και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Μιλάνο και την 

Τραβέρς Σίτι και πολλά άλλα βραβεία. 
Annemarie Jacir is an independent filmmaker and screenwriter living in Jordan. Named 
one of Filmmaker magazine’s 25 New Faces of Independent Cinema, her first feature 
film, Salt of this Sea, was Palestine’s Official Oscar Entry for Best Foreign Language 
Film and was also noted as the first feature film directed by a Palestinian woman. Salt 
of this Sea won the prestigious FIPRESCI Critic’s Prize, as well as Best Film in Milan, 
Best Film in Traverse City and numerous awards.
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Η	ΛΙΓΚΑ	ΤΏΝ	ΠΑΡΑΝΌΜΏΝ
THE	OUTLAW	LEAGUE	/	LA	GANG	DES	HORS-LA-LOI
ΚΆΝΆΔΆΣ / CANADA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 90΄, 2014

Ο δωδεκάχρονος Nicolas, γιος και εγγονός ψαράδων, μένει με τη μητέρα και την 
αδελφή του σε ένα χωριό δίπλα στη θάλασσα. Ο Nicolas πενθεί διπλά: μία την εξα-
φάνιση του πατέρα του και μία την κατάρρευση του παππού του, του Jérémie. Η πιο 
ευχάριστη ασχολία του είναι να παίζει μπέιζμπολ με τους φίλους του. Όμως, όταν τα 
παιδιά συγκεντρώνονται στο γήπεδο, συναντούν ένα μεγάλο εμπόδιο: το δήμαρχο 
που αποφάσισε να το μετατρέψει σε χωματερή. Με αρχηγό τον Nicholas, τα παιδιά 
του χωριού θα αντισταθούν σθεναρά στις μηχανορραφίες του δημάρχου, έχοντας την 
απροσδόκητη στήριξη του Jérémie και των φίλων του.
Nicolas, 12 years old, son and grandson of fishermen, lives alone with his mother 
and his sister in a village overlooking the sea. Nicolas is in double mourning: for 
the disappearance of his father and for the disintegration of his grandfather 
Jérémie. Τhe greatest pleasure for him is playing baseball with his friends. But 
a major obstacle greets the kids who assemble at the village baseball field: the 
town council has decided to convert the field into a municipal dump. With Nicolas 
as their leader, the village kids will resist the mayor’s machinations with ferocity.

JEAN BEAUDRY

Γεννήθηκε στην Τρουά-Ριβιέρ του Κεμπέκ το 1947. Ξεκίνησε την 
καριέρα του ως ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης. Το 1984 σκηνο-
θέτησε με τον François Bouvier την πρώτη του ταινία για τον κινηματο-
γράφο, με τον τίτλο Jacques et Novembre, στην οποία επίσης υποδύθηκε 
τον ομώνυμο ρόλο και έκανε το μοντάζ. Η ταινία στέφθηκε με επιτυχία 
και κέρδισε πολλά βραβεία. Το 2011, εκδόθηκε το μυθιστόρημά του με 
τίτλο L’amer Atlantique από τον οίκο Éditions Triptyque. Το «Outlaw 
League» είναι η τρίτη ταινία της ανθολογίας του Tale for All.

Born in Trois-Rivières, Quebec in 1947, Jean Beaudry was an actor and a theatre 
director before getting his first screen directing credit, together with François Bouvier, 
in 1984. The film was Jacques et Novembre. Beaudry played the title role and edited 
the film as well. It was an auspicious debut, winning prizes. In 2011, his novel, L’amer 
Atlantique, was published by Éditions Triptyque. «The Outlaw League» is his 3rd Tale 
for All collection.

ΌΤΑΝ	ΣΕ	ΕΙΔΑ
WHEN	I	SAW	YOU	/	LAMMA	SHOFTAK
ΠΆΛΆΙΣΤΙΝΗ-ΙΟΡΔΆΝΙΆ-ΗΝΏΜΕΝΆ ΆΡΆΒΙΚΆ ΕΜΙΡΆΤΆ-ΕΛΛΆΔΆ / PALESTINE-JORDAN-UNITED ARAB EMIRATES-GREECE,  
ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, XΡΏΜΆ / COLOUR, 98΄, 2012

Ιορδανία, 1967. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς: καινούρια ενέργεια, νέα στιλ, 
νέα μουσική και ένας μεταδοτικός άνεμος ελπίδας. Στην Ιορδανία συντελείται μια 
διαφορετική αλλαγή: δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες περνούν τα σύνορα από την Παλαι-
στίνη. Ο εντεκάχρονος Tarek, που χωρίστηκε από τον πατέρα του μέσα στο χάος του 
πολέμου, είναι ανάμεσα στο τελευταίο προσφυγικό κύμα μαζί με τη μητέρα του, Δυσκο-
λεύεται να προσαρμοστεί στη ζωή στον καταυλισμό, λαχταρά τον πατέρα του, αναζητά 
μια διέξοδο και βρίσκει νέα ελπίδα. 
Jordan, 1967. The world is alive with change: brimming with reawakened energy, 
new styles, music and an infectious sense of hope. In Jordan, a different kind of 
change is under way as tens of thousands of refugees pour across the border 
from Palestine. Having been separated from his father in the chaos of war, Tarek, 
11, and his mother, are amongst this latest wave of refugees. With difficulties 
adjusting to life in Harir camp and a longing to be reunited with his father, Tarek 
searches a way out, and discovers a new hope emerging with the times. 

ANNEMARIE JACIR

Ανεξάρτητη κινηματογραφίστρια και σεναριογράφος που ζει στην Ιορδα-
νία. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 25 Καλύτερους Πρωτοεμφανι-
ζόμενους του Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του περιοδικού Filmmaker. 
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Το αλάτι αυτής της θάλασσας ήταν η 
επίσημη πρόταση της Παλαιστίνης για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσ-
σης Ταινίας, καθώς και η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους από Παλαιστίνια 
σκηνοθέτιδα. Απέσπασε το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών 
(FIPRESCI) καθώς και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Μιλάνο και την 

Τραβέρς Σίτι και πολλά άλλα βραβεία. 
Annemarie Jacir is an independent filmmaker and screenwriter living in Jordan. Named 
one of Filmmaker magazine’s 25 New Faces of Independent Cinema, her first feature 
film, Salt of this Sea, was Palestine’s Official Oscar Entry for Best Foreign Language 
Film and was also noted as the first feature film directed by a Palestinian woman. Salt 
of this Sea won the prestigious FIPRESCI Critic’s Prize, as well as Best Film in Milan, 
Best Film in Traverse City and numerous awards.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Annemarie Jacir

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Annemarie Jacir

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Hélène Louvart

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Annemarie Jacir
Πάνος Βουτσαράς / Panos 
Voutsaras

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Hussein Baydoun

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Kamran Rastegar

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Mahmoud Asfa
Ruba Blal
Saleh Bakri

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ / PRODUCERS

Ossama Bawardi
Rami Yasin
Sawsan Asfari
Maya Sanbar
Χρήστος Κωνσταντακόπουλος 
/ Christos Konstantakopoulos

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Philistine Films
Faliro House Productions
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tso Chi Chang

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Tso Chi Chang

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  

CINEMATOGRAPHY

Ching-Kuo Yuan,  
Jacky Chen, 
Chih-Chun Hsu

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Tso chi Chang

ΗΧΟΣ / SOUND 

Hui-Ching Hsieh

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Liang-Yu Yang
Yun-Loong Kuan
Ya-Ruo Lin
Yung-Heng Yen
Shaoyi Jiang

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Wen-Horng Kao

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Chang Tso-chi Film Studio
 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / 
FILMOGRAPHY

When Love Comes (2010)
How are you, Dad? (2009)
Soul Of A Demon (2006)
The Best of Times (2002)

Μετά το θάνατο της γιαγιάς του, οι γονείς του Bao τον στέλνουν στον παππού του στο 
Κουτσί, επειδή σκέφτονται να πάρουν διαζύγιο. Κακόκεφος και μελαγχολικός, ο Bao 
παίρνει μαζί του το tablet του και τις σχολικές του ασκήσεις για το καλοκαίρι. Σύντομα 
θα γίνει φίλος με μια φτωχή συνομήλικη του κι έναν μικρό Αβορίγινα. Η φιλία φέρνει 
χαρά στη ζωή του Bao τον καιρό του χωρισμού των γονιών του. Ο Bao στο τέλος του 
καλοκαιριού αναθεωρεί την άποψή του για τη ζωή.
Bao is sent to Quchi to accompany his recently widowed grandpa at the end of 
the semester because his parents are considering a divorce. Depressed and sul-
len, he brings his tablet and his summer vacation assignments with him. Bao soon 
becomes friend with a young girl and an aboriginal boy. Their friendship brightens 
Bao’s life during his parents’ separation. Bao experiences a child’s summer vaca-
tion there and renews his view on life at the end of the summer.

ASK TSO CHI CHANG 

Γεννήθηκε το 1961 και ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με τον 
κινηματογράφο το 1987. Μαθήτευσε κοντά σε πολλούς κορυφαίους 
σκηνοθέτες όπως οι Yu Kan Ping, Hou Hsiao Hsien και Tsui Hark. Το 
2000 και το 2012, δύο από τις ταινίες του απέσπασαν το Βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας, τη μεγαλύτερη διάκριση στους Χρυσούς Ίππους, τα 
«Όσκαρ» της Ταϊβάν. Το 2011  τιμήθηκε με το «Εθνικό Βραβείο Τεχνών», 
την υψηλότερη τιμητική διάκριση στο χώρο των τεχνών στην Ταϊβάν. Το 
A Time in Quchi είναι η τελευταία του ταινία.

Born in 1961, Chang Tso Chi’s film career began in 1987. He followed and learned from 
many master film directors, such as Yu Kan Ping, Hou Hsiao Hsien and Tsui Hark. In 
1990, he started to direct several television dramas and films, two of which in 2000 
and 2012 respectively won him Best Feature Film, the most honorable prizes in the 
Golden Horse Award, which is also nicknamed “Taiwan Oscar”. Chang Tso Chi was 
laureled with “National Award for Arts”, the highest honor in Taiwan’s world of art. A 
Time in Quchi is his latest film work.

ΚΑΠΌΤΕ	ΣΤΌ	ΚΌΥΤΣΙ
A	TIME	IN	QUCHI	/	SHU	JIA	ZUO	YE
ΤΆΪΒΆΝ / TAIWAN, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 109΄, 2013
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ASK TSO CHI CHANG 
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κινηματογράφο το 1987. Μαθήτευσε κοντά σε πολλούς κορυφαίους 
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A	TIME	IN	QUCHI	/	SHU	JIA	ZUO	YE
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	ΔΙΑΓΏΝΙΣΤΙΚΌ		
ΤΑΙΝΙΕΣ	ΜΙΚΡΌΥ		
ΜΗΚΌΥΣ	(ΜΕ	ΥΠΌΘΕΣΗ)	

IN	COMPETITION	
SHORT	FILMS	(FICTION)
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ΠΡΌΑΥΛΙΌ
SCHOOLYARD	
ΕΛΛΆΔΆ / GREECE, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 10΄, 2013

Αθήνα. Καλοκαίρι. Μια παρέα μαθητών αράζει στο προαύλιο ενός σχολείου. Οι σχολι-
κές αίθουσες είναι άδειες. Ο ήλιος καίει. Ένα μπαλόνι με νερό πέφτει από τον ουρανό 
και το μπουγέλο αρχίζει. Αυτό το μπουγέλο όμως θα παίζεται μέχρι τελικής πτώσεως.
Athens, in the heat of summer. A bunch of school kids are hanging out in the yard. 
The classrooms are empty. The sun is scorching hot. A water bomb falls out of 
the sky, stirring up a water fight. It’s game on. But in this game, you play till you 
drop.

ΡΗΝΙΏ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1980, όπου σπούδασε κινηματογράφο και 
συνέχισε τις σπουδές της στο Film and Audiovisual School of Cata-
lonia (ESCAC), στη Βαρκελώνη (MA in documentary & society). Έχει 
γράψει και σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες έχουν 
πάρει μέρος σε πάνω από 40 διεθνή φεστιβάλ –ανάμεσα τους και το 
Φεστιβάλ Βερολίνου– και έχουν προβληθεί σε τηλεοπτικά κανάλια 
σε όλο τον κόσμο (Canal+, SBS). Είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας 
παραγωγής GUANACO που δραστηριοποιείται στο χώρο του κινηματο-

γράφου και της διαφήμισης και τώρα βρίσκεται στην προετοιμασία της πρώτης μεγάλου 
μήκους ταινίας της.
Rinio Dragasaki was born in Athens, Greece, in 1980. She studied film in Athens and 
then obtained an MA in Documentary & Society at the Film and Audiovisual School of 
Catalonia (ESCAC) in Barcelona. She has so far directed three short films that were 
screened and praised at over 40 international film festivals and have also been broad-
cast on television in a number of countries. She is a co-founder of the production 
company Guanaco. She is currently working on her first feature film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ρηνιώ Δραγασάκη / Rinio 
Dragasaki

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Ρηνιώ Δραγασάκη / Rinio 
Dragasaki

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Θωμάς Βαρβίας / Thomas 
Varvias

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Πάνος Βουτσαράς / Panos 
Voutsaras

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Περσεφόνη Μήλιου / 
Persefoni Miliou
Γιάννης Βεσλεμές / Yannis 
Veslemes

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Άλκηστη Μάμαλη / Alkisti 
Mamali

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Σταύρος Λιόκαλος / Stavros 
Liokalos

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Αύρα Βορδοναράκη / Avra 
Vordonaraki
Γιώργος Βορδοναράκης / 
Giorgos Vordonarakis
Κρίτων Δώρης / Kriton Doris

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Guanako
Greek Film Center

Το μυστηριώδες Αγόρι Χωρίς Όνομα έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον κορυφαίο 
πρωταθλητή των καστανομαχιών στο σχολείο, τον Μονόφθαλμο Τζακ.
The mysterious Boy with No Name has unfinished business with reigning school 
conker champion One Eyed Jack.

LIAM SANDERSON

Σπούδασε κινηματογραφική παραγωγή στο Πανεπιστήμιο Σέφιλντ 
Χάλαμ και εργάστηκε ως Διευθυντής Φωτογραφίας. Σήμερα εργάζεται 
στον τομέα της εκπαίδευσης και επιβλέπει την Οπτικοακουστική Παρα-
γωγή στο Wales High School στο Σέφιλντ. Πρόσφατα έγραψε και σκη-
νοθέτησε δύο ταινίες μικρού μήκους, που γυρίστηκαν με τη συμμετοχή 
των μαθητών του σχολείου. 
He studied Film Production at Sheffield Hallam University and has 
worked professionally as a Director of Photography. He currently 

works in education and supervises Media Production at Wales High School in Sheffield, 
United Kingdom. He’s recently written and directed two short films, both made with the 
involvement of students from the school.
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ΠΡΌΑΥΛΙΌ
SCHOOLYARD	
ΕΛΛΆΔΆ / GREECE, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 10΄, 2013

Αθήνα. Καλοκαίρι. Μια παρέα μαθητών αράζει στο προαύλιο ενός σχολείου. Οι σχολι-
κές αίθουσες είναι άδειες. Ο ήλιος καίει. Ένα μπαλόνι με νερό πέφτει από τον ουρανό 
και το μπουγέλο αρχίζει. Αυτό το μπουγέλο όμως θα παίζεται μέχρι τελικής πτώσεως.
Athens, in the heat of summer. A bunch of school kids are hanging out in the yard. 
The classrooms are empty. The sun is scorching hot. A water bomb falls out of 
the sky, stirring up a water fight. It’s game on. But in this game, you play till you 
drop.

ΡΗΝΙΏ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1980, όπου σπούδασε κινηματογράφο και 
συνέχισε τις σπουδές της στο Film and Audiovisual School of Cata-
lonia (ESCAC), στη Βαρκελώνη (MA in documentary & society). Έχει 
γράψει και σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες έχουν 
πάρει μέρος σε πάνω από 40 διεθνή φεστιβάλ –ανάμεσα τους και το 
Φεστιβάλ Βερολίνου– και έχουν προβληθεί σε τηλεοπτικά κανάλια 
σε όλο τον κόσμο (Canal+, SBS). Είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας 
παραγωγής GUANACO που δραστηριοποιείται στο χώρο του κινηματο-

γράφου και της διαφήμισης και τώρα βρίσκεται στην προετοιμασία της πρώτης μεγάλου 
μήκους ταινίας της.
Rinio Dragasaki was born in Athens, Greece, in 1980. She studied film in Athens and 
then obtained an MA in Documentary & Society at the Film and Audiovisual School of 
Catalonia (ESCAC) in Barcelona. She has so far directed three short films that were 
screened and praised at over 40 international film festivals and have also been broad-
cast on television in a number of countries. She is a co-founder of the production 
company Guanaco. She is currently working on her first feature film.

ΓΙΑ	ΜΙΑ	ΧΌΥΦΤΑ	ΚΑΣΤΑΝΑ	
A	FISTFUL	OF	CONKERS	
ΗΝΏΜΕΝΟ ΒΆΣΙΛΕΙΟ / UK, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 20΄, 2014

Το μυστηριώδες Αγόρι Χωρίς Όνομα έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον κορυφαίο 
πρωταθλητή των καστανομαχιών στο σχολείο, τον Μονόφθαλμο Τζακ.
The mysterious Boy with No Name has unfinished business with reigning school 
conker champion One Eyed Jack.

LIAM SANDERSON

Σπούδασε κινηματογραφική παραγωγή στο Πανεπιστήμιο Σέφιλντ 
Χάλαμ και εργάστηκε ως Διευθυντής Φωτογραφίας. Σήμερα εργάζεται 
στον τομέα της εκπαίδευσης και επιβλέπει την Οπτικοακουστική Παρα-
γωγή στο Wales High School στο Σέφιλντ. Πρόσφατα έγραψε και σκη-
νοθέτησε δύο ταινίες μικρού μήκους, που γυρίστηκαν με τη συμμετοχή 
των μαθητών του σχολείου. 
He studied Film Production at Sheffield Hallam University and has 
worked professionally as a Director of Photography. He currently 

works in education and supervises Media Production at Wales High School in Sheffield, 
United Kingdom. He’s recently written and directed two short films, both made with the 
involvement of students from the school.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Liam Sanderson

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Liam Sanderson 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Liam Sanderson

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Liam Sanderson

ΗΧΟΣ / SOUND

Luke Pietnik

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Brandon Fletcher
Max Marsh
Neal Russell

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Liam Sanderson

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
FILMOGRAPHY

Challenging Behaviour (2012
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ΤΌ	ΚΌΧΥΛΙ	
A	SHELL	/	TZDAFA
ΙΣΡΆΗΛ / ISRAEL, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7΄, 2013

Ένα παιδί βρίσκει ένα κοχύλι στην άμμο. Στα χέρια του, το κοχύλι μεταμορφώνει μαγικά 
την ήσυχη παραλία και το αστικό τοπίο που την περιβάλλει σε μια αχανή και πολύ-
χρωμη παιδική χαρά που σφύζει από ζωή.
A boy finds a shell in the sand. In his hands, the shell magically turns the quiet 
beach and its surrounding urban landscape into an infinite, colourful and vibrant 
playground.

MAYA TIBERMAN 

Αποφοίτησε από το τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας της Ακαδημίας Bezalel 
της Ιερουσαλήμ και έκανε μεταπτυχιακό στη σκηνοθεσία κινηματογρά-
φου στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Έχει εργαστεί ως γραφίστρια σε 
διάφορους τομείς όπως δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, διαφήμιση 
και γραφικά για το Ίντερνετ και την τηλεοπτική βιομηχανία. Έχει σκη-
νοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους: Julot / Marbles (2006), Ramlod 
(2010), και Tzdafa / A Shell (2013).
She is a graduate of the Visual Communications Department in 

Bezalel Academy, Jerusalem, and an MFA graduate in Film Directing at the Tel Aviv 
University. Maya has worked as a multidisciplinary graphic designer in several fields: 
branding, advertising and designing for the Internet and TV industry. She has directed 
three short films: Julot / Marbles (2006), Ramlod (2010), and Tzdafa / A Shell (2013).

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Maya Tiberman

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Shai Hershkowitz
Maya Tiberman

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Avi Levi

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Maya Tiberman
Kinneret Hay Gillor

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ /  
SOUND DESIGN

Boaz Bachrach

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Gur Moshe Kedem
Alma Moshe Kedem
Ben Moshe Kedem

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Maya Tiberman, Tzipra Studio

Αφού μετακομίζει στο Άμστερνταμ, ο εντεκάχρονος Tygo από τη Βραβάντη μιλάει 
στους συμμαθητές του για το καρναβάλι. Αυτό που ξεκινάει ως γενική περιγραφή της 
γιορτής, μετατρέπεται σε μια προσωπική και συγκινητική αφήγηση. Παρόλο που ο 
πατέρας του πάντα λέει ότι στο καρναβάλι όλα επιτρέπονται, και ο Tygo ονειρεύεται να 
ακολουθήσει τα κορίτσια της παρέλασης, του δείχνει επίσης ότι ακόμη και στο καρνα-
βάλι μπορεί να το παρατραβήξεις.
After moving to Amsterdam, 11-year-old Tygo from Brabant gives a class talk 
about carnival. What starts as a general explanation of the festival, turns into a 
personal and poignant account. Although his father always says that anything 
goes with carnival and Tygo dreams of joining the marching girls, his father also 
shows him that even with carnival one can go too far.

STEVEN WOUTERLOOD

Γεννήθηκε το 1984 και το 2007 πήρε πτυχίο σκηνοθεσίας μυθοπλα-
σίας από τη Σχολή Τεχνών της Ουτρέχτης. Η πτυχιακή του εργασία 
με τον τίτλο Loose κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας 
στο Ολλανδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μετά την αποφοίτησή του 
σκηνοθέτησε πολλά διαφημιστικά σποτ και εργάστηκε ως βοηθός σκη-
νοθέτη σε πολλές ταινίες. Πέρυσι σκηνοθέτησε τη μικρού μήκους The 
Girl Across the Street, που επιλέχτηκε από πολλά κινηματογραφικά 
φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την παιδική ταινία 

Anything Goes, η οποία θα προβληθεί από την ολλανδική τηλεόραση.
Steven Wouterlood (1984) graduated in 2007 from the Utrecht School of the Arts as 
a fiction director. With his graduation film Loose he won the Award for Best Student 
Film at the Dutch Film Festival. In the years after his graduation he worked on multi-
ple commercials as director and several films as assistant director. Last year, Steven 
directed his short movie The Girl Across the Street, which has been selected for several 
film festivals around the world. Recently he finished his children’s film Anything Goes, 
which will be broadcast by the Dutch television.
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ΤΌ	ΚΌΧΥΛΙ	
A	SHELL	/	TZDAFA
ΙΣΡΆΗΛ / ISRAEL, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7΄, 2013

Ένα παιδί βρίσκει ένα κοχύλι στην άμμο. Στα χέρια του, το κοχύλι μεταμορφώνει μαγικά 
την ήσυχη παραλία και το αστικό τοπίο που την περιβάλλει σε μια αχανή και πολύ-
χρωμη παιδική χαρά που σφύζει από ζωή.
A boy finds a shell in the sand. In his hands, the shell magically turns the quiet 
beach and its surrounding urban landscape into an infinite, colourful and vibrant 
playground.

MAYA TIBERMAN 

Αποφοίτησε από το τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας της Ακαδημίας Bezalel 
της Ιερουσαλήμ και έκανε μεταπτυχιακό στη σκηνοθεσία κινηματογρά-
φου στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Έχει εργαστεί ως γραφίστρια σε 
διάφορους τομείς όπως δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, διαφήμιση 
και γραφικά για το Ίντερνετ και την τηλεοπτική βιομηχανία. Έχει σκη-
νοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους: Julot / Marbles (2006), Ramlod 
(2010), και Tzdafa / A Shell (2013).
She is a graduate of the Visual Communications Department in 

Bezalel Academy, Jerusalem, and an MFA graduate in Film Directing at the Tel Aviv 
University. Maya has worked as a multidisciplinary graphic designer in several fields: 
branding, advertising and designing for the Internet and TV industry. She has directed 
three short films: Julot / Marbles (2006), Ramlod (2010), and Tzdafa / A Shell (2013).

ΌΛΑ	ΓΙΝΌΝΤΑΙ	
ANYTHING	GOES	/	ALLES	MAG
ΟΛΛΆΝΔΙΆ / THE NETHERLANDS, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 23΄, 2014

Αφού μετακομίζει στο Άμστερνταμ, ο εντεκάχρονος Tygo από τη Βραβάντη μιλάει 
στους συμμαθητές του για το καρναβάλι. Αυτό που ξεκινάει ως γενική περιγραφή της 
γιορτής, μετατρέπεται σε μια προσωπική και συγκινητική αφήγηση. Παρόλο που ο 
πατέρας του πάντα λέει ότι στο καρναβάλι όλα επιτρέπονται, και ο Tygo ονειρεύεται να 
ακολουθήσει τα κορίτσια της παρέλασης, του δείχνει επίσης ότι ακόμη και στο καρνα-
βάλι μπορεί να το παρατραβήξεις.
After moving to Amsterdam, 11-year-old Tygo from Brabant gives a class talk 
about carnival. What starts as a general explanation of the festival, turns into a 
personal and poignant account. Although his father always says that anything 
goes with carnival and Tygo dreams of joining the marching girls, his father also 
shows him that even with carnival one can go too far.

STEVEN WOUTERLOOD

Γεννήθηκε το 1984 και το 2007 πήρε πτυχίο σκηνοθεσίας μυθοπλα-
σίας από τη Σχολή Τεχνών της Ουτρέχτης. Η πτυχιακή του εργασία 
με τον τίτλο Loose κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας 
στο Ολλανδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μετά την αποφοίτησή του 
σκηνοθέτησε πολλά διαφημιστικά σποτ και εργάστηκε ως βοηθός σκη-
νοθέτη σε πολλές ταινίες. Πέρυσι σκηνοθέτησε τη μικρού μήκους The 
Girl Across the Street, που επιλέχτηκε από πολλά κινηματογραφικά 
φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την παιδική ταινία 

Anything Goes, η οποία θα προβληθεί από την ολλανδική τηλεόραση.
Steven Wouterlood (1984) graduated in 2007 from the Utrecht School of the Arts as 
a fiction director. With his graduation film Loose he won the Award for Best Student 
Film at the Dutch Film Festival. In the years after his graduation he worked on multi-
ple commercials as director and several films as assistant director. Last year, Steven 
directed his short movie The Girl Across the Street, which has been selected for several 
film festivals around the world. Recently he finished his children’s film Anything Goes, 
which will be broadcast by the Dutch television.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Steven Wouterlood

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Maarten van Voornveld
Steven Wouterlood
Chiel van der Wolf

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Joost Rietdijk

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Christine Houbiers

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Marco Vermaas

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

lars jennissen
Indy Aponno
Patrick Stoof

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

BIND
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ΜΑΚΡΙΑ	
AWAY	/	EL
ΟΥΓΓΆΡΙΆ / HUNGARY, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΆΣΠΡΟΜΆΥΡΟ / B/W, 11΄, 2014

Οι ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον σβήνουν και μια αίσθηση απελπισίας κατακλύ-
ζει μια γενιά καθώς όλο και περισσότεροι νέοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την 
πατρίδα.
Hopes of a brighter future fade and a sense of hopelessness fills a generation as 
more young people decide to leave the homeland.

ROLAND FERGE

Γεννήθηκε στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας το 1991 και μεγάλωσε σε 
μια επαρχιακή πόλη της νότιας Ουγγαρίας, το Χοντμεζορβασαρχέι. Πριν 
λίγο καιρό ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον κινηματογράφο και τα 
ΜΜΕ στη Σχολή Επικοινωνίας, Επιχειρήσεων και Τεχνών της Βουδαπέ-
στης. Όταν ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών, πήρε μέρος στο πρώτο διε-
θνές σεμινάριο που παρακολούθησε, το «Εργαστήρι Βίντεο και Τέχνης 
του Μακό» στο Βερολίνο.
Born in Debrecen, Hungary, 1991, he grew up in a rural town in south-

ern Hungary called Hódmezővásárhely and has just completed a BA in film and media 
at Budapest College of Communication, Business and Arts. He was only 14 when he 
took part in his first international workshop as a member the ‘Video and Art Workshop 
of Makó’ in Berlin.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Roland Ferge

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Roland Ferge

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Ákos K. Kovács

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Ágota Kobra
Réka Pálfalvi

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Anita Pintér
Dávid Herczeg
Csilla Balog
Ferencné Varga

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Roland Ferge

Το Bahar in Wonderland είναι η ιστορία της Bahar, ενός μικρού κοριτσιού, που εξαιτίας 
των συνθηκών δεν μπορεί να είναι παιδί. Καταφεύγει με τον πατέρα της από τη Συρία 
στη Γερμανία. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους φόβους της και να προστατευτεί 
από τον κίνδυνο, πείθει τον εαυτό της ότι κλείνοντας τα μάτια, μπορεί να γίνει αόρατη.
Bahar in Wonderland is the story of Bahar, a little girl, who given the circum-
stances she is in, is not able to be a child. She is escaping with her father from 
Syria to Germany. In order to fight her fears and defend herself from danger, she 
believes in being able to get invisible by closing her eyes.

BEHROOZ KARAMIZADE 

Γεννήθηκε το 1978 στο Αχβάζ του Ιράν. Το 1984, μετανάστευσε με την 
οικογένειά του στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ζει στη Γερμανία από το 
1985. Σπούδασε κινηματογράφο στο Τμήμα Κινηματογράφου-Τηλεό-
ρασης του Πανεπιστημίου του Κάσελ. Είναι ένας από τους ιδρυτές του 
NUR filmgroup. Με τις πρώτες μικρού μήκους ταινίες του, συμμετείχε 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν και στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ. 

Behrooz Karamizade was born in 1978 in Ahwaz (Iran). In 1984 he and his family emi-
grated to the former Soviet Union. He is living in Germany since 1985. He studied film 
at the University of Kassel, Department Film and TV. He is one of the founders of NUR 
filmgroup. With his first short movies he participated at the International Filmfestival 
Rotterdam, the Kurzfilmtage Oberhausen and the Montreal World Film Festival.
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ΜΑΚΡΙΑ	
AWAY	/	EL
ΟΥΓΓΆΡΙΆ / HUNGARY, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΆΣΠΡΟΜΆΥΡΟ / B/W, 11΄, 2014

Οι ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον σβήνουν και μια αίσθηση απελπισίας κατακλύ-
ζει μια γενιά καθώς όλο και περισσότεροι νέοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την 
πατρίδα.
Hopes of a brighter future fade and a sense of hopelessness fills a generation as 
more young people decide to leave the homeland.

ROLAND FERGE

Γεννήθηκε στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας το 1991 και μεγάλωσε σε 
μια επαρχιακή πόλη της νότιας Ουγγαρίας, το Χοντμεζορβασαρχέι. Πριν 
λίγο καιρό ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον κινηματογράφο και τα 
ΜΜΕ στη Σχολή Επικοινωνίας, Επιχειρήσεων και Τεχνών της Βουδαπέ-
στης. Όταν ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών, πήρε μέρος στο πρώτο διε-
θνές σεμινάριο που παρακολούθησε, το «Εργαστήρι Βίντεο και Τέχνης 
του Μακό» στο Βερολίνο.
Born in Debrecen, Hungary, 1991, he grew up in a rural town in south-

ern Hungary called Hódmezővásárhely and has just completed a BA in film and media 
at Budapest College of Communication, Business and Arts. He was only 14 when he 
took part in his first international workshop as a member the ‘Video and Art Workshop 
of Makó’ in Berlin.

Η	ΜΠΑΧΑΡ	ΣΤΗ	ΧΏΡΑ	ΤΏΝ	ΘΑΥΜΑΤΏΝ	
BAHAR	IN	WONDERLAND	/	BAHAR	IM	WUNDERLAND
ΓΕΡΜΆΝΙΆ / GERMANY, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 16΄, 2013

Το Bahar in Wonderland είναι η ιστορία της Bahar, ενός μικρού κοριτσιού, που εξαιτίας 
των συνθηκών δεν μπορεί να είναι παιδί. Καταφεύγει με τον πατέρα της από τη Συρία 
στη Γερμανία. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους φόβους της και να προστατευτεί 
από τον κίνδυνο, πείθει τον εαυτό της ότι κλείνοντας τα μάτια, μπορεί να γίνει αόρατη.
Bahar in Wonderland is the story of Bahar, a little girl, who given the circum-
stances she is in, is not able to be a child. She is escaping with her father from 
Syria to Germany. In order to fight her fears and defend herself from danger, she 
believes in being able to get invisible by closing her eyes.

BEHROOZ KARAMIZADE 

Γεννήθηκε το 1978 στο Αχβάζ του Ιράν. Το 1984, μετανάστευσε με την 
οικογένειά του στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ζει στη Γερμανία από το 
1985. Σπούδασε κινηματογράφο στο Τμήμα Κινηματογράφου-Τηλεό-
ρασης του Πανεπιστημίου του Κάσελ. Είναι ένας από τους ιδρυτές του 
NUR filmgroup. Με τις πρώτες μικρού μήκους ταινίες του, συμμετείχε 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν και στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ. 

Behrooz Karamizade was born in 1978 in Ahwaz (Iran). In 1984 he and his family emi-
grated to the former Soviet Union. He is living in Germany since 1985. He studied film 
at the University of Kassel, Department Film and TV. He is one of the founders of NUR 
filmgroup. With his first short movies he participated at the International Filmfestival 
Rotterdam, the Kurzfilmtage Oberhausen and the Montreal World Film Festival.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Behrooz Karamizade

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Behrooz Karamizade

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Michel Unger

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Alexander Heinze

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Kani Mohammadi
Korkmaz Arslan
Julia Kahl

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Jörn Möllenkamp

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

LPP – Living Pictures 
Production - Nur
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ΠΙΣΏ	ΑΠΌ	ΤΗΝ	ΚΌΥΡΤΙΝΑ	
BEHIND	THE	CURTAIN	/	VERHON	TAKAA
ΦΙΝΛΆΝΔΙΆ / FINLAND, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7΄, 2013

Πρόκειται για μια σχολική οντισιόν τη δεκαετία του ’80. Ο Mikko δεν έχει ωραία φωνή, 
αλλά έχει κάνει πολλές πρόβες. Όμως το να τραγουδάς μπροστά σε κοινό δεν είναι 
εύκολο. Μήπως θα ήταν ευκολότερο αν κρυβόταν πίσω από μια κουρτίνα;
It is a school audition in the 80’s. Mikko is a bad singer, but he has been training 
a lot. Specially performing in front of an audience is not easy. Could singing be 
easier behind a curtain?

TEEMU NIKKI

 Γεννήθηκε το 1975 και κατάγεται από τη Φινλανδία. Είναι παραγωγός, 
σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ. Του αρέσει να τρώει ιταλικό 
φαγητό και να γυρίζει ταινίες. Έχει σκηνοθετήσει μια μεγάλου μήκους 
ταινία με τίτλο Simo Times Three, πολλές βραβευμένες ταινίες μικρο 
μήκους, βιντεοκλίπ και τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Lovemilla.
Teemu Nikki (b. 1975) is a Finnish film producer, director, screen-
writer and editor. He loves Italian food and making films. He has 
directed a feature film called Simo Times Three, many awarded short 
films, music videos and popular television series Lovemilla.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Teemu Nikki

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Teemu Nikki

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Jyrki Arnikari

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Kerttu Jaatinen
Teemu Nikki

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Sami Kiiski

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

Tiina Kaukanen

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Janne Huttunen

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Valtteri Koivumies
Olavi Niemi
Pekka Huotari

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

It’s Alive Films Productions
Teemu Nikki

Ένα δεκατριάχρονο κορίτσι από το Νεπάλ εγκαταλείπει το χωριό της στα Ιμαλάια μαζί 
με έναν φίλο του αδελφού της, για να βρει δουλειά στην πόλη. Όμως ο Krishna, που 
υποσχέθηκε στην οικογένειά της ότι θα την προσέχει, πηγαίνει τη Bhumika στην Ινδία, 
όπου σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει ως αντάλλαγμα σε μια σατανική συμφωνία. Σε ένα 
σταυροδρόμι που θα της αλλάξει τη ζωή, η Bhumika αναγκάζεται να διαλέξει τι είναι 
πρόθυμη να θυσιάσει για το καλό της και το καλό της οικογένειάς της.
A 13-year-old Nepali girl leaves her Himalayan village with her brother’s friend to 
find employment in the city. But Krishna, who promised her family he’d watch out 
for her, takes Bhumika across the border to India, where he intends to use her as 
currency in a devil’s bargain. At a life-changing crossroads, Bhumika is forced to 
choose what she’s willing to sacrifice for the good of both her family and hers.

ERIN GALEY

Σκηνοθέτης και κινηματογραφίστρια από το Πίτσμπεργκ της Πενσυλ-
βάνιας. Ζει και εργάζεται στη Σιγκαπούρη. Σκηνοθέτησε το βιντεοκλίπ 
του «If I Had A Balloon» του Joshua Panda που κέρδισε το βραβείο 
Καλύτερου Βιντεοκλίπ στα φεστιβάλ Fusion Film Festival, La Femme 
Film Festival, και το SoCal Film Market. Το Brave Girl είναι η πτυχιακή 
της εργασία για το ασιατικό παράρτημα της σχολής Tisch του NYU.
A Singapore-based Director and Cinematographer from Pittsburgh, 
PA. Her music video “If I Had A Balloon” by Joshua Panda won Best 

Music Video at Fusion Film Festival, La Femme Film Festival, and SoCal Film Market. 
Brave Girl is her NYU Tisch Asia Master’s thesis film.

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   58 25/11/14   8:56 μ.μ.



59

ΠΙΣΏ	ΑΠΌ	ΤΗΝ	ΚΌΥΡΤΙΝΑ	
BEHIND	THE	CURTAIN	/	VERHON	TAKAA
ΦΙΝΛΆΝΔΙΆ / FINLAND, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7΄, 2013

Πρόκειται για μια σχολική οντισιόν τη δεκαετία του ’80. Ο Mikko δεν έχει ωραία φωνή, 
αλλά έχει κάνει πολλές πρόβες. Όμως το να τραγουδάς μπροστά σε κοινό δεν είναι 
εύκολο. Μήπως θα ήταν ευκολότερο αν κρυβόταν πίσω από μια κουρτίνα;
It is a school audition in the 80’s. Mikko is a bad singer, but he has been training 
a lot. Specially performing in front of an audience is not easy. Could singing be 
easier behind a curtain?

TEEMU NIKKI

 Γεννήθηκε το 1975 και κατάγεται από τη Φινλανδία. Είναι παραγωγός, 
σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ. Του αρέσει να τρώει ιταλικό 
φαγητό και να γυρίζει ταινίες. Έχει σκηνοθετήσει μια μεγάλου μήκους 
ταινία με τίτλο Simo Times Three, πολλές βραβευμένες ταινίες μικρο 
μήκους, βιντεοκλίπ και τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Lovemilla.
Teemu Nikki (b. 1975) is a Finnish film producer, director, screen-
writer and editor. He loves Italian food and making films. He has 
directed a feature film called Simo Times Three, many awarded short 
films, music videos and popular television series Lovemilla.

ΓΕΝΝΑΙΌ	ΚΌΡΙΤΣΙ	
BRAVE	GIRL	/	SAHASI	CHORI
ΝΕΠΆΛ-ΗΠΆ / NEPAL-USA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 20΄, 2013

Ένα δεκατριάχρονο κορίτσι από το Νεπάλ εγκαταλείπει το χωριό της στα Ιμαλάια μαζί 
με έναν φίλο του αδελφού της, για να βρει δουλειά στην πόλη. Όμως ο Krishna, που 
υποσχέθηκε στην οικογένειά της ότι θα την προσέχει, πηγαίνει τη Bhumika στην Ινδία, 
όπου σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει ως αντάλλαγμα σε μια σατανική συμφωνία. Σε ένα 
σταυροδρόμι που θα της αλλάξει τη ζωή, η Bhumika αναγκάζεται να διαλέξει τι είναι 
πρόθυμη να θυσιάσει για το καλό της και το καλό της οικογένειάς της.
A 13-year-old Nepali girl leaves her Himalayan village with her brother’s friend to 
find employment in the city. But Krishna, who promised her family he’d watch out 
for her, takes Bhumika across the border to India, where he intends to use her as 
currency in a devil’s bargain. At a life-changing crossroads, Bhumika is forced to 
choose what she’s willing to sacrifice for the good of both her family and hers.

ERIN GALEY

Σκηνοθέτης και κινηματογραφίστρια από το Πίτσμπεργκ της Πενσυλ-
βάνιας. Ζει και εργάζεται στη Σιγκαπούρη. Σκηνοθέτησε το βιντεοκλίπ 
του «If I Had A Balloon» του Joshua Panda που κέρδισε το βραβείο 
Καλύτερου Βιντεοκλίπ στα φεστιβάλ Fusion Film Festival, La Femme 
Film Festival, και το SoCal Film Market. Το Brave Girl είναι η πτυχιακή 
της εργασία για το ασιατικό παράρτημα της σχολής Tisch του NYU.
A Singapore-based Director and Cinematographer from Pittsburgh, 
PA. Her music video “If I Had A Balloon” by Joshua Panda won Best 

Music Video at Fusion Film Festival, La Femme Film Festival, and SoCal Film Market. 
Brave Girl is her NYU Tisch Asia Master’s thesis film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Erin Galey

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Erin Galey

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Frederic Menou

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Eric F. Martin

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Eric Hoehn

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Albina Dahal
Jeewan Adhikary
Tillotama Shome

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ / PRODUCERS

Stephanie Bousley
Brett Joffe
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ΠΑΓΙΔΕΥΌΝΤΑΣ	ΤΌ	ΛΙΌΝΤΑΡΙ	
CATCHING	A	LION
ΚΡΟΆΤΙΆ-ΚΆΝΆΔΆΣ / CROATIA-CANADA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7΄, 2013

Πατέρας και γιος προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν ένα λιοντάρι για να σωθούν από τον 
επικείμενο πόλεμο. Μια ιστορία για τον Jonathan και τον γιο του, τον Emile, που προ-
σπαθούν να ξεφύγουν από την αναταραχή του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας κατά τη 
δεκαετία του 1990. Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.
Father and son have to catch a lion in order to save themselves from the 
approaching war. A story about Jonathan and his son Emile who are trying to 
escape the turmoil of the Yugoslav wars in 1990s, which is inspired by true 
events.

VLADIMIR KANIC

Ο Vladimir Kanic είναι κινηματογραφιστής από την Κροατία. Σήμερα ζει 
στον Καναδά. Είναι ένας νομάδας του κινηματογράφου που ταξιδεύει 
σε όλο τον κόσμο γυρίζοντας ταινίες με ταλαντούχους ανθρώπους 
που συναντά στα ταξίδια του. Ανήκει στο κίνημα Kino avant-garde και 
έμαθε την τέχνη του γυρίζοντας πολλές ανεξάρτητες ταινίες μικρού 
μήκους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το πάθος του τον οδή-
γησε στο Berlinale Talent Campus και την Ακαδημία Κινηματογράφου 
του Λοκάρνο όπου βελτίωσε τις δεξιότητές του και τη σκηνοθετική του 

έκφραση. Η πρώτη του ταινία, Violence Expérimentale, κέρδισε το βραβείο καλύτερης 
κροατικής και καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας το 2011, ενώ η τελευταία του ταινία με 
τον τίτλο Catching a Lion αυτή την περίοδο παίζεται στα κορυφαία κινηματογραφικά 
φεστιβάλ του κόσμου.
Vladimir is a Croatian filmmaker currently residing in Canada. He is a film nomad who 
travels the world shooting films with talented people he encounters on the way. As a 
part of Kino avant-garde film movement, he learned his filmmaking craft by shooting 
numerous indie shorts throughout Europe and North America. His passion led him to 
the Berlinale Talent Campus and the Locarno Film Academy where he sharpened his 
skills and filmmaking expression. His first film, Violence Expérimentale, won the awards 
for best Croatian and best European film in 2011, while his recent film Catching a Lion 
is currently playing at the world’s top film festivals.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Vladimir Kanic

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Vladimir Kanic

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Gabriele Kislat

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Olivier Gilbert

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Julie Chazal

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

André Kasper Kolstad
Joseph Martin

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Factory of Light

Η ταινία, κάτι ανάμεσα σε φιλμ ενηλικίωσης και road movie, μιλάει για τη δεκάχρονη 
Mai Vy που κάνει κοπάνα από το σχολείο για να βοηθήσει τον πατέρα της με το καμιόνι 
που νοικιάζει σαν ταξί. Διασχίζοντας την ύπαιθρο του Βόρειου Βιετνάμ, η Mai Vy συνα-
ντά τις διάφορες αποχρώσεις της ηθικής και τη σκληρή πραγματικότητα ενώ μαθαίνει 
πώς είναι πραγματικά τα πράγματα έξω από τη σχολική αίθουσα.
My Father’s Truck is a part coming-of-age part road film about 10-year-old Mai Vy 
as she skips school one day to help her father with his passenger truck for hire. 
Set along the countryside of Northern Vietnam, Mai Vy is soon confronted with 
shades of morality and some harsh realities as she learns how things, outside the 
classroom, really are.

MAURICIO OSAKI

Γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου ξεκίνησε την καριέρα 
του σκηνοθετώντας ταινίες μικρού μήκους και συμμετέχοντας σε ταινίες 
μεγάλου μήκους ως βοηθός μοντέρ και post producer για μεγάλες κινη-
ματογραφικές εταιρείες. Στο ασιατικό παράρτημα της Σχολής Tisch των 
Τεχνών του NYU ολοκλήρωσε τη μικρού μήκους ταινία του My Father’s 
Truck, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2013 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Βερολίνου και έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία σε πολλά φεστι-
βάλ κινηματογράφου ανά τον κόσμο. Σήμερα ζει στη Βραζιλία όπου 

ασχολείται με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.
Mauricio Osaki was born in São Paulo, Brazil, where he started his career directing 
short films and working in feature projects as assistant editor and post producer at 
major film companies. At NYU Tisch School of the Arts Asia, he completed his short 
film, My Father’s Truck, which premiered at the Berlin Film Festival in 2013 and has won 
numerous prizes at film festivals around the world. He currently lives in Brazil, where he 
is developing his first feature film.
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ΠΑΓΙΔΕΥΌΝΤΑΣ	ΤΌ	ΛΙΌΝΤΑΡΙ	
CATCHING	A	LION
ΚΡΟΆΤΙΆ-ΚΆΝΆΔΆΣ / CROATIA-CANADA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7΄, 2013

Πατέρας και γιος προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν ένα λιοντάρι για να σωθούν από τον 
επικείμενο πόλεμο. Μια ιστορία για τον Jonathan και τον γιο του, τον Emile, που προ-
σπαθούν να ξεφύγουν από την αναταραχή του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας κατά τη 
δεκαετία του 1990. Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.
Father and son have to catch a lion in order to save themselves from the 
approaching war. A story about Jonathan and his son Emile who are trying to 
escape the turmoil of the Yugoslav wars in 1990s, which is inspired by true 
events.

VLADIMIR KANIC

Ο Vladimir Kanic είναι κινηματογραφιστής από την Κροατία. Σήμερα ζει 
στον Καναδά. Είναι ένας νομάδας του κινηματογράφου που ταξιδεύει 
σε όλο τον κόσμο γυρίζοντας ταινίες με ταλαντούχους ανθρώπους 
που συναντά στα ταξίδια του. Ανήκει στο κίνημα Kino avant-garde και 
έμαθε την τέχνη του γυρίζοντας πολλές ανεξάρτητες ταινίες μικρού 
μήκους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το πάθος του τον οδή-
γησε στο Berlinale Talent Campus και την Ακαδημία Κινηματογράφου 
του Λοκάρνο όπου βελτίωσε τις δεξιότητές του και τη σκηνοθετική του 

έκφραση. Η πρώτη του ταινία, Violence Expérimentale, κέρδισε το βραβείο καλύτερης 
κροατικής και καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας το 2011, ενώ η τελευταία του ταινία με 
τον τίτλο Catching a Lion αυτή την περίοδο παίζεται στα κορυφαία κινηματογραφικά 
φεστιβάλ του κόσμου.
Vladimir is a Croatian filmmaker currently residing in Canada. He is a film nomad who 
travels the world shooting films with talented people he encounters on the way. As a 
part of Kino avant-garde film movement, he learned his filmmaking craft by shooting 
numerous indie shorts throughout Europe and North America. His passion led him to 
the Berlinale Talent Campus and the Locarno Film Academy where he sharpened his 
skills and filmmaking expression. His first film, Violence Expérimentale, won the awards 
for best Croatian and best European film in 2011, while his recent film Catching a Lion 
is currently playing at the world’s top film festivals.

ΤΌ	ΦΌΡΤΗΓΌ	ΤΌΥ	ΠΑΤΕΡΑ
MY	FATHER’S	TRUCK	/	O	CAMINHÃO	DO	MEU	PAI
ΒΡΆΖΙΛΙΆ-ΒΙΕΤΝΆΜ / BRAZIL-VIETNAM, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 16΄, 2013

Η ταινία, κάτι ανάμεσα σε φιλμ ενηλικίωσης και road movie, μιλάει για τη δεκάχρονη 
Mai Vy που κάνει κοπάνα από το σχολείο για να βοηθήσει τον πατέρα της με το καμιόνι 
που νοικιάζει σαν ταξί. Διασχίζοντας την ύπαιθρο του Βόρειου Βιετνάμ, η Mai Vy συνα-
ντά τις διάφορες αποχρώσεις της ηθικής και τη σκληρή πραγματικότητα ενώ μαθαίνει 
πώς είναι πραγματικά τα πράγματα έξω από τη σχολική αίθουσα.
My Father’s Truck is a part coming-of-age part road film about 10-year-old Mai Vy 
as she skips school one day to help her father with his passenger truck for hire. 
Set along the countryside of Northern Vietnam, Mai Vy is soon confronted with 
shades of morality and some harsh realities as she learns how things, outside the 
classroom, really are.

MAURICIO OSAKI

Γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου ξεκίνησε την καριέρα 
του σκηνοθετώντας ταινίες μικρού μήκους και συμμετέχοντας σε ταινίες 
μεγάλου μήκους ως βοηθός μοντέρ και post producer για μεγάλες κινη-
ματογραφικές εταιρείες. Στο ασιατικό παράρτημα της Σχολής Tisch των 
Τεχνών του NYU ολοκλήρωσε τη μικρού μήκους ταινία του My Father’s 
Truck, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2013 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Βερολίνου και έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία σε πολλά φεστι-
βάλ κινηματογράφου ανά τον κόσμο. Σήμερα ζει στη Βραζιλία όπου 

ασχολείται με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.
Mauricio Osaki was born in São Paulo, Brazil, where he started his career directing 
short films and working in feature projects as assistant editor and post producer at 
major film companies. At NYU Tisch School of the Arts Asia, he completed his short 
film, My Father’s Truck, which premiered at the Berlin Film Festival in 2013 and has won 
numerous prizes at film festivals around the world. He currently lives in Brazil, where he 
is developing his first feature film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Mauricio Osaki

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Mauricio Osaki

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Pierre de Kerchove

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Mauricio Osaki

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

David Briggs

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Trung Anh
Mai Vy

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Mauricio Osaki
Pierre de Kerchove
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ΌΡΦΕΑΣ	
ORPHEUS	/	ORFEJ
ΒΟΣΝΙΆ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ / BOSNIA AND HERZEGOVINA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 4΄, 2013

Τέσσερα παιδιά συναντιούνται στη γειτονιά. Είναι μια όμορφη μέρα του χειμώνα και 
αρχίζουν το παιχνίδι τρέχοντας στη γέφυρα. Είναι χαρούμενα και ριψοκίνδυνα, και προ-
καλούν τον Ελεύθερο Σκοπευτή που φυλάει τη γέφυρα. Όμως, όπως σε κάθε παιχνίδι, 
οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
Four children meet in the neighbourhood. It is a beautiful winter day and they 
start playing by running over the bridge. They are happy, cocky and they provoke 
the Sniper who is looking over that bridge. But, as in all games, the stakes can 
change at any time.

TINA ŠMALCELJ

Γεννήθηκε στο Σεράγεβο το 1986. Σπούδασε δραματουργία στην Ακα-
δημία Παραστατικών Τεχνών του Σεράγεβου, όπου και συμμετέχει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία από το 2012. Εργάζεται ως σεναριογράφος, 
σκηνοθέτης και βοηθός παραγωγής.
Tina Šmalcelj was born in Sarajevo in 1986. She graduated drama-
turgy in 2009 at the Academy of Performing Arts in Sarajevo. Since 
2012, she is engaged in the educational process at the Academy of 
Performing Arts in Sarajevo. She works as a freelance screenwriter, 

director and production assistant.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tina Šmalcelj

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Tina Šmalcelj

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Amel Đikoli

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Redžinald Šimek

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Igor Čamo

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Mak Alijević
Iman Bostandžić
Namik Hadžimuratović
Faris Smajić

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

SCCA / Pro.ba

Όταν η Idunn μένει για πρώτη φορά μόνη στο σπίτι, ο αδελφός της ο Even κάνει 
μεγάλα σχέδια γι’ αυτή. Ο Even πιστεύει ότι η αδελφή του είναι το πιο δειλό κορίτσι του 
κόσμου. Η συνηθισμένη χειμωνιάτικη μέρα θα γίνει η πιο τρομακτική μέρα στη ζωή της 
Idunn… Όμως τα πράγματα είναι στ’ αλήθεια τόσο τρομακτικά όσο φαίνονται; Τελικά 
ποιος είναι ο πιο δειλός;
When Idunn stays home alone for the first time, her brother Even has big plans 
for her. Even thinks that his sister is the biggest sissy on the planet. This ordinary 
winter day will be the scariest day in Idunn’s life, but are things as scary as they 
seem? And who is really the biggest sissy?

SIRI RUTLIN HARILDSTAD

Γεννήθηκε το 1977 και σπούδασε σκηνοθεσία και συγγραφή στο Πανε-
πιστήμιο Τεχνολογίας του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Από το 2002 
έχει εργαστεί σε πάμπολλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παρα-
γωγές ως βοηθός σκηνοθέτη, υπεύθυνη κάστινγκ, ρεπόρτερ και συντο-
νίστρια έργου και έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους: The 
Boat (2002) και τις βραβευμένες My Cardboard Dad (2009) και Sissy 
(2013).
Siri Rutlin Harildstad (b. 1977) was educated as director and writer at 

the Queensland University of Technology in Australia. She has worked on several film 
and TV-productions as assistant director, casting agent, reporter and project coordina-
tor since 2002, and has directed the short films The Boat (2002) and the award-winning 
My Cardboard Dad (2009) and Sissy (2013).
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ΌΡΦΕΑΣ	
ORPHEUS	/	ORFEJ
ΒΟΣΝΙΆ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ / BOSNIA AND HERZEGOVINA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 4΄, 2013

Τέσσερα παιδιά συναντιούνται στη γειτονιά. Είναι μια όμορφη μέρα του χειμώνα και 
αρχίζουν το παιχνίδι τρέχοντας στη γέφυρα. Είναι χαρούμενα και ριψοκίνδυνα, και προ-
καλούν τον Ελεύθερο Σκοπευτή που φυλάει τη γέφυρα. Όμως, όπως σε κάθε παιχνίδι, 
οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
Four children meet in the neighbourhood. It is a beautiful winter day and they 
start playing by running over the bridge. They are happy, cocky and they provoke 
the Sniper who is looking over that bridge. But, as in all games, the stakes can 
change at any time.

TINA ŠMALCELJ

Γεννήθηκε στο Σεράγεβο το 1986. Σπούδασε δραματουργία στην Ακα-
δημία Παραστατικών Τεχνών του Σεράγεβου, όπου και συμμετέχει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία από το 2012. Εργάζεται ως σεναριογράφος, 
σκηνοθέτης και βοηθός παραγωγής.
Tina Šmalcelj was born in Sarajevo in 1986. She graduated drama-
turgy in 2009 at the Academy of Performing Arts in Sarajevo. Since 
2012, she is engaged in the educational process at the Academy of 
Performing Arts in Sarajevo. She works as a freelance screenwriter, 

director and production assistant.

ΣΙΣΥ
SISSY	/	PYSE
ΝΟΡΒΗΓΙΆ / NORWAY, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 13΄, 2013

Όταν η Idunn μένει για πρώτη φορά μόνη στο σπίτι, ο αδελφός της ο Even κάνει 
μεγάλα σχέδια γι’ αυτή. Ο Even πιστεύει ότι η αδελφή του είναι το πιο δειλό κορίτσι του 
κόσμου. Η συνηθισμένη χειμωνιάτικη μέρα θα γίνει η πιο τρομακτική μέρα στη ζωή της 
Idunn… Όμως τα πράγματα είναι στ’ αλήθεια τόσο τρομακτικά όσο φαίνονται; Τελικά 
ποιος είναι ο πιο δειλός;
When Idunn stays home alone for the first time, her brother Even has big plans 
for her. Even thinks that his sister is the biggest sissy on the planet. This ordinary 
winter day will be the scariest day in Idunn’s life, but are things as scary as they 
seem? And who is really the biggest sissy?

SIRI RUTLIN HARILDSTAD

Γεννήθηκε το 1977 και σπούδασε σκηνοθεσία και συγγραφή στο Πανε-
πιστήμιο Τεχνολογίας του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Από το 2002 
έχει εργαστεί σε πάμπολλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παρα-
γωγές ως βοηθός σκηνοθέτη, υπεύθυνη κάστινγκ, ρεπόρτερ και συντο-
νίστρια έργου και έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους: The 
Boat (2002) και τις βραβευμένες My Cardboard Dad (2009) και Sissy 
(2013).
Siri Rutlin Harildstad (b. 1977) was educated as director and writer at 

the Queensland University of Technology in Australia. She has worked on several film 
and TV-productions as assistant director, casting agent, reporter and project coordina-
tor since 2002, and has directed the short films The Boat (2002) and the award-winning 
My Cardboard Dad (2009) and Sissy (2013).

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Siri Rutlin Harildstad

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Birgitte Bratseth

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Petter Holmern Halvorsen

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Mirja Melberg

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Erik Røed

ΚΟΣΤΟΥΜΊΑ / COSTUMES

June Myrèn

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Ann Kristin Talleraas

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Line Verndal
Ella Lockert
Fredrik Grøndahl

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Pang Produksjoner AS
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ΓΙΌΣ
SON	/	SØN
ΔΆΝΙΆ / DENMARK, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 20΄, 2014

Η μητέρα του August καταρρακωμένη από τον πρόσφατο χωρισμό της από τον πατέρα 
του, δεν αφήνει τον να κρατήσει το κουταβάκι που του χάρισε ο μπαμπάς του για τα 
γενέθλιά του. Ο August λυπάται που η μητέρα του είναι τόσο στεναχωρημένη και 
νιώθει υπεύθυνος για εκείνη, αλλά από την άλλη αγαπάει το κουταβάκι σχεδόν όσο 
του λείπει ο μπαμπάς του. Αποφασίζει λοιπόν να το κρατήσει και να πάει να ζήσει με 
τον πατέρα του και την καινούρια του οικογένεια. Σύντομα ωστόσο οι αυταπάτες του 
μικρού θα γκρεμιστούν. Ο August χάνει την αθωότητα της παιδικής του ηλικίας και ο 
κόσμος του αλλάζει δραστικά, όπως άλλωστε κι ο ίδιος.
August’s mother is devastated by the recent divorce from his father, and refuses 
to let him keep the puppy his father gave for his birthday. It hurts August to see 
his mother in pain and he feels responsible for her, but he loves the puppy nearly 
as much as he misses his father. He decides to take the puppy and move in with 
his father and his new family, but August’s illusions are soon to be shattered. 
August loses his childhood innocence and the world he once knew changes radi-
cally, just like he does himself.

KRISTOFFER KIØRBO

Γεννήθηκε το 1979 στην Κοπεγχάγη, Δανία. Πριν ασχοληθεί με τη 
σκηνοθεσία, ήταν μουσικός και ηθοποιός σε διαφημίσεις, ταινίες μικρού 
μήκους και τηλεοπτικές σειρές. Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο 
το 2003 και το 2005 ξεκίνησε σπουδές στο τμήμα Ντοκιμαντέρ της 
Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου της Δανίας απ’ όπου αποφοίτησε το 
2009. Το Son είναι η πρώτη του ταινία καθαρής μυθοπλασίας.
Kristoffer Kiørboe was born in Copenhagen, Denmark, in 1979. Before 
becoming a filmmaker, Kristoffer was a musician and an actor in com-

mercials, short films and TV-series. He made his debut as a director in 2003, and began 
his formal education in 2005 in the documentary department at The National Film 
School of Denmark, from which he graduated in 2009. Son is his first purely fictional film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Kristoffer Kiørbo

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Kristoffer Kiørboe
Anton Carey Bidstrup

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Martin Munch

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Estephan Wagner

ΗΧΟΣ / SOUND

Jeppe Harbo Ilskov
Peter Albrechtsen

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Stefan Søe Iwan
Andrea Vagn Jensen
David Rousing

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Frame By Frame

Ο Pierre, ένα οχτάχρονο αγόρι, περνάει τον περισσότερο χρόνο του κατά τις καλοκαιρι-
νές του διακοπές πίσω απ’ την κουρτίνα του παραθύρου της τραπεζαρίας. Ονειρεύεται 
πως παίζει μπάσκετ με τα άλλα παιδιά, μια δραστηριότητα απαγορευμένη από την 
υπερπροστατευτική μητέρα του. Μια μέρα όμως ο Pierre αψηφά τη μητέρα του κι ως 
αποτέλεσμα εκείνη παθαίνει κρίση πανικού. Ωστόσο η μικρή αυτή κίνηση κάνει τον 
Pierre να νιώσει για λίγο ελεύθερος και τον γεμίζει ελπίδα.
Pierre, an eight year old boy, spends most of his summer vacation behind the cur-
tain of the dining room window. He dreams of playing basketball with the other 
kids something that his overprotective mother constantly denies him. One day, 
Pierre decides to break the ban: this causes his mother an anxiety attack, but this 
move gives him a moment of freedom that fills him with hope.

FRÉDÉRIC DESAGER

Ηθοποιός και σεναριογράφος. Πιο γνωστές ταινίες του είναι οι Kάρλος, 
το Τσακάλι (1997), Η μεγάλη γοητεία (2003) και La comtesse de Bâton 
Rouge (1997).
Frédéric Desager is an actor and writer, known for Dödlig fälla (1997), 
Seducing Doctor Lewis (2003) and The Countess of Baton Rouge (1997).
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ΓΙΌΣ
SON	/	SØN
ΔΆΝΙΆ / DENMARK, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 20΄, 2014

Η μητέρα του August καταρρακωμένη από τον πρόσφατο χωρισμό της από τον πατέρα 
του, δεν αφήνει τον να κρατήσει το κουταβάκι που του χάρισε ο μπαμπάς του για τα 
γενέθλιά του. Ο August λυπάται που η μητέρα του είναι τόσο στεναχωρημένη και 
νιώθει υπεύθυνος για εκείνη, αλλά από την άλλη αγαπάει το κουταβάκι σχεδόν όσο 
του λείπει ο μπαμπάς του. Αποφασίζει λοιπόν να το κρατήσει και να πάει να ζήσει με 
τον πατέρα του και την καινούρια του οικογένεια. Σύντομα ωστόσο οι αυταπάτες του 
μικρού θα γκρεμιστούν. Ο August χάνει την αθωότητα της παιδικής του ηλικίας και ο 
κόσμος του αλλάζει δραστικά, όπως άλλωστε κι ο ίδιος.
August’s mother is devastated by the recent divorce from his father, and refuses 
to let him keep the puppy his father gave for his birthday. It hurts August to see 
his mother in pain and he feels responsible for her, but he loves the puppy nearly 
as much as he misses his father. He decides to take the puppy and move in with 
his father and his new family, but August’s illusions are soon to be shattered. 
August loses his childhood innocence and the world he once knew changes radi-
cally, just like he does himself.

KRISTOFFER KIØRBO

Γεννήθηκε το 1979 στην Κοπεγχάγη, Δανία. Πριν ασχοληθεί με τη 
σκηνοθεσία, ήταν μουσικός και ηθοποιός σε διαφημίσεις, ταινίες μικρού 
μήκους και τηλεοπτικές σειρές. Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο 
το 2003 και το 2005 ξεκίνησε σπουδές στο τμήμα Ντοκιμαντέρ της 
Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου της Δανίας απ’ όπου αποφοίτησε το 
2009. Το Son είναι η πρώτη του ταινία καθαρής μυθοπλασίας.
Kristoffer Kiørboe was born in Copenhagen, Denmark, in 1979. Before 
becoming a filmmaker, Kristoffer was a musician and an actor in com-

mercials, short films and TV-series. He made his debut as a director in 2003, and began 
his formal education in 2005 in the documentary department at The National Film 
School of Denmark, from which he graduated in 2009. Son is his first purely fictional film.

Η	ΚΌΥΡΤΙΝΑ
THE	CURTAIN	/	LE	RIDEAU
ΚΆΝΆΔΆΣ / CANADA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 13΄, 2013

Ο Pierre, ένα οχτάχρονο αγόρι, περνάει τον περισσότερο χρόνο του κατά τις καλοκαιρι-
νές του διακοπές πίσω απ’ την κουρτίνα του παραθύρου της τραπεζαρίας. Ονειρεύεται 
πως παίζει μπάσκετ με τα άλλα παιδιά, μια δραστηριότητα απαγορευμένη από την 
υπερπροστατευτική μητέρα του. Μια μέρα όμως ο Pierre αψηφά τη μητέρα του κι ως 
αποτέλεσμα εκείνη παθαίνει κρίση πανικού. Ωστόσο η μικρή αυτή κίνηση κάνει τον 
Pierre να νιώσει για λίγο ελεύθερος και τον γεμίζει ελπίδα.
Pierre, an eight year old boy, spends most of his summer vacation behind the cur-
tain of the dining room window. He dreams of playing basketball with the other 
kids something that his overprotective mother constantly denies him. One day, 
Pierre decides to break the ban: this causes his mother an anxiety attack, but this 
move gives him a moment of freedom that fills him with hope.

FRÉDÉRIC DESAGER

Ηθοποιός και σεναριογράφος. Πιο γνωστές ταινίες του είναι οι Kάρλος, 
το Τσακάλι (1997), Η μεγάλη γοητεία (2003) και La comtesse de Bâton 
Rouge (1997).
Frédéric Desager is an actor and writer, known for Dödlig fälla (1997), 
Seducing Doctor Lewis (2003) and The Countess of Baton Rouge (1997).

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Frédéric Desager

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Frédéric Desager

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Glauco Bermudez

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Frédéric Desager

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Eric Harding

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

André Kasper
Marie-Ève Bertrand
Sasha Samar

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Films Camera Oscura
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Η	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
THE	EXECUTION	/	A	KIVEGZES
ΟΥΓΓΆΡΙΆ / HUNGARY, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 14΄, 2014

1990, Κλουζ, Ρουμανία. Τρία παιδιά κάνουν αναπαράσταση της εκτέλεσης  
του Τσαουσέσκου. Ποιος θα είναι το θύμα;
1990, Cluj, Romania. Three children re-enact Ceausescu’s execution.  
Who will be the victim?

PETRA SZŐCS

Γεννήθηκε στο Κλουζ της Ρουμανίας και τώρα ζει στη Βουδαπέστη. 
Σπούδασε Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο ELTE και Συγγραφή 
Σεναρίου στη Θεατρική και Κινηματογραφική Ακαδημία της Ουγγα-
ρίας στη Βουδαπέστη. Οι ταινίες μικρού μήκους της έχουν προβληθεί 
σε φεστιβάλ στην Ουγγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία (Hungarian 
Film Week, Trieste Film Festival και Transylvanian International Film 
Festival). Προτιμά να συνεργάζεται με ερασιτέχνες ηθοποιούς. Τέλος, 
γράφει και ποίηση.

Petra Szőcs was born in Cluj, Romania and is now living in Budapest. She studied 
German Studies at ELTE University and screenwriting at the Hungarian Academy of 
Drama and Film (Budapest). Her shorts have participated in Hungarian Film Week, Tri-
este Film Festival and the Transylvanian International Film Festival (TIFF). She prefers 
to work with amateur actors. She is also a poet.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Petra Szőcs

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Gergő Nagy V.
Petra Szőcs

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Eszter Csepeli

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

László Dunai
Dániel Szalai

ΗΧΟΣ / SOUND

Dániel Böhm

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Katalin Moldován
Zalán Ilyés
Tamás Fosztó

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Katapult Films

Ένα εφτάχρονο αγόρι ζει με τον παππού του σε ένα χωριό της Ρουμανίας, στις όχθες 
του Δούναβη. Οι γονείς του δουλεύουν στο εξωτερικό, στη Βιέννη, και του λείπουν 
πολύ. Ο μικρός, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ποτάμι, προσπαθεί να  
επικοινωνήσει με τους δικούς του και ξεκινά ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι.
A 7-year-old boy lives with his Grandpa in a small Romanian village by the  
Danube. His parents are working abroad, in Vienna. The kid left at home misses 
them a lot. As he is having a special relationship with the river, he tries to connect 
with his parents and embarks on a journey on water.

SABIN DOROHOI

Αποφοίτησε από τη σχολή κινηματογράφου το 2007 και δουλεύει 
στο χώρο ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια. Αρχικά ήταν οπερατέρ 
στη Δημόσια Τηλεόραση και στη συνέχεια πέρασε σε ρόλους Βοηθού 
Παραγωγής, Β΄ Βοηθού Σκηνοθέτη, Α΄ Βοηθού Σκηνοθέτη ώσπου 
τελικά έφτασε να γίνει σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους. Έχει γυρίσει 
πάνω από 12 ταινίες μικρού μήκους και οι τελευταίες τέσσερις (Ghela, 
Dreaming of Galapagos, The Bell και Transylvania Girl) απέσπασαν 
πάνω από 20 διεθνή βραβεία και υποψηφιότητες.

Sabin Dorohoi graduated from cinema school in 2007 and began working in the film 
industry ever since he was a student. At first, he worked as a cameraman for National 
Television and then he went on to become a production assistant, second AD, first AD 
and finally, a short film director. During all these years, he shot more than a dozen 
shorts and the last four of them (Ghela, Dreaming of Galapagos, The Bell and Transylva-
nia Girl) brought more than 20 international worldwide awards and nominations.
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Η	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
THE	EXECUTION	/	A	KIVEGZES
ΟΥΓΓΆΡΙΆ / HUNGARY, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 14΄, 2014

1990, Κλουζ, Ρουμανία. Τρία παιδιά κάνουν αναπαράσταση της εκτέλεσης  
του Τσαουσέσκου. Ποιος θα είναι το θύμα;
1990, Cluj, Romania. Three children re-enact Ceausescu’s execution.  
Who will be the victim?

PETRA SZŐCS

Γεννήθηκε στο Κλουζ της Ρουμανίας και τώρα ζει στη Βουδαπέστη. 
Σπούδασε Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο ELTE και Συγγραφή 
Σεναρίου στη Θεατρική και Κινηματογραφική Ακαδημία της Ουγγα-
ρίας στη Βουδαπέστη. Οι ταινίες μικρού μήκους της έχουν προβληθεί 
σε φεστιβάλ στην Ουγγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία (Hungarian 
Film Week, Trieste Film Festival και Transylvanian International Film 
Festival). Προτιμά να συνεργάζεται με ερασιτέχνες ηθοποιούς. Τέλος, 
γράφει και ποίηση.

Petra Szőcs was born in Cluj, Romania and is now living in Budapest. She studied 
German Studies at ELTE University and screenwriting at the Hungarian Academy of 
Drama and Film (Budapest). Her shorts have participated in Hungarian Film Week, Tri-
este Film Festival and the Transylvanian International Film Festival (TIFF). She prefers 
to work with amateur actors. She is also a poet.

ΜΕ	ΤΗ	ΡΌΗ	ΤΌΥ	ΔΌΥΝΑΒΗ
WAY	OF	THE	DANUBE	/	CALEA	DUNARII
ΡΟΥΜΆΝΙΆ / ROMANIA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 13΄, 2013

Ένα εφτάχρονο αγόρι ζει με τον παππού του σε ένα χωριό της Ρουμανίας, στις όχθες 
του Δούναβη. Οι γονείς του δουλεύουν στο εξωτερικό, στη Βιέννη, και του λείπουν 
πολύ. Ο μικρός, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ποτάμι, προσπαθεί να  
επικοινωνήσει με τους δικούς του και ξεκινά ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι.
A 7-year-old boy lives with his Grandpa in a small Romanian village by the  
Danube. His parents are working abroad, in Vienna. The kid left at home misses 
them a lot. As he is having a special relationship with the river, he tries to connect 
with his parents and embarks on a journey on water.

SABIN DOROHOI

Αποφοίτησε από τη σχολή κινηματογράφου το 2007 και δουλεύει 
στο χώρο ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια. Αρχικά ήταν οπερατέρ 
στη Δημόσια Τηλεόραση και στη συνέχεια πέρασε σε ρόλους Βοηθού 
Παραγωγής, Β΄ Βοηθού Σκηνοθέτη, Α΄ Βοηθού Σκηνοθέτη ώσπου 
τελικά έφτασε να γίνει σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους. Έχει γυρίσει 
πάνω από 12 ταινίες μικρού μήκους και οι τελευταίες τέσσερις (Ghela, 
Dreaming of Galapagos, The Bell και Transylvania Girl) απέσπασαν 
πάνω από 20 διεθνή βραβεία και υποψηφιότητες.

Sabin Dorohoi graduated from cinema school in 2007 and began working in the film 
industry ever since he was a student. At first, he worked as a cameraman for National 
Television and then he went on to become a production assistant, second AD, first AD 
and finally, a short film director. During all these years, he shot more than a dozen 
shorts and the last four of them (Ghela, Dreaming of Galapagos, The Bell and Transylva-
nia Girl) brought more than 20 international worldwide awards and nominations.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Sabin Dorohoi

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Sabin Dorohoi

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Lulu de Hillerin

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Razvan Dimitriu

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Victor Mihailescu
Adrian Colojoara

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Razvan Schinteie
Constantin Dinulescu
Ileana Caprariu

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Western Transylvania Studios
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ΣΤΌ	ΠΑΡΙΣΙ,	ΣΤΌ	ΠΑΡΙΣΙ!	
TO	PARIS,	TO	PARIS!
ΡΏΣΙΆ / RUSSIA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 27΄, 2014

Τρεις νεαροί ηθοποιοί ονειρεύονται να πάνε κάποτε στο Παρίσι. Ωστόσο δεν κάνουν 
κάτι γι’ αυτό μέχρι που συναντούν τον έναν και μοναδικό που έχει τη θέληση να κάνει 
το όνειρό τους πραγματικότητα.
Three young actors dream of moving to Paris, but they only talk and do nothing 
about it until… they meet the one person who is ready to make the dream of Paris 
come true.

YURI TITOV

Γεννήθηκε το 1988 στη Ρωσία. Σπούδασε αρχικά στη Θεατρική Ακαδη-
μία Vakhtangov και στη συνέχεια στη New York Film Academy στο Λος 
Άντζελες. Το 2011 επέστρεψε στη Ρωσία και δούλεψε ως ηθοποιός 
και σκηνοθέτης στη θεατρική σκηνή της Μόσχας «Εργαστήρι Πιοτρ 
Φομένκο».
Yuri Titov was born on 1988 in Russia. After studying at the Vakhtan-
gov Theatre Academy, he moved to LA where he studied at New York 
Film Academy. In 2011, he moved back to Russia and began working 

as an actor and a stage director in Moscow Theater “Pyotr Fomenko Workshop”.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Yuri Titov

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Yuri Titov

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Alexander N

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Yuri Titov

ΗΧΟΣ / SOUND

Vladimir Bogatikov

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Vladimir Shmakov
Anton Torsukov
Yury Titov
Alexandra Platonova

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Yuri Titov

Μια μικρή ιστορία για την απώλεια και τη δύναμη να συνεχίσεις.
Α short story about loss and the strength to continue.

ΗΛΙΑΣ ΦΛΏΡΑΚΗΣ / ILIAS FLORAKIS

Γράφει παράξενα διηγήματα, θεατρικά έργα και σενάρια. Μένει στην 
Αθήνα και έχει σημειώσει πάνω από 60 παγκόσμια ρεκόρ σε ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια στο Twin Galaxies Scoreboard. Διδάσκει πληροφορική 
και συντονίζει το Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής του AshInArt.com.
Ilias Florakis is the author of strange short stories, theatrical plays 
and scripts. He lives in Athens and holds more than 60 world records 
on computer games at the Twin Galaxies Scoreboard. He teaches ΙΤ 
and is the coordinator of the Creative Writing Lab at AshInArt.com.
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ΣΤΌ	ΠΑΡΙΣΙ,	ΣΤΌ	ΠΑΡΙΣΙ!	
TO	PARIS,	TO	PARIS!
ΡΏΣΙΆ / RUSSIA, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 27΄, 2014

Τρεις νεαροί ηθοποιοί ονειρεύονται να πάνε κάποτε στο Παρίσι. Ωστόσο δεν κάνουν 
κάτι γι’ αυτό μέχρι που συναντούν τον έναν και μοναδικό που έχει τη θέληση να κάνει 
το όνειρό τους πραγματικότητα.
Three young actors dream of moving to Paris, but they only talk and do nothing 
about it until… they meet the one person who is ready to make the dream of Paris 
come true.

YURI TITOV

Γεννήθηκε το 1988 στη Ρωσία. Σπούδασε αρχικά στη Θεατρική Ακαδη-
μία Vakhtangov και στη συνέχεια στη New York Film Academy στο Λος 
Άντζελες. Το 2011 επέστρεψε στη Ρωσία και δούλεψε ως ηθοποιός 
και σκηνοθέτης στη θεατρική σκηνή της Μόσχας «Εργαστήρι Πιοτρ 
Φομένκο».
Yuri Titov was born on 1988 in Russia. After studying at the Vakhtan-
gov Theatre Academy, he moved to LA where he studied at New York 
Film Academy. In 2011, he moved back to Russia and began working 

as an actor and a stage director in Moscow Theater “Pyotr Fomenko Workshop”.

ΤΌ	ΚΌΝΣΕΡΤΌ
THE	CONCERT
ΕΛΛΆΔΆ / GREECE, ΜΥΘΟΠΛΆΣΙΆ / FICTION, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 5΄, 2013

Μια μικρή ιστορία για την απώλεια και τη δύναμη να συνεχίσεις.
Α short story about loss and the strength to continue.

ΗΛΙΑΣ ΦΛΏΡΑΚΗΣ / ILIAS FLORAKIS

Γράφει παράξενα διηγήματα, θεατρικά έργα και σενάρια. Μένει στην 
Αθήνα και έχει σημειώσει πάνω από 60 παγκόσμια ρεκόρ σε ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια στο Twin Galaxies Scoreboard. Διδάσκει πληροφορική 
και συντονίζει το Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής του AshInArt.com.
Ilias Florakis is the author of strange short stories, theatrical plays 
and scripts. He lives in Athens and holds more than 60 world records 
on computer games at the Twin Galaxies Scoreboard. He teaches ΙΤ 
and is the coordinator of the Creative Writing Lab at AshInArt.com.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ηλίας Φλωράκης / Ilias 
Florakis

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Ηλίας Φλωράκης / Ilias 
Florakis

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Ηλίας Φλωράκης / Ilias 
Florakis

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Ηλίας Φλωράκης / Ilias 
Florakis

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Ηλίας Φλωράκης / Ilias 
Florakis

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Πέτρος Φλωράκης / Petros 
Florakis
Ποπέτα Σούκου / Popeta 
Soukou

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Ηλίας Φλωράκης / Ilias 
Florakis
Αγγελική-Ειρήνη Μήτση / 
Aggeliki-Eirini Mitsi
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		ΔΙΑΓΏΝΙΣΤΙΚΌ	
ΤΑΙΝΙΕΣ	ΜΙΚΡΌΥ		
ΜΗΚΌΥΣ	(ΚΙΝΌΥΜΕΝΑ	ΣΧΕΔΙΑ)		
IN	COMPETITION	
SHORT	FILMS	(ANIMATION)

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   71 25/11/14   8:56 μ.μ.



72

ΤΌ	ΚΑΤΣΑΡΌΛΑΚΙ	ΤΌΥ	ΑΝΑΤΌΛ
ANATOLE’S	LITTLE	SAUCEPAN	/	LA	PETITE	CASSEROLE	D’	ANATOLE
ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 6’, 2014

Ο Anatole σέρνει πάντα ένα μικρό κατσαρολάκι. Μια μέρα χωρίς να ξέρουμε το γιατί, 
το κατσαρολάκι τον καπακώνει. Από τότε ο Anatole όλο και κάπου μαγκώνεται, χωρίς 
να μπορεί να προχωρήσει. Ευτυχώς που τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. 
Anatole is always dragging his little saucepan behind him. It fell on him one day 
and nobody really knows why. Since then, it gets stuck everywhere and it keeps 
him from getting on. Luckily things are not that simple.

ERIC MONTCHAUD

Σπούδασε κινούμενο σχέδιο στη σχολή La Poudrière στη Βαλάνς της 
Γαλλίας. Ειδικεύθηκε στην τεχνική του stop motion. Η πτυχιακή του 
ταινία “Les Animals” συμμετείχε με επιτυχία σε πολλά διεθνή φεστιβάλ 
όπως του Annecy, Clermont-Ferrand, Hiroshima. Η ταινία “Anatole’s 
little saucepan” είναι η πρώτη του μικρού μήκους, βασισμένη στο 
βιβλίο της Isabelle Carrier.
Was a student in the first class of the animation school of La 
Poudrière in Valence in 1999. There, he was able to specialize in the 

stopmotion technique. His final year student film «Les Animals» was a success in festi-
vals in Annecy, Clermont-Ferrand, Hiroshima. When one day his son showed him «Ana-
tole’s little saucepan», a book by Isabelle Carrier, which becomes his first professional 
short film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Eric Montchaud

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Eric Montchaud

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Nadine Buss

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Gwen Mallauran

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

JPL films Jean-Pierre 
Lemouland 
Camille Raulo 

Η Jamila γεννήθηκε πριν οκτώ χρόνια σ’ ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στη Δανία. 
Οι γονείς της έφυγαν από το Ιράκ πριν δέκα χρόνια. Οι περισσότεροι φιλίες που κάνει 
κρατάνε λίγο. Τώρα, καλύτερη της φίλη είναι η Cecilie, αλλά οι αρχές αρνούνται να 
δώσουν άσυλο στην οικογένεια της. Ποια θα είναι άραγε η επόμενη φιλία;
Jamila was born in a Danish refugee camp eight years ago. Her parents made it 
to Denmark from Iraq ten years ago. Jamila has had many friends but most only 
stayed for a short while. Right now Cecilie is her best friend. They flirt with the 
boys and go to belly dancing at the afterschool club. But Cecilie and her family 
have been denied asylum and send out of the country. Who will be Jamila’s next 
friend?

JANNIK HASTRUP 

Γεννήθηκε το 1941 στη Δανία και σπούδασε κινούμενο σχέδιο στο Bent 
Barfod’s Animation Studio. Στις δεκαετίες του ‘60 και ‘70, ο Hastrup 
εξελίσσεται σε κορυφαίο δημιουργό κινουμένου σχεδίου κάνοντας 
παραγωγή και σκηνοθεσία σε εξήντα ταινίες μικρού μήκους με δική του 
εταιρεία παραγωγής. Οι ταινίες “Samson & Sally” (1984) καθώς και η 
βραβευμένη στις Κάννες “War of the Birds” (1990) γνωρίζουν μεγάλη 
επιτυχία σε όλα τα διεθνή φεστιβάλ. Η ταινία “The Boy Who Wanted to 
Be a Bear” (2003) έκανε διεθνή επιτυχία αποσπώντας αμέτρητα βραβεία.

Born in 1941, in Denmark, Jannik Hastrup was a graduate from Bent Barfod’s Ani-
mation Studio in 1962. During the sixties and seventies, Hastrup, Denmark’s grand 
master of animation, produced and directed some sixty animated short films with his 
own production company. Samson & Sally (1984) and the Cannes Junior winner War of 
the Birds (1990) became international festival hits. The Boy Who Wanted to Be a Bear 
(2003) was an international success which won numerous prizes.
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ΤΌ	ΚΑΤΣΑΡΌΛΑΚΙ	ΤΌΥ	ΑΝΑΤΌΛ
ANATOLE’S	LITTLE	SAUCEPAN	/	LA	PETITE	CASSEROLE	D’	ANATOLE
ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 6’, 2014

Ο Anatole σέρνει πάντα ένα μικρό κατσαρολάκι. Μια μέρα χωρίς να ξέρουμε το γιατί, 
το κατσαρολάκι τον καπακώνει. Από τότε ο Anatole όλο και κάπου μαγκώνεται, χωρίς 
να μπορεί να προχωρήσει. Ευτυχώς που τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. 
Anatole is always dragging his little saucepan behind him. It fell on him one day 
and nobody really knows why. Since then, it gets stuck everywhere and it keeps 
him from getting on. Luckily things are not that simple.

ERIC MONTCHAUD

Σπούδασε κινούμενο σχέδιο στη σχολή La Poudrière στη Βαλάνς της 
Γαλλίας. Ειδικεύθηκε στην τεχνική του stop motion. Η πτυχιακή του 
ταινία “Les Animals” συμμετείχε με επιτυχία σε πολλά διεθνή φεστιβάλ 
όπως του Annecy, Clermont-Ferrand, Hiroshima. Η ταινία “Anatole’s 
little saucepan” είναι η πρώτη του μικρού μήκους, βασισμένη στο 
βιβλίο της Isabelle Carrier.
Was a student in the first class of the animation school of La 
Poudrière in Valence in 1999. There, he was able to specialize in the 

stopmotion technique. His final year student film «Les Animals» was a success in festi-
vals in Annecy, Clermont-Ferrand, Hiroshima. When one day his son showed him «Ana-
tole’s little saucepan», a book by Isabelle Carrier, which becomes his first professional 
short film.

ΠΑΙΔΙΑ	ΤΌΥ	ΑΣΥΛΌΥ:	ΤΖΑΜΙΛΑ,	ΑΝ	ΜΠΌΡΌΥΣΑ	ΝΑ	ΠΕΤΑΞΏ

ASYLUM	KIDS:	JAMILA,	IF	ONLY	I	COULD	FLY	/	ASYLBARN	-	JAMILA,	GID	JEG	KUNNE	FLYVE

ΔΆΝΙΆ / DENMARK, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 10’, 2013

Η Jamila γεννήθηκε πριν οκτώ χρόνια σ’ ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στη Δανία. 
Οι γονείς της έφυγαν από το Ιράκ πριν δέκα χρόνια. Οι περισσότεροι φιλίες που κάνει 
κρατάνε λίγο. Τώρα, καλύτερη της φίλη είναι η Cecilie, αλλά οι αρχές αρνούνται να 
δώσουν άσυλο στην οικογένεια της. Ποια θα είναι άραγε η επόμενη φιλία;
Jamila was born in a Danish refugee camp eight years ago. Her parents made it 
to Denmark from Iraq ten years ago. Jamila has had many friends but most only 
stayed for a short while. Right now Cecilie is her best friend. They flirt with the 
boys and go to belly dancing at the afterschool club. But Cecilie and her family 
have been denied asylum and send out of the country. Who will be Jamila’s next 
friend?

JANNIK HASTRUP 

Γεννήθηκε το 1941 στη Δανία και σπούδασε κινούμενο σχέδιο στο Bent 
Barfod’s Animation Studio. Στις δεκαετίες του ‘60 και ‘70, ο Hastrup 
εξελίσσεται σε κορυφαίο δημιουργό κινουμένου σχεδίου κάνοντας 
παραγωγή και σκηνοθεσία σε εξήντα ταινίες μικρού μήκους με δική του 
εταιρεία παραγωγής. Οι ταινίες “Samson & Sally” (1984) καθώς και η 
βραβευμένη στις Κάννες “War of the Birds” (1990) γνωρίζουν μεγάλη 
επιτυχία σε όλα τα διεθνή φεστιβάλ. Η ταινία “The Boy Who Wanted to 
Be a Bear” (2003) έκανε διεθνή επιτυχία αποσπώντας αμέτρητα βραβεία.

Born in 1941, in Denmark, Jannik Hastrup was a graduate from Bent Barfod’s Ani-
mation Studio in 1962. During the sixties and seventies, Hastrup, Denmark’s grand 
master of animation, produced and directed some sixty animated short films with his 
own production company. Samson & Sally (1984) and the Cannes Junior winner War of 
the Birds (1990) became international festival hits. The Boy Who Wanted to Be a Bear 
(2003) was an international success which won numerous prizes.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Jannik Hastrup 

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Jannik Hastrup
Trine Breum

ANIMATION

Jamie Holmes
Jannik Hastrup

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Dansk Tegnefilm 2 ApS
Maria Stevnbak Andersen
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Η	ΚΌΤΑ	ΚΑΙ	Η	ΚΑΜΠΙΑ
CATERPILLAR	AND	HEN	/	IL	BRUCO	E	LA	GALLINA
ΙΤΆΛΙΆ / ITALY, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 10’, 2013

Η κότα και η κάμπια είναι οι καλύτερες φίλες. Γνωρίζουν καλά πως έφτασε η ώρα του 
χωρισμού. Η φύση όμως και πάλι θα υπαγορεύσει τον ρυθμό στον αέναο κύκλο της ζωής.
A caterpillar and a hen are best friends. They both know that the time to be 
apart has come; but nature and the secret heartbeat of the world will dictate the 
rhythm of the booming waiting and silent transformations.

MICHELA DONINI

Γεννήθηκε στη Μοντένα το 1973. Σπούδασε εφαρμοσμένες τέχνες 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Μπολόνια. Ειδικεύθηκε στο 
κινούμενο σχέδιο στο International School of Comics στη Φλωρεντία. 
Είναι συνιδρύτρια της εταιρείας OTTOmani και διευθύνει εργαστήρια 
κινουμένου σχεδίου για παιδιά και ενήλικες.
Born in Modena in 1973. After graduating from the Art Institute, she 
studied decorative arts at the Academy of Fine Arts in Bologna. She 
completed her studies specializing in Animation at the International 

School of Comics in Florence. Since 2005, with OTTOmani Association, of which she 
is a co-founder, she has been running animation workshops for children and adults.

KATYA RINALDI

Σπούδασε κινούμενο σχέδιο στο Dun Laoghaire Institute of Art Design 
and Technology στην Ιρλανδία. Απέκτησε μάστερ στις εικαστικές τέχνες 
στο Edinburgh College of Art στη Σκωτία. Ταινίες της και βιντεοκλίπ 
έχουν προβληθεί στην τηλεόραση και σε πολλά ευρωπαϊκά φεστιβάλ. 
Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την εταιρεία ΟΤΤΟmani, όπου 
διευθύνει εργαστήρια κινουμένου σχεδίου και επεξεργασίας ήχου.
Got her BA in Animation from the Dun Laoghaire Institute of Art 
Design and Technology in Ireland and her Master’s Degree in Visual 

Arts from the Edinburgh College of Art, Scotland. Since 2000 she has been creating 
short movies and music videos which were shown at various European film festivals. 
For the past few years she has been collaborating with OTTOmani Association devel-
oping and running film animation and sound exploration workshops.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Michela Donini and  
Katya Rinaldi

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Michela Donini and  
Katya Rinaldi

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Michela Donini and  
Katya Rinaldi

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Michela Donini and  
Katya Rinaldi

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC 

Tiziano Popoli

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN 

Andrea Martignoni
Tiziano Popoli

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

OTTOmani

Στον κόσμο που κυριαρχεί το άσπρο και το μαύρο, ο καουμπόης βάφει τον κόσμο 
τραβώντας χρώματα απ’ το καπέλο του. Το κοράκι, όμως, του κλέβει το καπέλο και ο 
κόσμος γίνεται γκρίζος. Ένα παραμύθι για την τεχνική του RGB στη γραφιστική.
In a black and white world a cowboy picks colors up from his hat, but a crow 
steals the hat and turns the world gray. A fable about the elementary particles - in 
RGB technique.

TRYGVE NIELSEN

Γεννήθηκε το 1976 στο Molde της Νορβηγίας. Σπούδασε κινούμενο 
σχέδιο στο Volda University College όπου σήμερα είναι λέκτορας. Έχει 
γράψει τη μουσική για πολλές ταινίες μικρού μήκους. Το “The cowboy-in 
colour” είναι η πρώτη του επαγγελματική ταινία ως σκηνοθέτης.
Born 1976 in Molde. Took bachelor in animation at Volda University 
College where he now works as lecturer. Has made music for more 
than 20 short films. The Cowboy – in color is his debut as professional 
director.
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Η	ΚΌΤΑ	ΚΑΙ	Η	ΚΑΜΠΙΑ
CATERPILLAR	AND	HEN	/	IL	BRUCO	E	LA	GALLINA
ΙΤΆΛΙΆ / ITALY, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 10’, 2013

Η κότα και η κάμπια είναι οι καλύτερες φίλες. Γνωρίζουν καλά πως έφτασε η ώρα του 
χωρισμού. Η φύση όμως και πάλι θα υπαγορεύσει τον ρυθμό στον αέναο κύκλο της ζωής.
A caterpillar and a hen are best friends. They both know that the time to be 
apart has come; but nature and the secret heartbeat of the world will dictate the 
rhythm of the booming waiting and silent transformations.

MICHELA DONINI

Γεννήθηκε στη Μοντένα το 1973. Σπούδασε εφαρμοσμένες τέχνες 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Μπολόνια. Ειδικεύθηκε στο 
κινούμενο σχέδιο στο International School of Comics στη Φλωρεντία. 
Είναι συνιδρύτρια της εταιρείας OTTOmani και διευθύνει εργαστήρια 
κινουμένου σχεδίου για παιδιά και ενήλικες.
Born in Modena in 1973. After graduating from the Art Institute, she 
studied decorative arts at the Academy of Fine Arts in Bologna. She 
completed her studies specializing in Animation at the International 

School of Comics in Florence. Since 2005, with OTTOmani Association, of which she 
is a co-founder, she has been running animation workshops for children and adults.

KATYA RINALDI

Σπούδασε κινούμενο σχέδιο στο Dun Laoghaire Institute of Art Design 
and Technology στην Ιρλανδία. Απέκτησε μάστερ στις εικαστικές τέχνες 
στο Edinburgh College of Art στη Σκωτία. Ταινίες της και βιντεοκλίπ 
έχουν προβληθεί στην τηλεόραση και σε πολλά ευρωπαϊκά φεστιβάλ. 
Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την εταιρεία ΟΤΤΟmani, όπου 
διευθύνει εργαστήρια κινουμένου σχεδίου και επεξεργασίας ήχου.
Got her BA in Animation from the Dun Laoghaire Institute of Art 
Design and Technology in Ireland and her Master’s Degree in Visual 

Arts from the Edinburgh College of Art, Scotland. Since 2000 she has been creating 
short movies and music videos which were shown at various European film festivals. 
For the past few years she has been collaborating with OTTOmani Association devel-
oping and running film animation and sound exploration workshops.

Ό	ΚΑΌΥΜΠΌΗΣ	ΣΤΑ	ΧΡΏΜΑΤΑ
THE	COWBOY-IN	COLOUR
ΝΟΡΒΗΓΙΆ / NORWAY, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7’, 2013

Στον κόσμο που κυριαρχεί το άσπρο και το μαύρο, ο καουμπόης βάφει τον κόσμο 
τραβώντας χρώματα απ’ το καπέλο του. Το κοράκι, όμως, του κλέβει το καπέλο και ο 
κόσμος γίνεται γκρίζος. Ένα παραμύθι για την τεχνική του RGB στη γραφιστική.
In a black and white world a cowboy picks colors up from his hat, but a crow 
steals the hat and turns the world gray. A fable about the elementary particles - in 
RGB technique.

TRYGVE NIELSEN

Γεννήθηκε το 1976 στο Molde της Νορβηγίας. Σπούδασε κινούμενο 
σχέδιο στο Volda University College όπου σήμερα είναι λέκτορας. Έχει 
γράψει τη μουσική για πολλές ταινίες μικρού μήκους. Το “The cowboy-in 
colour” είναι η πρώτη του επαγγελματική ταινία ως σκηνοθέτης.
Born 1976 in Molde. Took bachelor in animation at Volda University 
College where he now works as lecturer. Has made music for more 
than 20 short films. The Cowboy – in color is his debut as professional 
director.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Trygve Nielsen

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Trygve Nielsen

ANIMATION

Håvard Strand - Torjus Førre 
Erfjord -Trygve Nielsen

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Trygve Nielsen

ΟΠΤΊΚΑ ΕΦΦΕ / VFX

Jose Eduardo Garcia 
Aldama

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Raindog Studios
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ΜΌΥΣΑΦΙΡΗΣ	ΣΤΗΝ	ΠΌΡΤΑ	ΜΌΥ
GUESTS	AT	MY	HOME	/	GOSTI	MOGO	DOMU
ΟΥΚΡΆΝΙΆ / UKRAINE, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 5’, 2013

Μπορούμε άραγε να δούμε την αλήθεια ή είναι το φαινόμενο της;  
Ή μήπως απλά ένα διάφανο κέλυφος;
Can we see the truth or the phenomenon in fact, or just a transparent shell…

OLEG FEDCHENKO 

Ουκρανός συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός. Το 1995 απο-
φοίτησε από το Εθνικό Πολυτεχνείο της Ουκρανίας και στη συνέχεια 
σπούδασε κινούμενο σχέδιο και γραφιστική στο καλλιτεχνικό studio A. 
Babyuk. Έχει δουλέψει σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς ως παρα-
γωγός και animator.
Ιs Ukrainian writer, director and production designer. In 1995 he graduated 
from National Technical University of Ukraine, then he studied animation 
and graphics in Artistic studio named by A.Babyuk. He worked for different 

television channels and studios as a production designer and an animator.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Oleg Fedchenko

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Oleg Fedchenko 
Bogdan Korovchenko

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Sergіy Poznanskiy

ANIMATION

Andrіy Slesarevskiy

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Directory films

FILMOGRAPHY

Short film «Reflections», 
2000

Πόσο σημαντική είναι η δημιουργικότητα; Την ώρα του μαθήματος ένα αγόρι θέλει να 
δείξει τη ζωγραφιά του σ’ ένα κορίτσι. Αυτό είναι αρκετό για να ν’ αποδράσουν και να 
μπουν στην περιπέτεια του κόσμου της φαντασίας. 
How powerful can creativity be? In the middle of a class, a boy’s need to share a 
drawing with a girl will make them escape to an imaginarium world that will be 
an adventure of its own!

PEDRO RESENDE, CARLOS QUESADA, HELENE VIZCAINO CUENCA VÍLCHEZ

Ο Pedro Resende αδημονεί ν’ ακούσει ιστορίες. Έχει κάνει 
ταινίες μικρού μήκους, διαφημιστικά σποτ, βιντεοκλίπ. Ο 
Carlos και η Helene εξερευνούν τον κόσμο του κινούμε-
νου σχεδίου και της εικονογράφησης για να φτιάξουν 
καινούργιους κόσμους.
Pedro Resende is eager for stories having made short-
films, commercials and music videos. Carlos and Helene 
explore the world of animation and illustration to create 
worlds never before seen.
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ΜΌΥΣΑΦΙΡΗΣ	ΣΤΗΝ	ΠΌΡΤΑ	ΜΌΥ
GUESTS	AT	MY	HOME	/	GOSTI	MOGO	DOMU
ΟΥΚΡΆΝΙΆ / UKRAINE, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 5’, 2013

Μπορούμε άραγε να δούμε την αλήθεια ή είναι το φαινόμενο της;  
Ή μήπως απλά ένα διάφανο κέλυφος;
Can we see the truth or the phenomenon in fact, or just a transparent shell…

OLEG FEDCHENKO 

Ουκρανός συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός. Το 1995 απο-
φοίτησε από το Εθνικό Πολυτεχνείο της Ουκρανίας και στη συνέχεια 
σπούδασε κινούμενο σχέδιο και γραφιστική στο καλλιτεχνικό studio A. 
Babyuk. Έχει δουλέψει σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς ως παρα-
γωγός και animator.
Ιs Ukrainian writer, director and production designer. In 1995 he graduated 
from National Technical University of Ukraine, then he studied animation 
and graphics in Artistic studio named by A.Babyuk. He worked for different 

television channels and studios as a production designer and an animator.

ΦΑΝΤΑΣΙΌΠΛΗΞΙΑ
IMAGINARIUM	
ΗΝΏΜΕΝΟ ΒΆΣΙΛΕΙΟ-ΙΣΠΆΝΙΆ- ΠΟΡΤΟΓΆΛΙΆ- ΓΕΡΜΆΝΙΆ / UK-SPAIN-PORTUGAL-GERMANY, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8’, 2014

Πόσο σημαντική είναι η δημιουργικότητα; Την ώρα του μαθήματος ένα αγόρι θέλει να 
δείξει τη ζωγραφιά του σ’ ένα κορίτσι. Αυτό είναι αρκετό για να ν’ αποδράσουν και να 
μπουν στην περιπέτεια του κόσμου της φαντασίας. 
How powerful can creativity be? In the middle of a class, a boy’s need to share a 
drawing with a girl will make them escape to an imaginarium world that will be 
an adventure of its own!

PEDRO RESENDE, CARLOS QUESADA, HELENE VIZCAINO CUENCA VÍLCHEZ

Ο Pedro Resende αδημονεί ν’ ακούσει ιστορίες. Έχει κάνει 
ταινίες μικρού μήκους, διαφημιστικά σποτ, βιντεοκλίπ. Ο 
Carlos και η Helene εξερευνούν τον κόσμο του κινούμε-
νου σχεδίου και της εικονογράφησης για να φτιάξουν 
καινούργιους κόσμους.
Pedro Resende is eager for stories having made short-
films, commercials and music videos. Carlos and Helene 
explore the world of animation and illustration to create 
worlds never before seen.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Pedro Resende
Carlos Quesada 
Helene Vizcaino Cuenca Vílchez

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Pedro Resende 
Carlos Quesada Vílchez

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Ben Millar

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Liam McGregor

ΗΧΟΣ / SOUND

Mayte Cabrera Carzola

ΕΡΜΗΝΕΊΑ / CAST

Rodion Kilinc 
Georgina Bluck
Hugh Coleridge

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Charlie Gauchi 
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Ό	ΧΌΥΑΝ	ΚΑΙ	ΤΌ	ΣΥΝΝΕΦΌ
JUAN	AND	THE	CLOUD	/	JUAN	Y	LA	NOUBE
ΙΣΠΆΝΙΆ / SPAIN, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 16’, 2014

Ο Χουάν δεν έχει φίλους. La Nube είναι το όνομα του σύννεφου. Ούτε κι αυτό έχει 
φίλους. Από τότε που συναντήθηκαν έγιναν φίλοι. Ωστόσο, καθώς ο Χουάν μεγάλωνε 
χάθηκε στο γκρίζο κόσμο των μεγάλων. 
Juan is a child who doesn’t have any friends. La Nube is a cloud who doesn’t have 
any cloud friends. They find each other and become friends. However, Juan grows 
up and gets lost in the grey adult world.

GIOVANNI MACCELI 

Σκηνοθέτης, παραγωγός και animator. Οι ταινίες μικρού μήκους του 
έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Το 2004 εγκα-
ταστάθηκε στη Μαδρίτη όπου και ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής 
Zampanò με αφοσίωση στην υλοποίηση και παραγωγή ταινιών μικρού 
μήκους.
Director, producer and animator. He directs eleven short films (A 
mysterious fish and The piece of furniture...), winning over hundred 
prizes in international film festivals. In 2004 he moves to Madrid. In 

the present, he owns a small production company, Zampanò, dedicated to carry out 
short film projects.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Giovanni Macceli 

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY 

Susana Lopez Rubio

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Giovanni Macceli

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Giovanni Macceli

SOUND / ΗΧΟΣ 

Ramon Rico

MUSIC / ΜΟΥΣΊΚΗ

Eric Foinquinos

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Zampàno

Ο Λα είναι μια μικρή μπλε μουσική νότα. Πάντα τραγουδάει μόνος. Μια μέρα συναντάει 
ένα μικρό κορίτσι που έκλαιγε. Το όνομα της είναι Μι. Από τότε ο Λα ανακαλύπτει τη 
φιλία και πως όταν τραγουδάς με φίλους γεννιέται μια μελωδία.
La is a little blue musical note. He is always singing alone on the line. One day he 
meets a little girl, Mi, crying, and discovers friendship. He finds out that singing 
together with friends becomes melody.

OLIVIER DEFAYE

Γεννήθηκε το 1973. Το 1999 αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Μπορντώ ενώ ήδη εργαζόταν επαγγελματικά ως γραφίστας. Συνί-
δρυσε με τον Christophe Defaye την εταιρεία ΑΟΚΙ όπου ασχολείται με 
τη σκηνοθεσία, τη σύνθεση και σχεδιασμό χαρακτήρων animation. Ζει 
και εργάζεται στο Παρίσι.
Born in 1973. In 1999, he graduated from Bordeaux school of Archi-
tecture, while actively working as a freelance graphic designer. He 
co-founded AOKI in 2000, and worked since then as art director, char-

acter designer and compositing artist. He is currently working and living in Paris.

CHRISTOPHE DEFAYE

Γεννήθηκε το 1968. Το 1995 αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Μπορντώ και ασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας με την 
αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική τοπίου και την 3D οπτικοποίηση. Στη 
συνέχεια μετακόμισε στο Τόκιο όπου διευθύνει ως συνιδρυτής το γρα-
φείο της ΑΟΚΙ.
Born in 1968. In 1995 he graduated from Bordeaux School of Architec-
ture. In 2000, after 5 years of freelance works on architecture, land-
scape design and 3D visualization, he co-founded AOKI. Next year, he 

moved to Japan to lead the Tokyo office. He is currently working and living in Tokyo.
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Ό	ΧΌΥΑΝ	ΚΑΙ	ΤΌ	ΣΥΝΝΕΦΌ
JUAN	AND	THE	CLOUD	/	JUAN	Y	LA	NOUBE
ΙΣΠΆΝΙΆ / SPAIN, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 16’, 2014

Ο Χουάν δεν έχει φίλους. La Nube είναι το όνομα του σύννεφου. Ούτε κι αυτό έχει 
φίλους. Από τότε που συναντήθηκαν έγιναν φίλοι. Ωστόσο, καθώς ο Χουάν μεγάλωνε 
χάθηκε στο γκρίζο κόσμο των μεγάλων. 
Juan is a child who doesn’t have any friends. La Nube is a cloud who doesn’t have 
any cloud friends. They find each other and become friends. However, Juan grows 
up and gets lost in the grey adult world.

GIOVANNI MACCELI 

Σκηνοθέτης, παραγωγός και animator. Οι ταινίες μικρού μήκους του 
έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Το 2004 εγκα-
ταστάθηκε στη Μαδρίτη όπου και ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής 
Zampanò με αφοσίωση στην υλοποίηση και παραγωγή ταινιών μικρού 
μήκους.
Director, producer and animator. He directs eleven short films (A 
mysterious fish and The piece of furniture...), winning over hundred 
prizes in international film festivals. In 2004 he moves to Madrid. In 

the present, he owns a small production company, Zampanò, dedicated to carry out 
short film projects.

ΛΑΜΙ
LAMI
ΙΆΠΏΝΙΆ- ΓΆΛΛΙΆ / JAPAN-FRANCE, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 3’, 2013

Ο Λα είναι μια μικρή μπλε μουσική νότα. Πάντα τραγουδάει μόνος. Μια μέρα συναντάει 
ένα μικρό κορίτσι που έκλαιγε. Το όνομα της είναι Μι. Από τότε ο Λα ανακαλύπτει τη 
φιλία και πως όταν τραγουδάς με φίλους γεννιέται μια μελωδία.
La is a little blue musical note. He is always singing alone on the line. One day he 
meets a little girl, Mi, crying, and discovers friendship. He finds out that singing 
together with friends becomes melody.

OLIVIER DEFAYE

Γεννήθηκε το 1973. Το 1999 αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Μπορντώ ενώ ήδη εργαζόταν επαγγελματικά ως γραφίστας. Συνί-
δρυσε με τον Christophe Defaye την εταιρεία ΑΟΚΙ όπου ασχολείται με 
τη σκηνοθεσία, τη σύνθεση και σχεδιασμό χαρακτήρων animation. Ζει 
και εργάζεται στο Παρίσι.
Born in 1973. In 1999, he graduated from Bordeaux school of Archi-
tecture, while actively working as a freelance graphic designer. He 
co-founded AOKI in 2000, and worked since then as art director, char-

acter designer and compositing artist. He is currently working and living in Paris.

CHRISTOPHE DEFAYE

Γεννήθηκε το 1968. Το 1995 αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Μπορντώ και ασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας με την 
αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική τοπίου και την 3D οπτικοποίηση. Στη 
συνέχεια μετακόμισε στο Τόκιο όπου διευθύνει ως συνιδρυτής το γρα-
φείο της ΑΟΚΙ.
Born in 1968. In 1995 he graduated from Bordeaux School of Architec-
ture. In 2000, after 5 years of freelance works on architecture, land-
scape design and 3D visualization, he co-founded AOKI. Next year, he 

moved to Japan to lead the Tokyo office. He is currently working and living in Tokyo.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Christophe Defaye  
Olivier Defaye

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Christophe Defaye  
Olivier Defaye

ANIMATION 

Yoshihide Sakida 
Yves Dalbiez

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ / 
CHARACTERS SETUP

Yves Dalbiez

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Pierre Bouchilloux 
Watanabe Yusuke

ΗΧΟΣ / SOUND

Pierre Yves Drapeau

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Gabriele Roberto

ΦΩΝΕΣ / VOICES

Holly Gauthier-Frankel
Elodie Fondacci
Nakae Mitsuki

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

AOKI

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / 
FILMOGRAPHY

Roberto, Live From Earth, 
2010
Paris Tokyo, 2009
The musician, 2007
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ΜΙΜΙ	&	ΛΙΖΑ-ΑΝΤΙΌ	ΓΚΡΙΖΌ
MIMI	&	LISA:	FAREWELL	COLOR	GREY	/	MIMI	A	LIZA:	ZBOHOM,	FARVA	SIVÁ
ΣΛΟΒΆΚΙΆ / SLOVAKIA, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264 ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7’, 2013

Η ντροπαλή Mimi δεν βλέπει. Παρέα με την τρελούτσικη Lisa ανακαλύπτουν τον κόσμο 
της γειτονιάς τους. Μαζί θα ζήσουν φανταστικές περιπέτειες. Η Lisa με την μαγική της 
ικανότητα στις περίεργες και διασκεδαστικές καταστάσεις και η Mimi με τις ιδιαίτερες 
δεξιότητες στον κόσμο πίσω από τα κλειστά της μάτια.
Blind, shy Mimi and restless, crazy Lisa discover the world of their neighbours in 
their house. Together they experience fantastic adventures. Lisa with her magic 
ability to bring about strange situations and fun, and Mimi with her special gifts 
and skills perfected in her world behind closed eyes.

KATARÍNA KEREKESOVÁ 

Γεννήθηκε το 1974 στη Ζιλίνα της Σλοβακίας. Είναι απόφοιτη της Ακα-
δημίας Μουσικών και Παραστατικών Τεχνών της Μπρατισλάβα. Αφιε-
ρώθηκε στη ζωγραφική και την εικονογράφηση. Μεταξύ των έργων της 
είναι και η εικονογράφηση του παραμυθιού «Ο μάγος του Οζ».
Born in 1974 in Žilina. She is a graduate of Animation at the Acad-
emy of Music and Performing Arts in Bratislava. Katarína Kerekesová 
also dedicates herself to illustration and painting. Among her other 
works, she illustrated the fairy tale book The Wizard of OZ. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Katarina Kerekesova 

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Katarina Molakova
Katarina Kerekesova 

ANIMATION

Jozef Elsik
Andrej Gregorcok
Matus Uhercik
Maria Oľhová

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Matej Benes

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Marek Piaček

ΗΧΟΣ / SOUND

Martin Merc, Andrej Kubík

ΦΩΝΕΣ / VOICES

Ema Mercová, Grétka 
Homzová

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Fool Moon, Ltd.

Ένα παραμύθι γεμάτο φως, μαγεία και νοσταλγία. Η πήλινη κούκλα ζωντανεύει. Σ’ ένα 
κατάφυτο σπίτι συναντά το λύκο αλλά κι ένα πιο άγριο τέρας: το χρόνο.
Fairytale full of light, magic and nostalgia. A girl made of clay comes to life. In a 
wildly overgrown house, she meets the wolf and an even worse monster: time.

ANU-LAURA TUTTELBERG

Γεννήθηκε το 1984. Σπούδασε στην Ακαδημία Τεχνών της Εσθονίας με 
μάστερ στο κινούμενο σχέδιο. Η πτυχιακή της ταινία “Fly Mill” προβλή-
θηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ αποσπώντας πολλά βραβεία. H ταινία 
“On the other side of the woods” είναι η πρώτη της ταινία. Σήμερα 
εργάζεται στη Nukufilm Studio για τη νέα της ταινία με τίτλο “Tik-tak”, 
κινούμενο σχέδιο με κούκλες. 
Anu-Laura Tuttelberg (1984) graduated MA degree in animation 
at Estonian Academy of Arts in 2013. Her first animation Fly Mill 

(“Kärbeste veski”) a puppet film as her graduation film. has screened in numerous fes-
tivals around the world and won nearly 20 prizes. “On The Other Side Of The Woods” 
is her first film after graduation. Currently she is working on a set design for a puppet 
film Tik-Tak in Nukufilm Studio.
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ΜΙΜΙ	&	ΛΙΖΑ-ΑΝΤΙΌ	ΓΚΡΙΖΌ
MIMI	&	LISA:	FAREWELL	COLOR	GREY	/	MIMI	A	LIZA:	ZBOHOM,	FARVA	SIVÁ
ΣΛΟΒΆΚΙΆ / SLOVAKIA, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264 ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7’, 2013

Η ντροπαλή Mimi δεν βλέπει. Παρέα με την τρελούτσικη Lisa ανακαλύπτουν τον κόσμο 
της γειτονιάς τους. Μαζί θα ζήσουν φανταστικές περιπέτειες. Η Lisa με την μαγική της 
ικανότητα στις περίεργες και διασκεδαστικές καταστάσεις και η Mimi με τις ιδιαίτερες 
δεξιότητες στον κόσμο πίσω από τα κλειστά της μάτια.
Blind, shy Mimi and restless, crazy Lisa discover the world of their neighbours in 
their house. Together they experience fantastic adventures. Lisa with her magic 
ability to bring about strange situations and fun, and Mimi with her special gifts 
and skills perfected in her world behind closed eyes.

KATARÍNA KEREKESOVÁ 

Γεννήθηκε το 1974 στη Ζιλίνα της Σλοβακίας. Είναι απόφοιτη της Ακα-
δημίας Μουσικών και Παραστατικών Τεχνών της Μπρατισλάβα. Αφιε-
ρώθηκε στη ζωγραφική και την εικονογράφηση. Μεταξύ των έργων της 
είναι και η εικονογράφηση του παραμυθιού «Ο μάγος του Οζ».
Born in 1974 in Žilina. She is a graduate of Animation at the Acad-
emy of Music and Performing Arts in Bratislava. Katarína Kerekesová 
also dedicates herself to illustration and painting. Among her other 
works, she illustrated the fairy tale book The Wizard of OZ. 

ΣΤΗΝ	ΑΛΛΗ	ΠΛΕΥΡΑ	ΤΌΥ	ΔΑΣΌΥΣ
ON	THE	OTHER	SIDE	OF	THE	WOODS	/	TEISEL	POOL	METSA
ΕΣΘΟΝΙΆ / ESTONIA, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, PRORES, ΆΣΠΡΟΜΆΥΡΟ / B / W, 10’, 2014

Ένα παραμύθι γεμάτο φως, μαγεία και νοσταλγία. Η πήλινη κούκλα ζωντανεύει. Σ’ ένα 
κατάφυτο σπίτι συναντά το λύκο αλλά κι ένα πιο άγριο τέρας: το χρόνο.
Fairytale full of light, magic and nostalgia. A girl made of clay comes to life. In a 
wildly overgrown house, she meets the wolf and an even worse monster: time.

ANU-LAURA TUTTELBERG

Γεννήθηκε το 1984. Σπούδασε στην Ακαδημία Τεχνών της Εσθονίας με 
μάστερ στο κινούμενο σχέδιο. Η πτυχιακή της ταινία “Fly Mill” προβλή-
θηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ αποσπώντας πολλά βραβεία. H ταινία 
“On the other side of the woods” είναι η πρώτη της ταινία. Σήμερα 
εργάζεται στη Nukufilm Studio για τη νέα της ταινία με τίτλο “Tik-tak”, 
κινούμενο σχέδιο με κούκλες. 
Anu-Laura Tuttelberg (1984) graduated MA degree in animation 
at Estonian Academy of Arts in 2013. Her first animation Fly Mill 

(“Kärbeste veski”) a puppet film as her graduation film. has screened in numerous fes-
tivals around the world and won nearly 20 prizes. “On The Other Side Of The Woods” 
is her first film after graduation. Currently she is working on a set design for a puppet 
film Tik-Tak in Nukufilm Studio.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Anu-Laura Tuttelberg

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Anu-Laura Tuttelberg

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Anu-Laura Tuttelberg

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Anu-Laura Tuttelberg

ANIMATOR

Olga Bulgakova

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC 

Sander Põldsaar

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGNER

Horret Kuus

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

OÜNukufilm
Estonian Art Academy

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / 
FILMOGRAPHY

Fly Mill, 2012
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ΜΕΣΑ	ΑΠ’	ΤΑ	ΒΑΘΗ
OUT	FROM	THE	DEEP	/	IZ	DUBINE
ΚΡΟΆΤΙΆ / CROATIA, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7’, 2013

Μην λοξοκοιτάτε παρακαλώ! Η σύγχρονη ζωή μάς έχει αποξενώσει. Κι όμως ο χορευ-
ταράς γεροχταπόδης θα ‘ρθει για βοήθεια. Θ’ αναδυθεί απ’ τα βάθη της θάλασσας για 
να φέρει ζωή στις κουρασμένες ψυχές της πόλης.
No peeking, please! Modern life has turned us into alienated individuals. The 
Good Old Swing Octopus comes to the rescue! Emerging from the depths of the 
sea, it brings life to our jaded city souls.

KATRIN NOVAKOVIC

Γεννήθηκε στη Στουτγάρδη το 1989. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Split στο τμήμα κινηματογράφου και βίντεο. Εργάζεται στο 
κινούμενο σχέδιο, το μοντάζ και το post production. Η πρώτη της ται-
νία μικρού μήκους “Girl with Donuts” βραβεύθηκε στη διεθνή έκθεση 
ευρεσιτεχνίας ARCA 2008 στο Ζάγκρεμπ. Το “Out from the Deep”είναι 
η πτυχιακή της ταινία. 
Katrin Novakovic (1989, Stuttgart) graduated from the Arts Academy 
University of Split, Film and Video Department. She works in anima-

tion, editing and visual postproduction. Her first short animated film Girl with Donuts 
was awarded at the International Exhibition of Inventions ARCA 2008 at the Zagreb 
Fair. Out from the Deep is her graduation film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Katrin Novakovic

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Katrin Novakovic

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Katrin Novakovic

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Katrin Novakovic

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Ante Bozic Kudric

ΗΧΟΣ / SOUND

Igor Dropuljic

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

UMAS – Arts Academy Split

 

FILMOGRAPHY

Product, 2012
Girl with Donuts, 2008

Ένας εκκεντρικός εφευρέτης συνειδητοποιεί ότι δεν είναι o τέλειος πατέρας κι έτσι μια 
μέρα προσπαθεί να φτιάξει έναν. 
An eccentric inventor realizes he’s not a perfect father so one day he tries to 
make one.

NATALIE LABARRE

Είναι δημιουργός κινουμένων σχεδίων και έχει έδρα τη Νέα Ύόρκη. Η 
ταινία της “Papa” έχει προβληθεί και βραβευθεί σε πολλά διεθνή φεστι-
βάλ. Φέτος πήρε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Animation Block 
Party της Νέας Ύόρκης.
Natalie Labarre is an animation artist based in New York. Her first 
film Papa has screened in festivals all over the world, including Anima 
Mundi (Brazil), SICAF (Korea) and won this year’s Audience Award at 
Animation Block Party, NY.
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ΜΕΣΑ	ΑΠ’	ΤΑ	ΒΑΘΗ
OUT	FROM	THE	DEEP	/	IZ	DUBINE
ΚΡΟΆΤΙΆ / CROATIA, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 7’, 2013

Μην λοξοκοιτάτε παρακαλώ! Η σύγχρονη ζωή μάς έχει αποξενώσει. Κι όμως ο χορευ-
ταράς γεροχταπόδης θα ‘ρθει για βοήθεια. Θ’ αναδυθεί απ’ τα βάθη της θάλασσας για 
να φέρει ζωή στις κουρασμένες ψυχές της πόλης.
No peeking, please! Modern life has turned us into alienated individuals. The 
Good Old Swing Octopus comes to the rescue! Emerging from the depths of the 
sea, it brings life to our jaded city souls.

KATRIN NOVAKOVIC

Γεννήθηκε στη Στουτγάρδη το 1989. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Split στο τμήμα κινηματογράφου και βίντεο. Εργάζεται στο 
κινούμενο σχέδιο, το μοντάζ και το post production. Η πρώτη της ται-
νία μικρού μήκους “Girl with Donuts” βραβεύθηκε στη διεθνή έκθεση 
ευρεσιτεχνίας ARCA 2008 στο Ζάγκρεμπ. Το “Out from the Deep”είναι 
η πτυχιακή της ταινία. 
Katrin Novakovic (1989, Stuttgart) graduated from the Arts Academy 
University of Split, Film and Video Department. She works in anima-

tion, editing and visual postproduction. Her first short animated film Girl with Donuts 
was awarded at the International Exhibition of Inventions ARCA 2008 at the Zagreb 
Fair. Out from the Deep is her graduation film.

ΜΠΑΜΠΑΣ
PAPA
ΗΠΆ / USA, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 6’, 2014

Ένας εκκεντρικός εφευρέτης συνειδητοποιεί ότι δεν είναι o τέλειος πατέρας κι έτσι μια 
μέρα προσπαθεί να φτιάξει έναν. 
An eccentric inventor realizes he’s not a perfect father so one day he tries to 
make one.

NATALIE LABARRE

Είναι δημιουργός κινουμένων σχεδίων και έχει έδρα τη Νέα Ύόρκη. Η 
ταινία της “Papa” έχει προβληθεί και βραβευθεί σε πολλά διεθνή φεστι-
βάλ. Φέτος πήρε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Animation Block 
Party της Νέας Ύόρκης.
Natalie Labarre is an animation artist based in New York. Her first 
film Papa has screened in festivals all over the world, including Anima 
Mundi (Brazil), SICAF (Korea) and won this year’s Audience Award at 
Animation Block Party, NY.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Natalie Labarre

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Natalie Labarre

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Aaron Hughes

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Natalie Labarre
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ΤΌ	ΞΌΡΚΙ
SPELLBREAKER	
ΟΛΛΆΝΔΙΆ / THE NETHERLANDS, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 4’, 2013

Ένα σκαθάρι τριγυρνά στην άμμο και ξαφνικά παγιδεύεται κάτω από έναν κουβά. Δυο 
παιδιά φτιάχνουν μ’ αυτό το κάστρο τους. Το ήρεμο σκηνικό ξαφνικά χαλάει όταν πρέπει 
να μοιραστούν ένα δώρο. Τα παιδιά γίνονται τέρατα και μια άγρια μάχη ξεσπά.
A beetle, climbing and crawling through a sand landscape, gets trapped under-
neath a bucket with which two kids are amicably building a sandcastle. The 
peaceful harmony gets interrupted when the two of them receive only one 
present. Caused by jealousy, the children transform into monsters and a violent 
struggle erupts...

DIANA VAN HOUTEN 

Σπούδασε εικονογράφηση στην Σχολή Καλών 
Τεχνών της Ουτρέχτης όπου και συνάντησε τη 
συνεργάτιδα της Janis Joy Epping. Εργάζεται 
στο Άμστερνταμ και ασχολείται με τις τέχνες, 
την εικονογράφηση και το κινούμενο σχέδιο. Το 
“Spellbreaker” είναι η πρώτη της ταινία.
She studied Illustration at the Utrecht School of 
Arts, where she met her fellow animation director. 

Diana works in Amsterdam and concentrates on fine arts, illustrative design and ani-
mation.  “SPELLBREAKER” is her first animation. 

JANIS JOY EPPING 

Σπούδασε εικονογράφηση στην Σχολή Καλών Τεχνών της Ουτρέχτης. Οι δύο σκηνοθέτι-
δες έκαναν την πρακτική τους άσκηση στην Zigzag Film όπου και απέκτησαν την πρώτη 
τους εμπειρία πάνω στο κινούμενο σχέδιο. Εργάζεται στο Άμστερνταμ ως ελεύθερη επαγ-
γελματίας και κύριο αντικείμενο την εικονογράφηση και το κινούμενο σχέδιο.
She studied Illustration at the Utrecht School of Arts, together with Diana van Houten. 
Both directors also did their internship at Zig Zag Film and had their first taste in the 
art of animation.Janis works in Amsterdam as a freelance illustrator & designer as well 
as an animator. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Janis Joy Epping 
Diana van Houten

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Janis Joy Epping 
Diana van Houten

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Janis Joy Eppin 
Diana van Houten

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Janis Joy Eppin 
Diana van Houten

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Zig Zag Film
Το σημαντικό για τον κύριο Ευτύχη είναι να κάνει τους γύρω του ευτυχισμένους. Όταν 
όμως πέφτει η νύχτα κοιτάζει τ’ αστέρια κι αναρωτιέται: «Θα γίνω, άραγε, ποτέ ο 
Ρωμαίος μιας Ιουλιέτας;» Έτσι, όταν η δεσποινίς Λεμονί μετακομίζει, ο κύριος Ευτύχης 
θα βάλει τα δυνατά του για να κάνει την ξινή της φάτσα χαρούμενη. Αυτό όμως θέλει 
χρόνο, χαμόγελο κι ένα ιδιαίτερο γλυκό.
Whatever Mr. Happy does, it involves making his surroundings happy. In this you 
could call Mr. Happy a success. But when the night comes, he stargazes alone 
and wanders: “Will I ever become someone’s Cassio to their Peia?”. So when 
Miss Lemon moves downstairs, Mr. Happy saves no effort to make a sour person 
happy, and himself as well. This will take a lot of time, smiles and a special pastry 
from a singing baker.

KAISA PENTTILÄ

Γεννήθηκε στο Ελσίνκι το 1975. Σπούδασε κινούμενο σχέδιο στο Turku 
Animation School. Οι σπουδαστικές της ταινίες απέσπασαν αρκετά 
διεθνή βραβεία. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές εργάστηκε ως ελεύ-
θερη επαγγελματίας στο Ελσίνκι, στο Ταλίν και στο Βερολίνο κάνοντας 
ταινίες μικρού μήκους, εικονογραφήσεις, διαφημιστικά σποτ αλλά και 
διδάσκοντας στο Aalto University και διάφορα σχολεία.
Kaisa was born in 1975 in Helsinki, Finland. She studied animation 
in Turku Animation School in the 90’s. Penttilä ΄s school films won 

several prizes around the world. After her graduation Kaisa Penttilä has worked as a 
freelancer, mostly in Helsinki but also in Tallinn and Berlin, making short films, illustra-
tions, TV commercials, animating and teaching in Aalto University and other schools.
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ΤΌ	ΞΌΡΚΙ
SPELLBREAKER	
ΟΛΛΆΝΔΙΆ / THE NETHERLANDS, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 4’, 2013

Ένα σκαθάρι τριγυρνά στην άμμο και ξαφνικά παγιδεύεται κάτω από έναν κουβά. Δυο 
παιδιά φτιάχνουν μ’ αυτό το κάστρο τους. Το ήρεμο σκηνικό ξαφνικά χαλάει όταν πρέπει 
να μοιραστούν ένα δώρο. Τα παιδιά γίνονται τέρατα και μια άγρια μάχη ξεσπά.
A beetle, climbing and crawling through a sand landscape, gets trapped under-
neath a bucket with which two kids are amicably building a sandcastle. The 
peaceful harmony gets interrupted when the two of them receive only one 
present. Caused by jealousy, the children transform into monsters and a violent 
struggle erupts...

DIANA VAN HOUTEN 

Σπούδασε εικονογράφηση στην Σχολή Καλών 
Τεχνών της Ουτρέχτης όπου και συνάντησε τη 
συνεργάτιδα της Janis Joy Epping. Εργάζεται 
στο Άμστερνταμ και ασχολείται με τις τέχνες, 
την εικονογράφηση και το κινούμενο σχέδιο. Το 
“Spellbreaker” είναι η πρώτη της ταινία.
She studied Illustration at the Utrecht School of 
Arts, where she met her fellow animation director. 

Diana works in Amsterdam and concentrates on fine arts, illustrative design and ani-
mation.  “SPELLBREAKER” is her first animation. 

JANIS JOY EPPING 

Σπούδασε εικονογράφηση στην Σχολή Καλών Τεχνών της Ουτρέχτης. Οι δύο σκηνοθέτι-
δες έκαναν την πρακτική τους άσκηση στην Zigzag Film όπου και απέκτησαν την πρώτη 
τους εμπειρία πάνω στο κινούμενο σχέδιο. Εργάζεται στο Άμστερνταμ ως ελεύθερη επαγ-
γελματίας και κύριο αντικείμενο την εικονογράφηση και το κινούμενο σχέδιο.
She studied Illustration at the Utrecht School of Arts, together with Diana van Houten. 
Both directors also did their internship at Zig Zag Film and had their first taste in the 
art of animation.Janis works in Amsterdam as a freelance illustrator & designer as well 
as an animator. 

Ό	ΑΨΌΓΌΣ	ΚΥΡΙΌΣ	ΕΥΤΥΧΗΣ
ΤHE	IMPECCABLE	MR.	HAPPY	/	DEN	FÖRTRÄFFLIGE	HERR	GLAD
ΦΙΝΛΆΝΔΙΆ / FINLAND, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 20’, 2014

Το σημαντικό για τον κύριο Ευτύχη είναι να κάνει τους γύρω του ευτυχισμένους. Όταν 
όμως πέφτει η νύχτα κοιτάζει τ’ αστέρια κι αναρωτιέται: «Θα γίνω, άραγε, ποτέ ο 
Ρωμαίος μιας Ιουλιέτας;» Έτσι, όταν η δεσποινίς Λεμονί μετακομίζει, ο κύριος Ευτύχης 
θα βάλει τα δυνατά του για να κάνει την ξινή της φάτσα χαρούμενη. Αυτό όμως θέλει 
χρόνο, χαμόγελο κι ένα ιδιαίτερο γλυκό.
Whatever Mr. Happy does, it involves making his surroundings happy. In this you 
could call Mr. Happy a success. But when the night comes, he stargazes alone 
and wanders: “Will I ever become someone’s Cassio to their Peia?”. So when 
Miss Lemon moves downstairs, Mr. Happy saves no effort to make a sour person 
happy, and himself as well. This will take a lot of time, smiles and a special pastry 
from a singing baker.

KAISA PENTTILÄ

Γεννήθηκε στο Ελσίνκι το 1975. Σπούδασε κινούμενο σχέδιο στο Turku 
Animation School. Οι σπουδαστικές της ταινίες απέσπασαν αρκετά 
διεθνή βραβεία. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές εργάστηκε ως ελεύ-
θερη επαγγελματίας στο Ελσίνκι, στο Ταλίν και στο Βερολίνο κάνοντας 
ταινίες μικρού μήκους, εικονογραφήσεις, διαφημιστικά σποτ αλλά και 
διδάσκοντας στο Aalto University και διάφορα σχολεία.
Kaisa was born in 1975 in Helsinki, Finland. She studied animation 
in Turku Animation School in the 90’s. Penttilä ΄s school films won 

several prizes around the world. After her graduation Kaisa Penttilä has worked as a 
freelancer, mostly in Helsinki but also in Tallinn and Berlin, making short films, illustra-
tions, TV commercials, animating and teaching in Aalto University and other schools.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Kaisa Penttilä

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Malin Kivelä

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Jussi Rautaniemi

ANIMATION

Jan  Andersson
Jyrki  Kanto
Kaisa  Penttilä

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Pessi Levanto

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Karri  Niinivaara

ΦΩΝΕΣ / VOICES

Max  Bremer
Sue  Lemström

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Bufo Ltd

FILMOGRAPHY

Munaralli, 2010
Supermiehen poika, 2006
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Ό	ΜΙΚΡΌΣ	ΚΌΥΣΤΏ
THE	LITTLE	COUSTEAU	/	MALÝ	COUSTEAU
ΤΣΕΧΙΆ / CZECH REPUBLIC, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8’, 2013

Μια υποθαλάσσια περιπέτεια σε μια χιονισμένη πόλη. Ένα μικρό αφιέρωμα, ένας 
φόρος τιμής στον Ζακ Κουστώ.
Undersea adventure in snowy city. A short cartoon film as an homage to Jacques 
Cousteau.

JAKUB KOUŘIL 

Γεννήθηκε το 1987. Σπούδασε κινούμενο σχέδιο στο Τμήμα Ψηφια-
κών Μέσων & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Tomas Bata στο Ζλιν. 
Συνέχισε τις σπουδές του στο École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Τμήμα Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης της Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών της Πράγας με 
ειδίκευση στο κινούμενο σχέδιο.
Jakub Kouřil (b.1987) graduated from Animation and Audio-vision 
at the Faculty of Multimedia Communications at the Tomas Bata 

University in Zlín. He went on a six-moths internship at ENSAD (École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs) in Paris, where he also focused on animation, and now 
he continues his education at the Film and TV School of Academy of Performing Arts 
in Prague and studies Animation.
 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Jakub Kouřil 

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Jakub Kouřil 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Jakub Kouřil 

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Roman Tesáček 

ΗΧΟΣ / SOUND

Vladimír Chorvatovič

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Marek Gabriel Hruška

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

FAMU

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / 
FILMOGRAPHY

M.O., 2012
Cestou lesní, 2009 

Η ιστορία μας ταξιδεύει στους υπόγειους και περίπλοκους διαδρόμους της πόλης 
Lublin όπου κρύβονται μυστήρια και θρύλοι. Ένα αγόρι αρνείται την ύπαρξη του Lublin 
Viper και τη μαγική δύναμη της γρουσούζικης πέτρας και γι’ αυτό πέφτει στην υπόγεια 
πόλη. Για να βγει από ‘κει θα πρέπει να περάσει από δοκιμασίες.
Τhe story takes us through the intricate corridors and corners of underworld in 
Lublin in which conceals many mysteries associated with the Lublin legends. A 
boy who denying the existence of Lublin Viper and real magical power of misfor-
tune stone, falls into the Underground City. If he want to get out, he must be put 
to the test...

JOANNA POLAK

Γεννήθηκε στο Lublin της Πολωνίας. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Poznan στο Τμήμα Επικοινωνίας και Πολυμέσων. Κατέχει 
μάστερ στη σκηνοθεσία κινουμένου σχεδίου. Οι δημιουργίες της –
κινηματογράφος, βίντεο εγκαταστάσεις, φωτογραφία, γλυπτά– έχουν 
παρουσιαστεί στην τηλεόραση και σε διεθνείς εκθέσεις και έχουν απο-
σπάσει πολλά βραβεία. 
Born in Lublin (Poland). Studies at the Department of Multimedia 
Communication at the Academy of Fine Arts in Poznan. In 2003 

defended her MA diploma – specialized in animated film direction.The films, video 
installations, photographs, sculptures and clothes have been broadcast on TV chan-
nels and presented at exhibitions, festivals and presentations. The artist has achieved 
awards and honors 
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Ό	ΜΙΚΡΌΣ	ΚΌΥΣΤΏ
THE	LITTLE	COUSTEAU	/	MALÝ	COUSTEAU
ΤΣΕΧΙΆ / CZECH REPUBLIC, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8’, 2013

Μια υποθαλάσσια περιπέτεια σε μια χιονισμένη πόλη. Ένα μικρό αφιέρωμα, ένας 
φόρος τιμής στον Ζακ Κουστώ.
Undersea adventure in snowy city. A short cartoon film as an homage to Jacques 
Cousteau.

JAKUB KOUŘIL 

Γεννήθηκε το 1987. Σπούδασε κινούμενο σχέδιο στο Τμήμα Ψηφια-
κών Μέσων & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Tomas Bata στο Ζλιν. 
Συνέχισε τις σπουδές του στο École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Τμήμα Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης της Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών της Πράγας με 
ειδίκευση στο κινούμενο σχέδιο.
Jakub Kouřil (b.1987) graduated from Animation and Audio-vision 
at the Faculty of Multimedia Communications at the Tomas Bata 

University in Zlín. He went on a six-moths internship at ENSAD (École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs) in Paris, where he also focused on animation, and now 
he continues his education at the Film and TV School of Academy of Performing Arts 
in Prague and studies Animation.
 

ΥΠΌΓΕΙΑ	ΠΌΛΗ
UNDERGROUND	CITY	/	PODZIEMNE	MIASTO
ΠΟΛΏΝΙΆ / POLAND, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8’, 2014

Η ιστορία μας ταξιδεύει στους υπόγειους και περίπλοκους διαδρόμους της πόλης 
Lublin όπου κρύβονται μυστήρια και θρύλοι. Ένα αγόρι αρνείται την ύπαρξη του Lublin 
Viper και τη μαγική δύναμη της γρουσούζικης πέτρας και γι’ αυτό πέφτει στην υπόγεια 
πόλη. Για να βγει από ‘κει θα πρέπει να περάσει από δοκιμασίες.
Τhe story takes us through the intricate corridors and corners of underworld in 
Lublin in which conceals many mysteries associated with the Lublin legends. A 
boy who denying the existence of Lublin Viper and real magical power of misfor-
tune stone, falls into the Underground City. If he want to get out, he must be put 
to the test...

JOANNA POLAK

Γεννήθηκε στο Lublin της Πολωνίας. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Poznan στο Τμήμα Επικοινωνίας και Πολυμέσων. Κατέχει 
μάστερ στη σκηνοθεσία κινουμένου σχεδίου. Οι δημιουργίες της –
κινηματογράφος, βίντεο εγκαταστάσεις, φωτογραφία, γλυπτά– έχουν 
παρουσιαστεί στην τηλεόραση και σε διεθνείς εκθέσεις και έχουν απο-
σπάσει πολλά βραβεία. 
Born in Lublin (Poland). Studies at the Department of Multimedia 
Communication at the Academy of Fine Arts in Poznan. In 2003 

defended her MA diploma – specialized in animated film direction.The films, video 
installations, photographs, sculptures and clothes have been broadcast on TV chan-
nels and presented at exhibitions, festivals and presentations. The artist has achieved 
awards and honors 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Joanna Polak 

ANIMATION

Kids 6-14 

ΗΧΟΣ / SOUND

Kaja and Andrzej Prusinowscy 
and kids 6-14 old 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Alicja Magiera
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ΣΗΜΑ	ΚΙΝΔΥΝΌΥ
VIGIA
ΕΛΒΕΤΙΆ-ΓΆΛΛΙΆ / SWITZERLAND-FRANCE, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8’, 2013

Ο παππούς μου έφτιαξε ένα παραμύθι και μου ζήτησε να το κάνω ταινία. Μια μέρα, 
εξαιτίας της μόλυνσης, των εντομοκτόνων και των άλλων τοξικών αποβλήτων, η 
μέλισσα αποφάσισε ν’ αφήσει την κυψέλη της ψάχνοντας για έναν καλύτερο τόπο να 
ζήσει.
My grandfather is telling me a story that he invented, and asks me to make a 
film out of it. Because of pollution, pesticides, and other toxic substances, a bee 
decides to leave her hive, looking for a more comfortable place for her to live in.

MARCEL BARELLI 

Γεννήθηκε το 1985 στο Lodrino της Ελβετίας. Σπούδασε κινηματο-
γράφο στο Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) στη Γενεύη, όπου 
σήμερα εργάζεται ως βοηθός καθηγητής. Έχει κάνει πολλές ταινίες 
μικρού μήκους, οι οποίες έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ και 
έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία.
Was born in 1985 in Lodrino, in Switzerland. He was awarded a 
diploma from the cinema section of HEAD (Haute Ecole d’Art et de 
Design) in Geneva in 2009. He has been a teaching assistant at the 

HEAD, since 2009. He made several short films which were shown in international 
festivals and wins severals awards. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Marcel Barelli

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Marcel Barelli

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Zoltán Horváth 
Marcel Barelli

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Jean-Michel Zanetti

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Jean-Baptiste Cornier 
Louis Molinas

ΦΩΝΕΣ / VOICES

Marcel Barelli 
Orazio Bognuda

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Nadasdy Film

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / 
FILMOGRAPHY

Gypaetus Helveticus, 2011
Peripheria, 2009

Κάποτε ήταν ένας λύκος κι ένα αρνάκι. Επικοινωνούσαν με το ένστικτο. Ο πιο δυνατός 
νικάει, αλλά όχι για πολύ. Ο σοφός παρατηρητής και ο χρόνος θα αλλάξει τα γεγονότα.
Story is about one wolf and a sheep, which communicate under pressure of 
instincts. Who is stronger - wins, but not for a long time. A wise observer and the 
time changes theirs relationships.

NATALIA GREBENKINA 

Γεννήθηκε το 1987 στη Ruzaevka της Ρωσίας. Πήγε σε καλλιτεχνικό 
σχολείο στο τμήμα γραφιστικής και συνέχισε τις σπουδές της στην Ακα-
δημία Τεχνών της Λευκορωσίας στο Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων. 
Παρακολούθησε σεμινάρια σκηνοθεσίας κινουμένων σχεδίων κοντά 
στον Ivan Maximov στην Αγία Πετρούπολη. Έχει συμμετάσχει σε διε-
θνείς εκθέσεις τέχνης. Σήμερα εργάζεται ως εικονογράφος. 
Βorn in 1987 in Ruzaevka (Russia). Now lives in Minsk (Belarus). 
Received specialized secondary education in graphic designer in 

Minsk College of Art, and then entered the Belarusian State Academy of Arts, the Fac-
ulty of Design - Department of “Design of a virtual environment,” Took an Ivan Maxi-
mov’s course of animation directing in St. Petersburg. Participated in international art 
exhibitions. Works as illustrator.

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   88 25/11/14   8:56 μ.μ.



89

ΣΗΜΑ	ΚΙΝΔΥΝΌΥ
VIGIA
ΕΛΒΕΤΙΆ-ΓΆΛΛΙΆ / SWITZERLAND-FRANCE, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8’, 2013

Ο παππούς μου έφτιαξε ένα παραμύθι και μου ζήτησε να το κάνω ταινία. Μια μέρα, 
εξαιτίας της μόλυνσης, των εντομοκτόνων και των άλλων τοξικών αποβλήτων, η 
μέλισσα αποφάσισε ν’ αφήσει την κυψέλη της ψάχνοντας για έναν καλύτερο τόπο να 
ζήσει.
My grandfather is telling me a story that he invented, and asks me to make a 
film out of it. Because of pollution, pesticides, and other toxic substances, a bee 
decides to leave her hive, looking for a more comfortable place for her to live in.

MARCEL BARELLI 

Γεννήθηκε το 1985 στο Lodrino της Ελβετίας. Σπούδασε κινηματο-
γράφο στο Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) στη Γενεύη, όπου 
σήμερα εργάζεται ως βοηθός καθηγητής. Έχει κάνει πολλές ταινίες 
μικρού μήκους, οι οποίες έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ και 
έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία.
Was born in 1985 in Lodrino, in Switzerland. He was awarded a 
diploma from the cinema section of HEAD (Haute Ecole d’Art et de 
Design) in Geneva in 2009. He has been a teaching assistant at the 

HEAD, since 2009. He made several short films which were shown in international 
festivals and wins severals awards. 

Ό	ΛΥΚΌΣ	ΚΑΙ	Τ’	ΑΡΝΑΚΙ
WOLF	AND	A	SHEEP	/	VOLK	I	BARAN
ΡΏΣΙΆ / RUSSIA, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8’, 2013

Κάποτε ήταν ένας λύκος κι ένα αρνάκι. Επικοινωνούσαν με το ένστικτο. Ο πιο δυνατός 
νικάει, αλλά όχι για πολύ. Ο σοφός παρατηρητής και ο χρόνος θα αλλάξει τα γεγονότα.
Story is about one wolf and a sheep, which communicate under pressure of 
instincts. Who is stronger - wins, but not for a long time. A wise observer and the 
time changes theirs relationships.

NATALIA GREBENKINA 

Γεννήθηκε το 1987 στη Ruzaevka της Ρωσίας. Πήγε σε καλλιτεχνικό 
σχολείο στο τμήμα γραφιστικής και συνέχισε τις σπουδές της στην Ακα-
δημία Τεχνών της Λευκορωσίας στο Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων. 
Παρακολούθησε σεμινάρια σκηνοθεσίας κινουμένων σχεδίων κοντά 
στον Ivan Maximov στην Αγία Πετρούπολη. Έχει συμμετάσχει σε διε-
θνείς εκθέσεις τέχνης. Σήμερα εργάζεται ως εικονογράφος. 
Βorn in 1987 in Ruzaevka (Russia). Now lives in Minsk (Belarus). 
Received specialized secondary education in graphic designer in 

Minsk College of Art, and then entered the Belarusian State Academy of Arts, the Fac-
ulty of Design - Department of “Design of a virtual environment,” Took an Ivan Maxi-
mov’s course of animation directing in St. Petersburg. Participated in international art 
exhibitions. Works as illustrator.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Nataliya Grebenkina

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Nataliya Grebenkina

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Natalia Grebenkina

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Lyubov Gaidukova
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ΜΠΛΙΑΧ!
YUK	!	/	BEUAAARK	!
ΓΆΛΛΙΆ-ΒΕΛΓΙΟ / FRANCE-BELGIUM, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 12’, 2014

Ο μικρός Tom έχει μια υπερπροστατευτική μητέρα, υστερική με την καθαριότητα. 
Παρακολουθεί στενά και τη διατροφή του. Πάνε παρέα στην πόλη. Η μητέρα έχει τον 
Tom υπό την εποπτεία της. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει.
Little Tom has an over-protective mother who makes sure that their house is 
spick and span and completely germ free. And keeps a close watch on what 
he eats too. They go to town. Mother is on her guard. At least, that’s what she 
thinks...

GABRIEL JACQUEL 

Γεννήθηκε το 1980 στο Saint-Die des Vosges της Γαλλίας. Αφότου 
αποφοίτησε από το École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile 
(ÉSAAT) στο Roubaix, συμμετείχε στις περισσότερες ταινίες του Arnaud 
Demuynck είτε σαν animator είτε σαν βοηθός σκηνοθέτη.
Born April 8th,1980 in Saint-Die des Vosges (France). Since Gabriel 
Jacquel graduated in 2001 at ESAAT art school in Animation (in Rou-
baix), he was involved in most films produced by Arnaud Demuynck, 
as an animator or assistant director. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Gabriel Jacquel

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Gilles Cuvelier 
Animation
Gilles Cuvelier
Gabriel Jacquel
Laurene Braibant
Samuel Guenole

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC  

Gaspard Vanardois

ΦΩΝΕΣ / VOICES

Igor Van Dessel 
Philippe Fontaine 
Leila Leemans

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Les films du Nord
Arnaud Demuynck

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / 
FILMOGRAPHY

Les démons de Ludwig, 2012
Recto / Verso, 2006
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YUK	!	/	BEUAAARK	!
ΓΆΛΛΙΆ-ΒΕΛΓΙΟ / FRANCE-BELGIUM, ΆΝΙΜΆΤΙΟΝ, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 12’, 2014

Ο μικρός Tom έχει μια υπερπροστατευτική μητέρα, υστερική με την καθαριότητα. 
Παρακολουθεί στενά και τη διατροφή του. Πάνε παρέα στην πόλη. Η μητέρα έχει τον 
Tom υπό την εποπτεία της. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει.
Little Tom has an over-protective mother who makes sure that their house is 
spick and span and completely germ free. And keeps a close watch on what 
he eats too. They go to town. Mother is on her guard. At least, that’s what she 
thinks...

GABRIEL JACQUEL 

Γεννήθηκε το 1980 στο Saint-Die des Vosges της Γαλλίας. Αφότου 
αποφοίτησε από το École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile 
(ÉSAAT) στο Roubaix, συμμετείχε στις περισσότερες ταινίες του Arnaud 
Demuynck είτε σαν animator είτε σαν βοηθός σκηνοθέτη.
Born April 8th,1980 in Saint-Die des Vosges (France). Since Gabriel 
Jacquel graduated in 2001 at ESAAT art school in Animation (in Rou-
baix), he was involved in most films produced by Arnaud Demuynck, 
as an animator or assistant director. 

ΔΙΑΓΏΝΙΣΤΙΚΌ
KIDS	&	DOCS
IN	COMPETITION
KIDS	&	DOCS
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ΦΩΤΟΣ οκ

ΣΧΕΔΌΝ	ΦΙΛΕΣ
ALMOST	FRIENDS	
ΙΣΡΆΗΛ / ISRAEL, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 60΄, 2014

Δύο κορίτσια γνωρίζονται μέσω διαδικτύου. Η δωδεκάχρονη Samar έχει μητέρα  
Αράβισσα του Ισραήλ και πατέρα Παλαιστίνιο από τη Δυτική Όχθη. Ζει στη Λοντ, μια 
πόλη με μικτό πληθυσμό Εβραίων και Αράβων, που μαστίζεται απ’ τη φτώχεια και την 
εγκληματικότητα. Η εντεκάχρονη Linor γεννήθηκε σε εβραϊκό καταυλισμό εποίκων  
στη λωρίδα της Γάζας και ζει στο Τλαμίμ, ένα χωριό θρησκευόμενων Εβραίων. Η Λοντ 
και το Τλαμίμ απέχουν μόλις 67 χλμ., αλλά τα χωρίζει ένα εθνικό, πολιτισμικό και  
ιδεολογικό χάσμα. Το εκπαιδευτικό-τεχνολογικό project ξεκινά ως μια αθώα 
διαδικτυακή αλληλογραφία αλλά διανθίζει τις ζωές των κοριτσιών με καινούρια, 
συναρπαστικά αλλά κι αγχωτικά στοιχεία, και χαρίζει σ’ εκείνα και τις οικογένειές  
τους πολύπλοκες αλλά και ουσιαστικές εμπειρίες.
Two girls meet on-line. Samar (12), whose mother is an Israeli Arab and father 
is a Palestinian from the West Bank, lives in Lod, a mixed city of Jews and Arabs 
riddled with poverty and crime. Linor (11) was born in a Jewish settlement in the 
Gaza strip, and lives in Tlamim, a religious Jewish village. Lod and Tlamim are 
only 67 kilometers apart, but a national, cultural, and ideological chasm separates 
them. The educational-technological project that starts with innocent online  
correspondence and  adds a new – exciting, stressful, and surprising – element to 
the girls’ lives, and engages them and their families in a deep, complex experience.

NITZAN OFIR

Η σκηνοθέτις Nitzan Ofir έχει μεγάλη εμπειρία στην τηλεοπτική και 
κινηματογραφική βιομηχανία του Ισραήλ ως βοηθός σκηνοθέτη, 
παραγωγός και ερευνήτρια προ-παραγωγής. Το Almost Friends είναι 
η πρώτη της ταινία.
Director Nitzan Ofir has worked extensively in the Israeli film and tele-
vision industry, as a director assistant, line producer and researcher. 
Almost Friends is her debut film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Nitzan Ofir

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Oded Kirma

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Nili Feller

ΗΧΟΣ / SOUND

Aviv Aldema

ΚΑΛΛΊΤΕΧΝΊΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ARTISTIC 
CONSULTANT

Tali Shamir- Werzberger

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Barak Heymann

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Heymann Brothers Films

Ένα αγοράκι στοιχηματίζει τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά του, τις ποδοσφαιρικές του αφί-
σες, ποντάροντας στην κοριτσίστικη ομάδα σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου αγοριών-κο-
ριτσιών, θέλοντας να κερδίσει την εύνοια της αγαπημένης του, της τερματοφύλακα.
A young boy bets his prized possessions – a series of football posters – on the 
girl’s team winning a battle-of-the-sexes football match, in an attempt to gain 
the affections of his crush, their goalkeeper.

AHMED YASSIN

Γεννήθηκε το 1986 στο Ιράκ και συγκεκριμένα στη Βαγδάτη. Δούλεψε 
ως ηχολήπτης στην ταινία μυθοπλασίας Ahlaam που γυρίστηκε μετά την 
αμερικάνικη εισβολή στο Ιράκ το 2003. Μετά την αποφοίτησή του από 
το τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων του Πανεπιστημίου της Βαγδάτης, 
εργάστηκε ως Διευθυντής Φωτογραφίας, Σεναριογράφος και Σκηνοθέ-
της για δορυφορικά κανάλια και εταιρείες με έδρα τη Βαγδάτη. Δού-
λεψε ως βοηθός Παραγωγής και Ηχολήπτης στην ταινία μυθοπλασίας 
Son of Babylon. Στη συνέχεια, μετακόμισε στο Λονδίνο και πραγματο-

ποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σκηνοθεσίας στο London Film School. Δουλεύει ως σκη-
νοθέτης ντοκιμαντέρ για διάφορα δορυφορικά κανάλια στο Λονδίνο.
Ahmed Yassin was born in 1986 in Baghdad, Iraq. He was involved as a sound recordist 
on the feature film Ahlaam, made after the American invasion of Iraq in 2003. After 
graduating with a Bachelors degree in Audio & visual from the University of Bagh-
dad, he went on to work as a director of photography, writer & director for satellite 
stations and companies based in Baghdad. He then worked as production assistant & 
sound recordist in a second feature film Son of Babylon. He moved to London to study 
a Masters in filmmaking at the London Film School. Recently, he worked as part of the 
Iraqi 35mm short film workshop, writing and directing the short film Children of God. He 
currently works as a documentary filmmaker for various satellite stations in London.
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ΣΧΕΔΌΝ	ΦΙΛΕΣ
ALMOST	FRIENDS	
ΙΣΡΆΗΛ / ISRAEL, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 60΄, 2014

Δύο κορίτσια γνωρίζονται μέσω διαδικτύου. Η δωδεκάχρονη Samar έχει μητέρα  
Αράβισσα του Ισραήλ και πατέρα Παλαιστίνιο από τη Δυτική Όχθη. Ζει στη Λοντ, μια 
πόλη με μικτό πληθυσμό Εβραίων και Αράβων, που μαστίζεται απ’ τη φτώχεια και την 
εγκληματικότητα. Η εντεκάχρονη Linor γεννήθηκε σε εβραϊκό καταυλισμό εποίκων  
στη λωρίδα της Γάζας και ζει στο Τλαμίμ, ένα χωριό θρησκευόμενων Εβραίων. Η Λοντ 
και το Τλαμίμ απέχουν μόλις 67 χλμ., αλλά τα χωρίζει ένα εθνικό, πολιτισμικό και  
ιδεολογικό χάσμα. Το εκπαιδευτικό-τεχνολογικό project ξεκινά ως μια αθώα 
διαδικτυακή αλληλογραφία αλλά διανθίζει τις ζωές των κοριτσιών με καινούρια, 
συναρπαστικά αλλά κι αγχωτικά στοιχεία, και χαρίζει σ’ εκείνα και τις οικογένειές  
τους πολύπλοκες αλλά και ουσιαστικές εμπειρίες.
Two girls meet on-line. Samar (12), whose mother is an Israeli Arab and father 
is a Palestinian from the West Bank, lives in Lod, a mixed city of Jews and Arabs 
riddled with poverty and crime. Linor (11) was born in a Jewish settlement in the 
Gaza strip, and lives in Tlamim, a religious Jewish village. Lod and Tlamim are 
only 67 kilometers apart, but a national, cultural, and ideological chasm separates 
them. The educational-technological project that starts with innocent online  
correspondence and  adds a new – exciting, stressful, and surprising – element to 
the girls’ lives, and engages them and their families in a deep, complex experience.

NITZAN OFIR

Η σκηνοθέτις Nitzan Ofir έχει μεγάλη εμπειρία στην τηλεοπτική και 
κινηματογραφική βιομηχανία του Ισραήλ ως βοηθός σκηνοθέτη, 
παραγωγός και ερευνήτρια προ-παραγωγής. Το Almost Friends είναι 
η πρώτη της ταινία.
Director Nitzan Ofir has worked extensively in the Israeli film and tele-
vision industry, as a director assistant, line producer and researcher. 
Almost Friends is her debut film.

ΤΑ	ΠΑΙΔΙΑ	ΤΌΥ	ΘΕΌΥ	
CHILDREN	OF	GOD	
ΙΡΆΚ-ΗΝΏΜΕΝΟ ΒΆΣΙΛΕΙΟ-ΟΛΛΆΝΔΙΆ-ΟΥΓΓΆΡΙΆ / IRAQ-UK-ΤHE NETHERLANDS-HUNGARY, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY,  
PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 10΄, 2013

Ένα αγοράκι στοιχηματίζει τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά του, τις ποδοσφαιρικές του αφί-
σες, ποντάροντας στην κοριτσίστικη ομάδα σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου αγοριών-κο-
ριτσιών, θέλοντας να κερδίσει την εύνοια της αγαπημένης του, της τερματοφύλακα.
A young boy bets his prized possessions – a series of football posters – on the 
girl’s team winning a battle-of-the-sexes football match, in an attempt to gain 
the affections of his crush, their goalkeeper.

AHMED YASSIN

Γεννήθηκε το 1986 στο Ιράκ και συγκεκριμένα στη Βαγδάτη. Δούλεψε 
ως ηχολήπτης στην ταινία μυθοπλασίας Ahlaam που γυρίστηκε μετά την 
αμερικάνικη εισβολή στο Ιράκ το 2003. Μετά την αποφοίτησή του από 
το τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων του Πανεπιστημίου της Βαγδάτης, 
εργάστηκε ως Διευθυντής Φωτογραφίας, Σεναριογράφος και Σκηνοθέ-
της για δορυφορικά κανάλια και εταιρείες με έδρα τη Βαγδάτη. Δού-
λεψε ως βοηθός Παραγωγής και Ηχολήπτης στην ταινία μυθοπλασίας 
Son of Babylon. Στη συνέχεια, μετακόμισε στο Λονδίνο και πραγματο-

ποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σκηνοθεσίας στο London Film School. Δουλεύει ως σκη-
νοθέτης ντοκιμαντέρ για διάφορα δορυφορικά κανάλια στο Λονδίνο.
Ahmed Yassin was born in 1986 in Baghdad, Iraq. He was involved as a sound recordist 
on the feature film Ahlaam, made after the American invasion of Iraq in 2003. After 
graduating with a Bachelors degree in Audio & visual from the University of Bagh-
dad, he went on to work as a director of photography, writer & director for satellite 
stations and companies based in Baghdad. He then worked as production assistant & 
sound recordist in a second feature film Son of Babylon. He moved to London to study 
a Masters in filmmaking at the London Film School. Recently, he worked as part of the 
Iraqi 35mm short film workshop, writing and directing the short film Children of God. He 
currently works as a documentary filmmaker for various satellite stations in London.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ahmed Yassin

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Ahmed Al-Daradji

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Najwan Ali

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Zainab Al-Hariri
Medoo Ali
Ahmed Yassin

ΗΧΟΣ / SOUND

Medoo Ali

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Mohamed Jabarah Al-Daradji
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ΗΜΕΡΌΛΌΓΙΌ	ΤΑΞΙΔΙΌΥ	
DIARY	OF	A	JOURNEY	/	DZIENNIK	Z	PODRÓŻY
ΠΟΛΏΝΙΆ / POLAND, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 54΄, 2013

Ο Tadeusz Rolke, ένας ηλικιωμένος αριστοτέχνης της πολωνικής σχολής φωτογρα-
φίας, έχει μια ιδιαίτερη σχέση καθηγητή-μαθητή με τον 15χρονο Michał. Μαζί ταξιδεύ-
ουν σε όλη την Πολωνία και φωτογραφίζουν κατοίκους μικρών πόλεων και χωριών. 
Στο πίσω μέρος του τροχόσπιτού τους έχουν ένα σκοτεινό θάλαμο κι έτσι μπορούν να 
εμφανίζουν επιτόπου τις φωτογραφίες και να τις χαρίζουν στα μοντέλα τους. Για τον 
νεαρό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μάθει τα μυστικά της παραδοσιακής φωτογρα-
φίας και για τους δυο τους μια ευκαιρία να ζήσουν μια πολύ όμορφη φιλία.
Tadeusz Rolke, an aged master of Polish photography, has more than just a typ-
ical teacher-student relationship with 15-year-old Michał. Together, they travel 
across Poland to take portrait photographs of the residents of small towns and 
villages while the dark room placed in their camper enables them to develop pic-
tures on the spot and give them to the models whom they accidentally met. For 
the boy, this is an excellent opportunity to find out about the arcana of traditional 
photography. For both – an opportunity to experience a beautiful friendship.

PIOTR STASIK

Γεννήθηκε το 1976 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Στη συνέχεια παρακολού-
θησε ένα σεμινάριο πάνω στο ντοκιμαντέρ στην Ανώτατη Σχολή Σκη-
νοθεσίας Αντρέι Βάιντα. Είναι Διευθυντής του Συλλόγου Καλλιτεχνικής 
Πρωτοβουλίας «ę» (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych «ę») ο οποίος 
στηρίζει πολιτιστικές πρωτοβουλίες σε μικρές πόλεις, και συνιδρυτής 
του Paladino film group.
Piotr Stasik was born in 1976. He’s a graduate of the Department 

of Social Sciences at Warsaw University. He completed a documentary course at 
the Andrzej Wajda Master School of Film Directing. He’s Head of the Association for 
Artistic Initiatives “ę” (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”) that popularizes cultural 
undertakings in small towns and also the co-founder of the Paladino film group.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Piotr Stasik
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Piotr Stasik

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Tomasz Wolski
Piotr Stasik

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Tomasz Wolski
Piotr Stasik

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

KIJORA / Anna Gawlita

Ο 13χρονος Mica παίρνει πατριωτικά την προτροπή του Ραβίνου του «να θεραπεύσει 
τον κόσμο» και καταστρώνει ένα μεγάλο σχέδιο ώστε να στείλει μπάλες του μπέιζμπολ 
στην Κούβα, μια χώρα που τον ελκύει μυστηριωδώς. Γνωρίζει μόνο πως οι Κουβανοί 
έχουν λιγοστούς πόρους, αγαπούν το μπέιζμπολ και έδωσαν καταφύγιο στον Εβραίο 
παππού του κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Οι σκηνοθέτες γονείς του κατάλα-
βαν ότι θα τους χτυπήσει κάτι δυνατό.
Thirteen-year-old Mica takes to heart his Rabbi’s dictate to help “heal the world” 
and launches a grand plan to send baseballs to Cuba—a country with a mysteri-
ous pull. He knows only that Cubans have few resources, love baseball, and gave 
his Jewish grandpa refuge during the Holocaust. His filmmaker parents know a 
curveball is coming…

MARCIA JARMEL & KEN SCHNEIDER

Το δίδυμο Marcia Jarmel και Ken Schneider ίδρυσε την 
PatchWorks Films το 1994 κι έχουν γυρίσει ταινίες που 
έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία. Εκτός από συμπαραγωγός, 
συν-σκηνοθέτης και μοντέρ των ταινιών της PatchWorks 
Films, ο Schneider έχει εργαστεί ως μοντέρ σε 30 ντοκιμα-
ντέρ μεγάλου μήκους άλλων σκηνοθετών κι έχει αποσπάσει 
πληθώρα βραβείων στο Sundance και σε μεγάλα φεστιβάλ και 
έχει υπάρξει υποψήφιος για Oscar και για περαιτέρω Emmy. 

Η Jarmel συνεργάζεται με άλλους σκηνοθέτες που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα 
σε θέματα ευαισθητοποίησης και κοινωνικής δραστηριότητας τόσο μεμονωμένα όσο κι εκ 
μέρους της Working Films.
Marcia Jarmel and Ken Schneider founded PatchWorks Films in 1994 and have since 
made numerous award-winning films. In addition to co-directing, co-producing, and 
editing PatchWorks’ films, Schneider has edited 30 feature‐length documentaries for 
other filmmakers that have been recognized by top awards at Sundance and other 
major festival awards, and been nominated for an Oscar and additional Emmys. Jarmel 
also consults with social issue filmmakers on their engagement and outreach cam-
paigns, both independently and for Working Films.
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ΗΜΕΡΌΛΌΓΙΌ	ΤΑΞΙΔΙΌΥ	
DIARY	OF	A	JOURNEY	/	DZIENNIK	Z	PODRÓŻY
ΠΟΛΏΝΙΆ / POLAND, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 54΄, 2013

Ο Tadeusz Rolke, ένας ηλικιωμένος αριστοτέχνης της πολωνικής σχολής φωτογρα-
φίας, έχει μια ιδιαίτερη σχέση καθηγητή-μαθητή με τον 15χρονο Michał. Μαζί ταξιδεύ-
ουν σε όλη την Πολωνία και φωτογραφίζουν κατοίκους μικρών πόλεων και χωριών. 
Στο πίσω μέρος του τροχόσπιτού τους έχουν ένα σκοτεινό θάλαμο κι έτσι μπορούν να 
εμφανίζουν επιτόπου τις φωτογραφίες και να τις χαρίζουν στα μοντέλα τους. Για τον 
νεαρό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μάθει τα μυστικά της παραδοσιακής φωτογρα-
φίας και για τους δυο τους μια ευκαιρία να ζήσουν μια πολύ όμορφη φιλία.
Tadeusz Rolke, an aged master of Polish photography, has more than just a typ-
ical teacher-student relationship with 15-year-old Michał. Together, they travel 
across Poland to take portrait photographs of the residents of small towns and 
villages while the dark room placed in their camper enables them to develop pic-
tures on the spot and give them to the models whom they accidentally met. For 
the boy, this is an excellent opportunity to find out about the arcana of traditional 
photography. For both – an opportunity to experience a beautiful friendship.

PIOTR STASIK

Γεννήθηκε το 1976 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Στη συνέχεια παρακολού-
θησε ένα σεμινάριο πάνω στο ντοκιμαντέρ στην Ανώτατη Σχολή Σκη-
νοθεσίας Αντρέι Βάιντα. Είναι Διευθυντής του Συλλόγου Καλλιτεχνικής 
Πρωτοβουλίας «ę» (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych «ę») ο οποίος 
στηρίζει πολιτιστικές πρωτοβουλίες σε μικρές πόλεις, και συνιδρυτής 
του Paladino film group.
Piotr Stasik was born in 1976. He’s a graduate of the Department 

of Social Sciences at Warsaw University. He completed a documentary course at 
the Andrzej Wajda Master School of Film Directing. He’s Head of the Association for 
Artistic Initiatives “ę” (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”) that popularizes cultural 
undertakings in small towns and also the co-founder of the Paladino film group.

ΜΠΕΪΖΜΠΌΛ	ΣΤΗΝ	ΑΒΑΝΑ	
HAVANA	CURVEBALL
ΗΠΆ / USA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 55΄, 2014

Ο 13χρονος Mica παίρνει πατριωτικά την προτροπή του Ραβίνου του «να θεραπεύσει 
τον κόσμο» και καταστρώνει ένα μεγάλο σχέδιο ώστε να στείλει μπάλες του μπέιζμπολ 
στην Κούβα, μια χώρα που τον ελκύει μυστηριωδώς. Γνωρίζει μόνο πως οι Κουβανοί 
έχουν λιγοστούς πόρους, αγαπούν το μπέιζμπολ και έδωσαν καταφύγιο στον Εβραίο 
παππού του κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Οι σκηνοθέτες γονείς του κατάλα-
βαν ότι θα τους χτυπήσει κάτι δυνατό.
Thirteen-year-old Mica takes to heart his Rabbi’s dictate to help “heal the world” 
and launches a grand plan to send baseballs to Cuba—a country with a mysteri-
ous pull. He knows only that Cubans have few resources, love baseball, and gave 
his Jewish grandpa refuge during the Holocaust. His filmmaker parents know a 
curveball is coming…

MARCIA JARMEL & KEN SCHNEIDER

Το δίδυμο Marcia Jarmel και Ken Schneider ίδρυσε την 
PatchWorks Films το 1994 κι έχουν γυρίσει ταινίες που 
έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία. Εκτός από συμπαραγωγός, 
συν-σκηνοθέτης και μοντέρ των ταινιών της PatchWorks 
Films, ο Schneider έχει εργαστεί ως μοντέρ σε 30 ντοκιμα-
ντέρ μεγάλου μήκους άλλων σκηνοθετών κι έχει αποσπάσει 
πληθώρα βραβείων στο Sundance και σε μεγάλα φεστιβάλ και 
έχει υπάρξει υποψήφιος για Oscar και για περαιτέρω Emmy. 

Η Jarmel συνεργάζεται με άλλους σκηνοθέτες που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα 
σε θέματα ευαισθητοποίησης και κοινωνικής δραστηριότητας τόσο μεμονωμένα όσο κι εκ 
μέρους της Working Films.
Marcia Jarmel and Ken Schneider founded PatchWorks Films in 1994 and have since 
made numerous award-winning films. In addition to co-directing, co-producing, and 
editing PatchWorks’ films, Schneider has edited 30 feature‐length documentaries for 
other filmmakers that have been recognized by top awards at Sundance and other 
major festival awards, and been nominated for an Oscar and additional Emmys. Jarmel 
also consults with social issue filmmakers on their engagement and outreach cam-
paigns, both independently and for Working Films.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Marcia Jarmel 
Ken Schneider
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Roberto Chile
Andy Black
Vicente Franco

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Ken Schneider
Bill Weber

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Will Storkson

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

PatchWorks Films
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ΚΑΤ’ΌΙΚΌΝ	ΜΑΘΗΤΗΣ	
I	AM	A	HOMESCHOOLER	/	AZ	SAM	DOMASHEN	UCHENIK
ΒΟΥΛΓΆΡΙΆ / BULGARIA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 50΄, 2013

Η ταινία αυτή μας παρουσιάζει κάποιες οικογένειες στη Βουλγαρία που δεν δέχονται 
τις νόρμες της κοινωνίας και προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα καινούριο οικογε-
νειακό, πολιτιστικό και κοινωνικό μοντέλο. Αρνούνται να γράψουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο. Η κατ’ οίκον διδασκαλία, μια πρακτική ευρέως γνωστή σε όλο τον κόσμο, είναι 
άγνωστη στη Βουλγαρία. Η ταινία εξετάζει το δικαίωμα των ανθρώπων στην επιλογή 
και στην πνευματική ανεξαρτησία καθώς και τη στάση μας απέναντι σε όσους αρνού-
νται να υιοθετήσουν τις καθιερωμένες κοινωνικές νόρμες.
The film introduces us to several families in Bulgaria who do not accept society’s 
norms and attempt to construct a new family, cultural and social model. They 
refuse to enroll their children in school. Homeschooling, relatively well known 
around the world, is a subject obscure in Bulgaria. The film examines people’s 
right of free choice and spiritual independence and our attitudes towards individ-
uals that refuse to adopt the norms in our society.

RALITZA DIMITROVA

Η σκηνοθέτιδα γεννήθηκε το 1962 στη Σόφια της Βουλγαρίας και σπού-
δασε στην Κινηματογραφική σχολή Γκερασίμοφ (VGIK) στη Μόσχα. Στο 
παρελθόν δούλεψε σε ταινίες ντοκιμαντέρ για την κρατική τηλεόραση 
της Βουλγαρίας και πλέον εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας. Έχει 
γράψει και σκηνοθετήσει πάνω από 100 ταινίες που έχουν βραβευ-
τεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Η τελευταία της ταινία He who Travels 
Alone... βραβεύτηκε από τη Βουλγαρική Ακαδημία Κινηματογράφου το 
2013 για τη σκηνοθεσία και τη φωτογραφία της ενώ ήταν υποψήφια 

και στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.
She was born in 1962 in Sofia, Bulgaria and studied at VGIK, in Moscow. She worked in 
a documentary film studio in Sofia for Bulgarian National Television. She is now a free-
lancer. She is also the author and director of more than 100 films. She has participated 
and won prizes in different festivals all around the world. Her last film He Who Travels 
Alone... won Awards from Bulgarian Film Academy 2013 for Best Director and Best Direc-
tor of Photography of documentary while she was also nominated for Best Documentary.
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Plamen Gerasimov

Η Emma, ο Ronje κι ο Benjamin ζουν στο ψαροχώρι Γιέσβερ, στο αρκτικό νησί Μαγκε-
ρέγια. Οι γονείς τους εργάζονται στον τομέα της αλιείας. Οι χειμώνες στο νησί είναι 
σκληροί και διαρκούν πολύ, καθώς μέχρι και το Μάη το χτυπούν βαριές χιονοθύελλες. 
Στο Βόρειο Ακρωτήρι δεν υπάρχουν κινηματογράφοι ούτε κλαμπ. Πώς είναι λοιπόν η 
ζωή των δεκατετράχρονων νέων σε ένα τέτοιο μέρος;
Emma, Ronje and Benjamin live in the village of Gjesvær on the arctic island of 
Magerøya. Their parents work in the family fishing business. The winters are long 
and harsh, with heavy snow storms until well into May. There are no cinemas or 
discos at the North Cape. What is life like for 14-years-olds in such a place?

BERND SAHLING

Γεννήθηκε το 1961 στο Νάουμπουργκ και σπούδασε τηλεόραση και  
κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Κόνραντ Βολφ (HFF/B) στο Πότσνταμ 
-Μπάμπελσμπεργκ την περίοδο 1986-1991. Μετά εργάστηκε ως αυτο-
απασχολούμενος σεναριογράφος και σκηνοθέτης ώσπου του δόθηκε η 
ευκαιρία να σπουδάσει με υποτροφία στα πανεπιστήμια Columbia και 
Northwestern. Από το 1999 διοργανώνει σεμινάρια κι εργαστήρια με 
θέμα τον παιδικό κινηματογράφο.
BERND SAHLING was born in 1961 in Naumburg and studied at the 

“Konrad Wolf” University of Film & Television (HFF / B) in Potsdam-Babelsberg from 
1986-1991. After his studies, he worked as a freelance writer and director before 
receiving a scholarship to attend Columbia College in Chicago and Northwestern Uni-
versity. Since 1999, he has been conducting seminars and workshops on children’s films.
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ΚΑΤ’ΌΙΚΌΝ	ΜΑΘΗΤΗΣ	
I	AM	A	HOMESCHOOLER	/	AZ	SAM	DOMASHEN	UCHENIK
ΒΟΥΛΓΆΡΙΆ / BULGARIA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 50΄, 2013

Η ταινία αυτή μας παρουσιάζει κάποιες οικογένειες στη Βουλγαρία που δεν δέχονται 
τις νόρμες της κοινωνίας και προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα καινούριο οικογε-
νειακό, πολιτιστικό και κοινωνικό μοντέλο. Αρνούνται να γράψουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο. Η κατ’ οίκον διδασκαλία, μια πρακτική ευρέως γνωστή σε όλο τον κόσμο, είναι 
άγνωστη στη Βουλγαρία. Η ταινία εξετάζει το δικαίωμα των ανθρώπων στην επιλογή 
και στην πνευματική ανεξαρτησία καθώς και τη στάση μας απέναντι σε όσους αρνού-
νται να υιοθετήσουν τις καθιερωμένες κοινωνικές νόρμες.
The film introduces us to several families in Bulgaria who do not accept society’s 
norms and attempt to construct a new family, cultural and social model. They 
refuse to enroll their children in school. Homeschooling, relatively well known 
around the world, is a subject obscure in Bulgaria. The film examines people’s 
right of free choice and spiritual independence and our attitudes towards individ-
uals that refuse to adopt the norms in our society.

RALITZA DIMITROVA

Η σκηνοθέτιδα γεννήθηκε το 1962 στη Σόφια της Βουλγαρίας και σπού-
δασε στην Κινηματογραφική σχολή Γκερασίμοφ (VGIK) στη Μόσχα. Στο 
παρελθόν δούλεψε σε ταινίες ντοκιμαντέρ για την κρατική τηλεόραση 
της Βουλγαρίας και πλέον εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας. Έχει 
γράψει και σκηνοθετήσει πάνω από 100 ταινίες που έχουν βραβευ-
τεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Η τελευταία της ταινία He who Travels 
Alone... βραβεύτηκε από τη Βουλγαρική Ακαδημία Κινηματογράφου το 
2013 για τη σκηνοθεσία και τη φωτογραφία της ενώ ήταν υποψήφια 

και στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.
She was born in 1962 in Sofia, Bulgaria and studied at VGIK, in Moscow. She worked in 
a documentary film studio in Sofia for Bulgarian National Television. She is now a free-
lancer. She is also the author and director of more than 100 films. She has participated 
and won prizes in different festivals all around the world. Her last film He Who Travels 
Alone... won Awards from Bulgarian Film Academy 2013 for Best Director and Best Direc-
tor of Photography of documentary while she was also nominated for Best Documentary.

Η	ΜΙΚΡΗ	ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ
JOURNEY	WITH	SOME	RETURN	/	HIN&WEG
ΓΕΡΜΆΝΙΆ / GERMANY, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 26΄, 2013

Η Emma, ο Ronje κι ο Benjamin ζουν στο ψαροχώρι Γιέσβερ, στο αρκτικό νησί Μαγκε-
ρέγια. Οι γονείς τους εργάζονται στον τομέα της αλιείας. Οι χειμώνες στο νησί είναι 
σκληροί και διαρκούν πολύ, καθώς μέχρι και το Μάη το χτυπούν βαριές χιονοθύελλες. 
Στο Βόρειο Ακρωτήρι δεν υπάρχουν κινηματογράφοι ούτε κλαμπ. Πώς είναι λοιπόν η 
ζωή των δεκατετράχρονων νέων σε ένα τέτοιο μέρος;
Emma, Ronje and Benjamin live in the village of Gjesvær on the arctic island of 
Magerøya. Their parents work in the family fishing business. The winters are long 
and harsh, with heavy snow storms until well into May. There are no cinemas or 
discos at the North Cape. What is life like for 14-years-olds in such a place?

BERND SAHLING

Γεννήθηκε το 1961 στο Νάουμπουργκ και σπούδασε τηλεόραση και  
κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Κόνραντ Βολφ (HFF/B) στο Πότσνταμ 
-Μπάμπελσμπεργκ την περίοδο 1986-1991. Μετά εργάστηκε ως αυτο-
απασχολούμενος σεναριογράφος και σκηνοθέτης ώσπου του δόθηκε η 
ευκαιρία να σπουδάσει με υποτροφία στα πανεπιστήμια Columbia και 
Northwestern. Από το 1999 διοργανώνει σεμινάρια κι εργαστήρια με 
θέμα τον παιδικό κινηματογράφο.
BERND SAHLING was born in 1961 in Naumburg and studied at the 

“Konrad Wolf” University of Film & Television (HFF / B) in Potsdam-Babelsberg from 
1986-1991. After his studies, he worked as a freelance writer and director before 
receiving a scholarship to attend Columbia College in Chicago and Northwestern Uni-
versity. Since 1999, he has been conducting seminars and workshops on children’s films.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Bernd Sahling

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Anne Misselwitz
Bernd Sahling

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Bernd Sahling

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Oswald Schwander

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Meike Martens

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Blinker Filmproduktion GmbH
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ΧΏΡΙΣ	ΠΑΤΡΙΔΑ	
NO	MAN’S	LAND	/	INGENMANDSLAND
ΔΆΝΙΆ / DENMARK, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 29΄, 2013

Έφηβοι από το Αφγανιστάν, το Ιράν και την Αιθιοπία αφήνουν πίσω τους τις οικογένειές 
τους και βρίσκονται σε μια μετέωρη κατάσταση σε ένα Κέντρο Ύποδοχής Μεταναστών 
στη Δανία. Η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη αναμονή κι αβεβαιότητα. Παράλληλα, 
το προσωπικό του Κέντρου προετοιμάζεται για ένα απ’ τα δυσκολότερα καθήκοντά του.
Having left family and parents behind, teenagers from Afghanistan, Iran and 
Ethiopia find themselves caught in limbo at a Danish Asylum Centre. Their every-
day life is filled with waiting and uncertainty, whilst staff prepare for one of the 
toughest days on the job.

MICHAEL GRAVERSEN

Το 2103 αποφοίτησε απ’ το National Film and Television School στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί ανακάλυψε το ύφος που τον εκφράζει, δηλαδή 
μια πιο προσωπική και ποιητική σκηνοθεσία που ασχολείται με υπαρξι-
ακά θέματα σε πολύπλοκες συναισθηματικά καταστάσεις και περιβάλ-
λοντα. Η ταινία που γύρισε στο NFTS, The Last Night Shift, του χάρισε 
μια υποψηφιότητα για το βραβείο Liv&Død Prisen στην πατρίδα του 
τη Δανία.
In 2013, I graduated from the National Film and Television School 

in UK. At the NFTS I found my own voice within intimate and poetic filmmaking that 
deals with existential themes in complex emotional situations and environments. My 
NFTS film The Last Night Shift earned me a nomination for the Liv&Død Prisen in my 
native Denmark. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Michael Graversen

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Michael Graversen

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Michael Graversen

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Michele Chiappa

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Raoul Brand

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

National Film and TV School Η εντεκάχρονη Filine κάθεται στην αγαπημένη της βελανιδιά και παρατηρεί τα μικρά 
θαύματα του φυσικού κόσμου γύρω της. Βλέπει την ομορφιά αλλά και τα δράματα που 
συμβαίνουν πάνω και γύρω από το δέντρο, που όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
αντιλαμβάνονται. Καθώς όμως τα δέντρα του δάσους ένα-ένα πέφτουν, η Filine φοβά-
ται πως κάποτε θα χάσει τη βελανιδιά της. Το ζωηρό κοριτσάκι καταστρώνει σχέδιο 
ώστε να σταματήσουν να κόβουν τα δέντρα του δάσους. Τι θα γίνει όμως αν τίποτα πια 
δεν αλλάζει;
Sitting in her favourite oak tree, 11-year-old Filine encounters little wonders in 
the natural world around her. She sees the beauty and dramas of the life in and 
around a tree most people are not aware of. Then, as trees fall down in the forest, 
Filine starts to fear that one day she will lose the special oak tree. The rebellious 
girl makes a plan to stop the tree chopping in the forest. But what if nothing 
changes anymore?

MARLEEN VAN DER WERF

Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιολογία (MSc) και τη Φιλο-
σοφία (MA) στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και στη συνέχεια έκανε 
και τρίτο μεταπτυχιακό στη Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ (MA) με ειδίκευση 
στα ντοκιμαντέρ για την άγρια ζωή. Ως πτυχιακή της εργασία παρου-
σίασε την ταινία Wadland η οποία πραγματεύεται την αναζήτηση μιας 
χαμένης παιδικής ηλικίας σε μια περιοχή με έντονα παλιρροιακά φαινό-
μενα όπου ο χρόνος κι ο χώρος μεταβάλλονται διαρκώς. 
After finishing her Msc in Biology and Ma in Philosophy at the Univer-

sity of Amsterdam, Marleen van der Werf graduated in the UK for her MA in (wildlife) 
documentary filmmaking with the film Wadland. This film represents the search for a 
lost childhood memory in a tidal area where time and space continually change. 
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ΧΏΡΙΣ	ΠΑΤΡΙΔΑ	
NO	MAN’S	LAND	/	INGENMANDSLAND
ΔΆΝΙΆ / DENMARK, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 29΄, 2013

Έφηβοι από το Αφγανιστάν, το Ιράν και την Αιθιοπία αφήνουν πίσω τους τις οικογένειές 
τους και βρίσκονται σε μια μετέωρη κατάσταση σε ένα Κέντρο Ύποδοχής Μεταναστών 
στη Δανία. Η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη αναμονή κι αβεβαιότητα. Παράλληλα, 
το προσωπικό του Κέντρου προετοιμάζεται για ένα απ’ τα δυσκολότερα καθήκοντά του.
Having left family and parents behind, teenagers from Afghanistan, Iran and 
Ethiopia find themselves caught in limbo at a Danish Asylum Centre. Their every-
day life is filled with waiting and uncertainty, whilst staff prepare for one of the 
toughest days on the job.

MICHAEL GRAVERSEN

Το 2103 αποφοίτησε απ’ το National Film and Television School στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί ανακάλυψε το ύφος που τον εκφράζει, δηλαδή 
μια πιο προσωπική και ποιητική σκηνοθεσία που ασχολείται με υπαρξι-
ακά θέματα σε πολύπλοκες συναισθηματικά καταστάσεις και περιβάλ-
λοντα. Η ταινία που γύρισε στο NFTS, The Last Night Shift, του χάρισε 
μια υποψηφιότητα για το βραβείο Liv&Død Prisen στην πατρίδα του 
τη Δανία.
In 2013, I graduated from the National Film and Television School 

in UK. At the NFTS I found my own voice within intimate and poetic filmmaking that 
deals with existential themes in complex emotional situations and environments. My 
NFTS film The Last Night Shift earned me a nomination for the Liv&Død Prisen in my 
native Denmark. 

ΗΤΑΝ	ΚΑΠΌΤΕ	ΕΝΑ	ΔΕΝΤΡΌ	
ONCE	UPON	A	TREE	/	HET	MEISJE	EN	DE	BOOM
ΟΛΛΆΝΔΙΆ / THE NETHERLANDS, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 15΄, 2013

Η εντεκάχρονη Filine κάθεται στην αγαπημένη της βελανιδιά και παρατηρεί τα μικρά 
θαύματα του φυσικού κόσμου γύρω της. Βλέπει την ομορφιά αλλά και τα δράματα που 
συμβαίνουν πάνω και γύρω από το δέντρο, που όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
αντιλαμβάνονται. Καθώς όμως τα δέντρα του δάσους ένα-ένα πέφτουν, η Filine φοβά-
ται πως κάποτε θα χάσει τη βελανιδιά της. Το ζωηρό κοριτσάκι καταστρώνει σχέδιο 
ώστε να σταματήσουν να κόβουν τα δέντρα του δάσους. Τι θα γίνει όμως αν τίποτα πια 
δεν αλλάζει;
Sitting in her favourite oak tree, 11-year-old Filine encounters little wonders in 
the natural world around her. She sees the beauty and dramas of the life in and 
around a tree most people are not aware of. Then, as trees fall down in the forest, 
Filine starts to fear that one day she will lose the special oak tree. The rebellious 
girl makes a plan to stop the tree chopping in the forest. But what if nothing 
changes anymore?

MARLEEN VAN DER WERF

Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιολογία (MSc) και τη Φιλο-
σοφία (MA) στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και στη συνέχεια έκανε 
και τρίτο μεταπτυχιακό στη Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ (MA) με ειδίκευση 
στα ντοκιμαντέρ για την άγρια ζωή. Ως πτυχιακή της εργασία παρου-
σίασε την ταινία Wadland η οποία πραγματεύεται την αναζήτηση μιας 
χαμένης παιδικής ηλικίας σε μια περιοχή με έντονα παλιρροιακά φαινό-
μενα όπου ο χρόνος κι ο χώρος μεταβάλλονται διαρκώς. 
After finishing her Msc in Biology and Ma in Philosophy at the Univer-

sity of Amsterdam, Marleen van der Werf graduated in the UK for her MA in (wildlife) 
documentary filmmaking with the film Wadland. This film represents the search for a 
lost childhood memory in a tidal area where time and space continually change. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Marleen van der Werf

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Dick Harrewijn
Marleen van der Werf

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Tim Wijbenga

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Dennis Van Tilburg

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Philip Wentrup

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Human
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ΤΌ	ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ	ΔΕΝΤΡΌ	
SIBLINGS	/	GESCHWISTER
ΆΡΜΕΝΙΆ-ΓΕΡΜΆΝΙΆ / ARMENIA-GERMANY, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8΄, 2014

Η σκηνοθέτις πρόσφατα έμαθε πως έχει μια αδερφή στην Αρμενία. Της αφιερώνει 
αυτήν την ταινία επειδή, όπως λέει, «είναι όμορφο να έχουμε αδέρφια όπου κι αν έχουν 
γεννηθεί και μεγαλώσει.»
Not long ago I’ve learned that I have a sister in Armenia. This Film is dedicated to 
her, because it’s nice to have brothers and sisters, no matter where they are born 
and raised.

MARGARETA KOSMOL

Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1999. Ζει στο Κρονσχάγκεν, στη Γερμανία, και 
πηγαίνει στην Α΄ Λυκείου στο Λύκειο της πόλης της. Όταν πήγαινε έκτη 
Δημοτικού επιλέχτηκε να γίνει μέλος της Κριτικής Επιτροπής του παι-
δικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Goldener Spatz (Χρυσό Σπουργίτι). 
Η συμμετοχή της στο φεστιβάλ αυτό την έκανε να αγαπήσει ακόμα 
περισσότερο τον κινηματογράφο. Από τότε ξεκίνησε να γυρίζει κι η ίδια 
ταινίες μικρού μήκους: Τα Nets, Siblings, The Pictures of our Time και 
το Red = Green.

Margareta Kosmol was born on 7 / 5 / 1999. She lives in Kronshagen and goes to the 
10th grade of Gymnasium Kronshagen. When she was in 6th grade, she was selected 
as a member of the Children’s Jury Children’s Film Festival “Golden Sparrow”. Partici-
pating at this festival reinforced her love for film. She started shooting short movies 
herself: Nets, Siblings, The Pictures of Our Time and Red = Green.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Margareta Kosmol 

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Margareta Kosmol 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Margareta Kosmol 

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Gevorg Shegunts

ΗΧΟΣ / SOUND

Gevork Sheguns
Margareta Kosmol

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Karine Verdiyan-Kosmol Τα δύο πρόσωπα της ταινίας αυτής γνωρίστηκαν με τον σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια 
ενός casting στο σχολείο τους. Ο καθένας ξεχωριστά τού διηγήθηκε το πώς χώρισαν. 
Τι θα γίνει αν μπορούσαν να είναι και πάλι μαζί στα πλαίσια της μυθοπλασίας;
It was during a casting session in their school that the two personages of this film 
met the director. Each separately told him the story of how they had broken up. 
And what if fiction allowed them to get back together again?

OSCAR RUIZ NAVIA

Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ και κατόπιν βραβεύτηκε από την 
FIPRESCI στην Μπερλινάλε το 2010 για την πρώτη του ταινία El vuelco 
del cangrejo. Τώρα προετοιμάζει την δεύτερη ταινία του με τίτλο Los 
Hongos σε συνεργασία με τη Cinéfondation του Φεστιβάλ των Καννών. 
Επίσης, παραβρέθηκε στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών στις Κάννες το 
2012 ως παραγωγός του La Sirga σε σκηνοθεσία William Vega.
After studying communication and journalism, Oscar Ruiz Navia 
received the Fipresci Prize at the Berlinale 2010 for his first film, El 

vuelco del cangrejo. He is currently preparing his second film, Los Hongos, developed in 
residence at the Cinéfondation of the Cannes Festival. Oscar Ruiz Navia was present at 
the Quinzaine des Réalisateurs 2012 as the producer of William Vega’s La Sirga.

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   100 25/11/14   8:56 μ.μ.



101

ΤΌ	ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ	ΔΕΝΤΡΌ	
SIBLINGS	/	GESCHWISTER
ΆΡΜΕΝΙΆ-ΓΕΡΜΆΝΙΆ / ARMENIA-GERMANY, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8΄, 2014

Η σκηνοθέτις πρόσφατα έμαθε πως έχει μια αδερφή στην Αρμενία. Της αφιερώνει 
αυτήν την ταινία επειδή, όπως λέει, «είναι όμορφο να έχουμε αδέρφια όπου κι αν έχουν 
γεννηθεί και μεγαλώσει.»
Not long ago I’ve learned that I have a sister in Armenia. This Film is dedicated to 
her, because it’s nice to have brothers and sisters, no matter where they are born 
and raised.

MARGARETA KOSMOL

Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1999. Ζει στο Κρονσχάγκεν, στη Γερμανία, και 
πηγαίνει στην Α΄ Λυκείου στο Λύκειο της πόλης της. Όταν πήγαινε έκτη 
Δημοτικού επιλέχτηκε να γίνει μέλος της Κριτικής Επιτροπής του παι-
δικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Goldener Spatz (Χρυσό Σπουργίτι). 
Η συμμετοχή της στο φεστιβάλ αυτό την έκανε να αγαπήσει ακόμα 
περισσότερο τον κινηματογράφο. Από τότε ξεκίνησε να γυρίζει κι η ίδια 
ταινίες μικρού μήκους: Τα Nets, Siblings, The Pictures of our Time και 
το Red = Green.

Margareta Kosmol was born on 7 / 5 / 1999. She lives in Kronshagen and goes to the 
10th grade of Gymnasium Kronshagen. When she was in 6th grade, she was selected 
as a member of the Children’s Jury Children’s Film Festival “Golden Sparrow”. Partici-
pating at this festival reinforced her love for film. She started shooting short movies 
herself: Nets, Siblings, The Pictures of Our Time and Red = Green.

ΚΑΥΤΌΣ	ΗΛΙΌΣ
SOLECITO
ΚΟΛΟΜΒΙΆ-ΓΆΛΛΙΆ-ΔΆΝΙΆ / COLOMBIA-FRANCE-DENMARK, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, Η264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 20΄, 2013

Τα δύο πρόσωπα της ταινίας αυτής γνωρίστηκαν με τον σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια 
ενός casting στο σχολείο τους. Ο καθένας ξεχωριστά τού διηγήθηκε το πώς χώρισαν. 
Τι θα γίνει αν μπορούσαν να είναι και πάλι μαζί στα πλαίσια της μυθοπλασίας;
It was during a casting session in their school that the two personages of this film 
met the director. Each separately told him the story of how they had broken up. 
And what if fiction allowed them to get back together again?

OSCAR RUIZ NAVIA

Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ και κατόπιν βραβεύτηκε από την 
FIPRESCI στην Μπερλινάλε το 2010 για την πρώτη του ταινία El vuelco 
del cangrejo. Τώρα προετοιμάζει την δεύτερη ταινία του με τίτλο Los 
Hongos σε συνεργασία με τη Cinéfondation του Φεστιβάλ των Καννών. 
Επίσης, παραβρέθηκε στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών στις Κάννες το 
2012 ως παραγωγός του La Sirga σε σκηνοθεσία William Vega.
After studying communication and journalism, Oscar Ruiz Navia 
received the Fipresci Prize at the Berlinale 2010 for his first film, El 

vuelco del cangrejo. He is currently preparing his second film, Los Hongos, developed in 
residence at the Cinéfondation of the Cannes Festival. Oscar Ruiz Navia was present at 
the Quinzaine des Réalisateurs 2012 as the producer of William Vega’s La Sirga.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Oscar Ruiz Navia

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Oscar Ruiz Navia

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Oscar Ruiz Navia

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Rodrigo Ramos E.

ΗΧΟΣ / SOUND

Camilo Marinez, Frederic 
Thery

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Contravia Films
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ΤΌ	ΒΑΡΕΛΙ
THE	BARREL	/	EL	GALÓN
ΗΝΏΜΕΝΟ ΒΆΣΙΛΕΙΟ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΆ / UK-VENEZUELA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 11΄, 2013

Ο δεκατριάχρονος Luis David έχει εφτά αδέρφια. Ζουν στο Κόνγκο Μιραδόρ, ένα 
μικρό χωριό χτισμένο πάνω σε στύλους στη λίμνη Μαρακάιμπο, την περιοχή με τις 
περισσότερες πετρελαιοπηγές σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ο κόσμος εκεί δύσκολα τα 
βγάζει πέρα. Η μόνη σχέση των κατοίκων με το πετρέλαιο είναι τα βαρέλια που χρησι-
μοποιούν τα παιδιά ως παιχνίδια και μεταφορικά μέσα.
Luis David (13) has seven brothers and sisters. They live in Congo Mirador, a 
small village built on stilts in Lake Maracaibo, the largest oil field of Latin Amer-
ica. They are struggling to survive. The only link between the oil and them are the 
barrels the children use for transportation and games.

ANABEL RODRÍGUEZ

Η πρώτη ενασχόλησή της με τις τέχνες ήταν στο χώρο του θεάτρου, σε 
μια πειραματική ομάδα, την Taller Experimental de Teatro, στην οποία 
εργαζόταν πολλά χρόνια μέχρι που πήγε στο Λονδίνο. Εκεί σπούδασε 
σκηνοθεσία κινηματογράφου στο London Film School και γύρισε τις 
τέσσερις πρώτες ταινίες της. Μία από αυτές, ένα ντοκιμαντέρ μικρού 
μήκους με τίτλο ISAU ανέδειξε τη σύνδεσή της με τα άτομα του περι-
θωρίου. Ο φακός της κοιτά το θέμα της κατάματα κι έτσι μοιάζει να 
μας αποκαλύπτεται ο εσωτερικός κόσμος των ανθρώπων, μια θέα που 

σταματά σε φαινομενικά ασήμαντες χειρονομίες.
Anabel Rodriguez’s initiation in the arts began in the theater, having worked in an 
experimental theatre group (Taller Experimental de Teatro) for several years before 
having left for London. She graduated as a filmmaker at London Film School, where 
she directed four of her first films. One of them, a short documentary, called ISAU, con-
firmed the connection Anabel has with marginalized people. Her camera looks straight 
to her subject, and this way of viewing reveals somehow the inner worlds of people. It’s 
a view that stops in apparently meaningless gestures.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Anabel Rodríguez

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Marianela Maldonado

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Robin Todd

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Sepp R. Brudermann

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Franklin Hernandez

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ / PRODUCERS

Sepp Brudermann
Brian Tilley

Ένα ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων με θέμα τη φαντασία. Ο πρωταγωνιστής βιώνει 
ταυτόχρονα πολλαπλές πραγματικότητες. Ψάχνει με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο να 
βρει μια θέση σ’ αυτόν τον κόσμο. Πλάθει μια ιστορία ενώ ονειρεύεται την κυριαρχία της 
αγάπης στη Πολωνία. Παρά την αφέλειά του, ο κόσμος του γεννά προβληματισμούς για 
τις υπαρξιακές έννοιες του καλού και του κακού. Η δημιουργός χρησιμοποιεί το κινούμενο 
σχέδιο για να δείξει την εσωτερική ζωή ενός ψυχικά ασθενή και για την οπτική αξία της 
ταινίας χρησιμοποιεί εικόνες που δημιουργούνται αυθόρμητα απ’ τον πρωταγωνιστή της.
It is an animated documentary about imagination. The protagonist lives in several 
realities at the same time. Real people and events intertwine with those created 
by his imagination. He looks for a place for himself in this world and does it in his 
own unique way. He spins a tale while dreaming about the rule of love in Poland. 
Despite its naivety, his world ignites thought about the existential notions of 
good and evil. The author uses animation to show the inner life of the mentally ill 
patient and for the visual value of the film uses images created spontaneously by 
the protagonist.
ADELA KACZMAREK

Είναι απόφοιτη του τμήματος Γραφικών Τεχνών της Ακαδημίας Καλών 
Τεχνών της Κρακοβίας. Η ταινία της διπλωματικής της εργασίας με τίτλο 
Bay (2008), γυρίστηκε στο Στούντιο Κινουμένων Σχεδίων του Καθηγητή 
Jerzy Kucia και κέρδισε Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Πρωτότυπων Ται-
νιών Κινουμένων Σχεδίων της Πολωνίας (OFAFA). Η πρώτη της ταινία 
μικρού μήκους ήταν το The Full Sun (2012). Συμμετείχε στο εργαστήριο 
POLSKA.DOC όπου γύρισε το The Governance of Love.
Adela Kaczmarek is a graduate of the Graphic Arts Department at 

the Academy of Fine Arts in Krakow. Her diploma film, Bay (2008), made at the Pro-
fessor Jerzy Kucia’s Animated Film Studio, won a special award at the Polish Festival 
of Original Animated Films (OFAFA) in Krakow. She debuted with a short film The Full 
Sun (2012). She then participated in the POLSKA.DOC workshop, where she made The 
Governance of Love.
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ΤΌ	ΒΑΡΕΛΙ
THE	BARREL	/	EL	GALÓN
ΗΝΏΜΕΝΟ ΒΆΣΙΛΕΙΟ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΆ / UK-VENEZUELA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 11΄, 2013

Ο δεκατριάχρονος Luis David έχει εφτά αδέρφια. Ζουν στο Κόνγκο Μιραδόρ, ένα 
μικρό χωριό χτισμένο πάνω σε στύλους στη λίμνη Μαρακάιμπο, την περιοχή με τις 
περισσότερες πετρελαιοπηγές σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ο κόσμος εκεί δύσκολα τα 
βγάζει πέρα. Η μόνη σχέση των κατοίκων με το πετρέλαιο είναι τα βαρέλια που χρησι-
μοποιούν τα παιδιά ως παιχνίδια και μεταφορικά μέσα.
Luis David (13) has seven brothers and sisters. They live in Congo Mirador, a 
small village built on stilts in Lake Maracaibo, the largest oil field of Latin Amer-
ica. They are struggling to survive. The only link between the oil and them are the 
barrels the children use for transportation and games.

ANABEL RODRÍGUEZ

Η πρώτη ενασχόλησή της με τις τέχνες ήταν στο χώρο του θεάτρου, σε 
μια πειραματική ομάδα, την Taller Experimental de Teatro, στην οποία 
εργαζόταν πολλά χρόνια μέχρι που πήγε στο Λονδίνο. Εκεί σπούδασε 
σκηνοθεσία κινηματογράφου στο London Film School και γύρισε τις 
τέσσερις πρώτες ταινίες της. Μία από αυτές, ένα ντοκιμαντέρ μικρού 
μήκους με τίτλο ISAU ανέδειξε τη σύνδεσή της με τα άτομα του περι-
θωρίου. Ο φακός της κοιτά το θέμα της κατάματα κι έτσι μοιάζει να 
μας αποκαλύπτεται ο εσωτερικός κόσμος των ανθρώπων, μια θέα που 

σταματά σε φαινομενικά ασήμαντες χειρονομίες.
Anabel Rodriguez’s initiation in the arts began in the theater, having worked in an 
experimental theatre group (Taller Experimental de Teatro) for several years before 
having left for London. She graduated as a filmmaker at London Film School, where 
she directed four of her first films. One of them, a short documentary, called ISAU, con-
firmed the connection Anabel has with marginalized people. Her camera looks straight 
to her subject, and this way of viewing reveals somehow the inner worlds of people. It’s 
a view that stops in apparently meaningless gestures.

Η	ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ	ΤΗΣ	ΑΓΑΠΗΣ	
THE	GOVERNANCE	OF	LOVE	/	O	RZĄDACH	MIŁOŚCI
ΠΟΛΏΝΙΆ / POLAND, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 13΄, 2013

Ένα ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων με θέμα τη φαντασία. Ο πρωταγωνιστής βιώνει 
ταυτόχρονα πολλαπλές πραγματικότητες. Ψάχνει με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο να 
βρει μια θέση σ’ αυτόν τον κόσμο. Πλάθει μια ιστορία ενώ ονειρεύεται την κυριαρχία της 
αγάπης στη Πολωνία. Παρά την αφέλειά του, ο κόσμος του γεννά προβληματισμούς για 
τις υπαρξιακές έννοιες του καλού και του κακού. Η δημιουργός χρησιμοποιεί το κινούμενο 
σχέδιο για να δείξει την εσωτερική ζωή ενός ψυχικά ασθενή και για την οπτική αξία της 
ταινίας χρησιμοποιεί εικόνες που δημιουργούνται αυθόρμητα απ’ τον πρωταγωνιστή της.
It is an animated documentary about imagination. The protagonist lives in several 
realities at the same time. Real people and events intertwine with those created 
by his imagination. He looks for a place for himself in this world and does it in his 
own unique way. He spins a tale while dreaming about the rule of love in Poland. 
Despite its naivety, his world ignites thought about the existential notions of 
good and evil. The author uses animation to show the inner life of the mentally ill 
patient and for the visual value of the film uses images created spontaneously by 
the protagonist.
ADELA KACZMAREK

Είναι απόφοιτη του τμήματος Γραφικών Τεχνών της Ακαδημίας Καλών 
Τεχνών της Κρακοβίας. Η ταινία της διπλωματικής της εργασίας με τίτλο 
Bay (2008), γυρίστηκε στο Στούντιο Κινουμένων Σχεδίων του Καθηγητή 
Jerzy Kucia και κέρδισε Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Πρωτότυπων Ται-
νιών Κινουμένων Σχεδίων της Πολωνίας (OFAFA). Η πρώτη της ταινία 
μικρού μήκους ήταν το The Full Sun (2012). Συμμετείχε στο εργαστήριο 
POLSKA.DOC όπου γύρισε το The Governance of Love.
Adela Kaczmarek is a graduate of the Graphic Arts Department at 

the Academy of Fine Arts in Krakow. Her diploma film, Bay (2008), made at the Pro-
fessor Jerzy Kucia’s Animated Film Studio, won a special award at the Polish Festival 
of Original Animated Films (OFAFA) in Krakow. She debuted with a short film The Full 
Sun (2012). She then participated in the POLSKA.DOC workshop, where she made The 
Governance of Love.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Adela Kaczmarek

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Adela Kaczmarek
Animation
Adela Kaczmarek

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Adela Kaczmarek

ΜΟΥΣΊΚΗ / MUSIC

Mikołaj Majkusiak

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Association of Creative 
Initiatives “ę”
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Ό	ΜΑΓΌΣ
THE	SORCERER	/	ЧАРОДЕЙ
ΡΏΣΙΆ / RUSSIA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 26΄, 2013

Η ανθρωπότητα πάντα χρειαζόταν παραμυθάδες. Αλλά σήμερα, στην εποχή του δια-
δικτύου και της τηλεόρασης, υπάρχει πλέον μια σύγχυση. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα 
κάποιοι που παραμένουν πιστοί στα παραμύθια, κι αυτό είναι καλό. Η ταινία παρουσιά-
ζει έναν απ’ αυτούς τους ανθρώπους, τον Leonid Kondakov, τον μαριονετίστα.
At all times humanity needed storytellers. But in a time of Internet and television 
everything’s all mixed up. Still there are some people who remain loyal to tales, 
and that’s a good thing. This is a story about one of them – Leonid Kondakov, the 
puppeteer.

VASILIY KOVALEVSKY

Γεννήθηκε το 1988 και αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης. Από το 2001 φοιτά στο κλαμπ 
«Sinten» (τμήμα της Ακαδημίας Αϊκίντο στην Αγία Πετρούπολη). Από 
το 2008 σπουδάζει στο τμήμα Κινηματογράφου και Φωτογραφίας 
του Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγ. 
Πετρούπολης. Από το 2010 εργάζεται ως οπερατέρ και σκηνοθέτης 
στο Στούντιο Ταινιών Ντοκιμαντέρ της Αγίας Πετρούπολης. Παράλληλα 
είναι Διευθυντής του τμήματος προώθησης της εταιρείας NARGILIA.

Vasiliy Kovalevsky was born in 1988. He went on to graduate from Saint-Peters-
burg College of Information Technologies. Since 2001, he’s a student of “Sinten” club 
(Branch of the Aikido Academy in Saint-Petersburg). Since 2008, he’s a student of 
Saint-Petersburg State University of Culture and Art, Film and photo art department. 
Since 2010, he works at the Saint-Petersburg Documentary Film Studio (as a director 
and a cameraman). He’s also the head of NARGILIA holding promo-department.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Vasiliy Kovalevsky

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ / 
ASSISTANT DIRECTOR

Elizaveta Sumerina

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Vasiliy Kovalevsky

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Nikolay Kozhitsev

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Svetlana Pechenykh

ΗΧΟΣ / SOUND

Sergey Sinyak

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

The Saint-Petersburg 
Documentary Film Studio

Ο Bradley ζει με μια ανάδοχη οικογένεια. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του 
διακοπών σε μια κατασκήνωση, όπου κάνω κινηματογραφικά εργαστήρια, είδε το Παιδί 
με το Ποδήλατο των αδερφών Νταρντέν. Ο Bradley έφυγε από την αίθουσα κατασυ-
γκινημένος. Ήρθε και με βρήκε και μιλήσαμε για την ταινία. Κατέγραψα τα λόγια και τα 
συναισθήματά του και του υποσχέθηκα να δείξω τα πλάνα στον Λικ Νταρντέν. Έκτοτε, 
μεταξύ σκηνοθέτη και παιδιού ξεκίνησε μια επικοινωνία. Το The Water and the Wall 
είναι μια ταινία για το θέμα του πατέρα, τη μετάδοση, την παιδική ηλικία και τον κινημα-
τογράφο ως τέχνη της παιδικής ηλικίας.
Bradley lives in a foster family. During his holidays in a camp, where I run 
film-making workshops, he watched Τhe Kid with a Bike directed by the Dardenne 
brothers. Bradley went out of the room, he was overwhelmed. He came to see 
me to talk about the movie. I recorded his speech and emotion with my camera 
and I promised him to show these images to Luc Dardenne. An exchange began 
then between the director and the child. “The Water and the Wall” is a movie 
about the issue of the father, about transmission, childhood and cinema as the 
art of childhood…

ALICE FARGIER

Γεννήθηκε το 1984 και κατάγεται από το γαλλόφωνο κομμάτι της 
Ελβετίας. Την ενδιέφερε η σκηνοθεσία θεάτρου και παρακολούθησε 
μαθήματα στην Κρατική Σχολή Δραματικής Τέχνης. Μετά από δύο 
χρόνια σπουδών Λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Paris 8, άλλαξε 
αντικείμενο και πέρασε στη σκηνοθεσία. Το The Water and the Wall είναι 
το πρώτο της ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.
Alice Fargier (b. 1984) comes from the French-speaking region of 
Switzerland. She became interested in stage directing and attended 

the National Conservatory of the Dramatic Arts. Then, after two years spent studying 
literature at Université Paris 8, she switched to filmmaking. The Water and the Wall is 
her first short documentary.
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Ό	ΜΑΓΌΣ
THE	SORCERER	/	ЧАРОДЕЙ
ΡΏΣΙΆ / RUSSIA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 26΄, 2013

Η ανθρωπότητα πάντα χρειαζόταν παραμυθάδες. Αλλά σήμερα, στην εποχή του δια-
δικτύου και της τηλεόρασης, υπάρχει πλέον μια σύγχυση. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα 
κάποιοι που παραμένουν πιστοί στα παραμύθια, κι αυτό είναι καλό. Η ταινία παρουσιά-
ζει έναν απ’ αυτούς τους ανθρώπους, τον Leonid Kondakov, τον μαριονετίστα.
At all times humanity needed storytellers. But in a time of Internet and television 
everything’s all mixed up. Still there are some people who remain loyal to tales, 
and that’s a good thing. This is a story about one of them – Leonid Kondakov, the 
puppeteer.

VASILIY KOVALEVSKY

Γεννήθηκε το 1988 και αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης. Από το 2001 φοιτά στο κλαμπ 
«Sinten» (τμήμα της Ακαδημίας Αϊκίντο στην Αγία Πετρούπολη). Από 
το 2008 σπουδάζει στο τμήμα Κινηματογράφου και Φωτογραφίας 
του Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγ. 
Πετρούπολης. Από το 2010 εργάζεται ως οπερατέρ και σκηνοθέτης 
στο Στούντιο Ταινιών Ντοκιμαντέρ της Αγίας Πετρούπολης. Παράλληλα 
είναι Διευθυντής του τμήματος προώθησης της εταιρείας NARGILIA.

Vasiliy Kovalevsky was born in 1988. He went on to graduate from Saint-Peters-
burg College of Information Technologies. Since 2001, he’s a student of “Sinten” club 
(Branch of the Aikido Academy in Saint-Petersburg). Since 2008, he’s a student of 
Saint-Petersburg State University of Culture and Art, Film and photo art department. 
Since 2010, he works at the Saint-Petersburg Documentary Film Studio (as a director 
and a cameraman). He’s also the head of NARGILIA holding promo-department.

Ό	ΤΌΙΧΌΣ	ΚΑΙ	ΤΌ	ΝΕΡΌ
THE	WATER	AND	THE	WALL	/	LE	MUR	ET	L’	EAU
ΕΛΒΕΤΙΆ / SWITZERLAND, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 24΄, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Alice Fargier

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Alice Fargier
Claudie Chaize

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Louise Jaillette
Camille Guyot

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Margot Testemale

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Elefant Films – Alex 
Iordachescu

Ο Bradley ζει με μια ανάδοχη οικογένεια. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του 
διακοπών σε μια κατασκήνωση, όπου κάνω κινηματογραφικά εργαστήρια, είδε το Παιδί 
με το Ποδήλατο των αδερφών Νταρντέν. Ο Bradley έφυγε από την αίθουσα κατασυ-
γκινημένος. Ήρθε και με βρήκε και μιλήσαμε για την ταινία. Κατέγραψα τα λόγια και τα 
συναισθήματά του και του υποσχέθηκα να δείξω τα πλάνα στον Λικ Νταρντέν. Έκτοτε, 
μεταξύ σκηνοθέτη και παιδιού ξεκίνησε μια επικοινωνία. Το The Water and the Wall 
είναι μια ταινία για το θέμα του πατέρα, τη μετάδοση, την παιδική ηλικία και τον κινημα-
τογράφο ως τέχνη της παιδικής ηλικίας.
Bradley lives in a foster family. During his holidays in a camp, where I run 
film-making workshops, he watched Τhe Kid with a Bike directed by the Dardenne 
brothers. Bradley went out of the room, he was overwhelmed. He came to see 
me to talk about the movie. I recorded his speech and emotion with my camera 
and I promised him to show these images to Luc Dardenne. An exchange began 
then between the director and the child. “The Water and the Wall” is a movie 
about the issue of the father, about transmission, childhood and cinema as the 
art of childhood…

ALICE FARGIER

Γεννήθηκε το 1984 και κατάγεται από το γαλλόφωνο κομμάτι της 
Ελβετίας. Την ενδιέφερε η σκηνοθεσία θεάτρου και παρακολούθησε 
μαθήματα στην Κρατική Σχολή Δραματικής Τέχνης. Μετά από δύο 
χρόνια σπουδών Λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Paris 8, άλλαξε 
αντικείμενο και πέρασε στη σκηνοθεσία. Το The Water and the Wall είναι 
το πρώτο της ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.
Alice Fargier (b. 1984) comes from the French-speaking region of 
Switzerland. She became interested in stage directing and attended 

the National Conservatory of the Dramatic Arts. Then, after two years spent studying 
literature at Université Paris 8, she switched to filmmaking. The Water and the Wall is 
her first short documentary.
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Ό	ΚΌΣΜΌΣ	ΤΌΥ	ΑΝΤΡΙΕΝ
THE	WORLD	OF	ADRIEN	/	LE	MONDE	D’ADRIEN
ΚΆΝΆΔΆΣ / CANADA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 11΄, 2013

Μια υπέροχη συνάντηση με τον Adrien, ένα παιδί που διατηρεί μια συναρπαστική 
σχέση με τη δημιουργικότητά του. Η ταινία ακολουθεί τον Adrien που, σε διάρκεια 
πολλών ετών, εξερευνά διάφορες μορφές τέχνης και μοιράζεται μαζί μας το πάθος, 
την ευαισθησία του αλλά και μια εικόνα του δικού του πολύχρωμου κόσμου.
A privileged encounter with Adrien, a child who has a passionate relationship 
with his creativity. Shot over the course of several years, he explores various 
forms of art all the while sharing with us his passions, his sensitivity and his 
vision of his own colorful world.

KATERINE GIGUÈRE

Η σκηνοθέτιδα δουλεύει στο χώρο του κινηματογράφου πάνω από 15 
χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός οπερατέρ σε ταινίες μυθο-
πλασίας μεγάλου μήκους. Αργότερα έγινε συνεργάτιδα της εταιρείας 
παραγωγής ντοκιμαντέρ Rapide-Blanc όπου σκηνοθέτησε κι έκανε την 
παραγωγή του πρώτου της ντοκιμαντέρ Seeds of Hope (L’île aux fleurs). 
Τα τελευταία δέκα χρόνια, εργάζεται κυρίως ως Διευθύντρια Φωτο-
γραφίας, έχει συνεργαστεί με γνωστούς σκηνοθέτες και έχει κάνει γυρί-
σματα σε Κεμπέκ, Αφρική, Ασία, Ευρώπη και Κεντρική Αμερική. Τα κύρια 

ενδιαφέροντά της είναι η φωτογραφία και οι ταινίες μυθοπλασίας.
Katerine Giguère has been working in the film industry for more than fifteen years. 
She started her career as an assistant camerawoman on feature-length fiction films. 
She then went on to become a partner in the documentary production company, Rapi-
de-Blanc where she produced, directed and shot her first documentary, Seeds of Hope 
(L’île aux fleurs). For the past ten years, Katerine has been working primarily as a direc-
tor of photography, collaborating with several famous directors with film shoots taking 
place in Quebec, Africa, Asia, Europe and Central America. She is interested in pho-
tography and fiction films.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Katerine Giguère

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Katerine Giguère

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Denis Laplante

ΗΧΟΣ / SOUND

Katerine Giguère
Olivier Chevenal
Catherine Van Der Donckt

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Katerine Giguère
Les Productions du  
Rapide-Blanc Inc.

Το 2003, δύο μωράκια βρέθηκαν παρατημένα σε ένα χαρτόκουτο σε ένα χωριό της 
Κίνας και υιοθετήθηκαν από άτομα σε δύο διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Το ένα 
πήγε σε ένα χωριουδάκι της Δανίας, όλο βουνά και φιόρδ. Το άλλο πήγε σε μια πόλη 
των ΗΠΑ. Οι θετοί γονείς δεν γνώριζαν την ύπαρξη της δίδυμης αδερφής του παιδιού 
τους. Η σχέση των δύο κοριτσιών έπρεπε να μείνει κρυφή. Ωστόσο η μοίρα τα έφερε 
αλλιώς. Μια ιστορία για την αδερφική αγάπη, τα ανθρώπινα διλήμματα και τα παιχνίδια 
της μοίρας.
In 2003, two babies were found in a cardboard box in a Chinese village and were 
adopted into two different corners of the world. One of them ended up in a little vil-
lage in Norway, surrounded by high mountains and deep fjords. The other one went 
to a big city in the USA. The adoptive parents had no idea that there was a twin 
sister. Their sisterhood was meant to be kept a secret. However, destiny had other 
plans... This is story about sibling love, human dilemma and the games of fate.

MONA FRIIS BERTHEUSSEN

Γεννημένη το 1975, σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Δημοσιογραφίας 
στο Όσλο και στην Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ. Εργάστηκε ως δημοσιογρά-
φος στα κανάλια NRK και TV2 αλλά το 2003 άνοιξε δική της εταιρία 
παραγωγής, τη Moment TV, με τον Kaare Skard. Έχει γυρίσει πολλά 
ντοκιμαντέρ παραγωγής κυρίως της Νορβηγικής Ραδιοτηλεόρασης NRK 
και του ιδιωτικού καναλιού TV2 αλλά και για λογαριασμό άλλων κανα-
λιών εκτός Νορβηγίας. Το ντοκιμαντέρ Welcome to Norway της χάρισε 
το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νορβηγικής Κυβέρνησης.

Mona Friis Bertheussen (b. 1975) was educated at the Norwegian School of Journal-
ism in Oslo, and in Washington D.C. in the United States. She previously worked as a 
reporter for NRK and TV2, before starting her own production company, Moment TV, 
co-founded with Kaare Skard in 2003. Friis Bertheussen has made several documenta-
ries for television, primarily produced for the Norwegian Broadcasting Corporation NRK, 
and commercial television network TV2, but also for foreign TV-channels. Her documen-
tary Welcome to Norway was awarded The Norwegian Government Human Rights Award.
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Ό	ΚΌΣΜΌΣ	ΤΌΥ	ΑΝΤΡΙΕΝ
THE	WORLD	OF	ADRIEN	/	LE	MONDE	D’ADRIEN
ΚΆΝΆΔΆΣ / CANADA, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, PRORES, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 11΄, 2013

Μια υπέροχη συνάντηση με τον Adrien, ένα παιδί που διατηρεί μια συναρπαστική 
σχέση με τη δημιουργικότητά του. Η ταινία ακολουθεί τον Adrien που, σε διάρκεια 
πολλών ετών, εξερευνά διάφορες μορφές τέχνης και μοιράζεται μαζί μας το πάθος, 
την ευαισθησία του αλλά και μια εικόνα του δικού του πολύχρωμου κόσμου.
A privileged encounter with Adrien, a child who has a passionate relationship 
with his creativity. Shot over the course of several years, he explores various 
forms of art all the while sharing with us his passions, his sensitivity and his 
vision of his own colorful world.

KATERINE GIGUÈRE

Η σκηνοθέτιδα δουλεύει στο χώρο του κινηματογράφου πάνω από 15 
χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός οπερατέρ σε ταινίες μυθο-
πλασίας μεγάλου μήκους. Αργότερα έγινε συνεργάτιδα της εταιρείας 
παραγωγής ντοκιμαντέρ Rapide-Blanc όπου σκηνοθέτησε κι έκανε την 
παραγωγή του πρώτου της ντοκιμαντέρ Seeds of Hope (L’île aux fleurs). 
Τα τελευταία δέκα χρόνια, εργάζεται κυρίως ως Διευθύντρια Φωτο-
γραφίας, έχει συνεργαστεί με γνωστούς σκηνοθέτες και έχει κάνει γυρί-
σματα σε Κεμπέκ, Αφρική, Ασία, Ευρώπη και Κεντρική Αμερική. Τα κύρια 

ενδιαφέροντά της είναι η φωτογραφία και οι ταινίες μυθοπλασίας.
Katerine Giguère has been working in the film industry for more than fifteen years. 
She started her career as an assistant camerawoman on feature-length fiction films. 
She then went on to become a partner in the documentary production company, Rapi-
de-Blanc where she produced, directed and shot her first documentary, Seeds of Hope 
(L’île aux fleurs). For the past ten years, Katerine has been working primarily as a direc-
tor of photography, collaborating with several famous directors with film shoots taking 
place in Quebec, Africa, Asia, Europe and Central America. She is interested in pho-
tography and fiction films.

ΔΙΔΥΜΕΣ	ΑΔΕΛΦΕΣ	
TWIN	SISTERS	/	TVILLINGSØSTRENE
ΝΟΡΒΗΓΙΆ / NORWAY, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 58΄, 2013

Το 2003, δύο μωράκια βρέθηκαν παρατημένα σε ένα χαρτόκουτο σε ένα χωριό της 
Κίνας και υιοθετήθηκαν από άτομα σε δύο διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Το ένα 
πήγε σε ένα χωριουδάκι της Δανίας, όλο βουνά και φιόρδ. Το άλλο πήγε σε μια πόλη 
των ΗΠΑ. Οι θετοί γονείς δεν γνώριζαν την ύπαρξη της δίδυμης αδερφής του παιδιού 
τους. Η σχέση των δύο κοριτσιών έπρεπε να μείνει κρυφή. Ωστόσο η μοίρα τα έφερε 
αλλιώς. Μια ιστορία για την αδερφική αγάπη, τα ανθρώπινα διλήμματα και τα παιχνίδια 
της μοίρας.
In 2003, two babies were found in a cardboard box in a Chinese village and were 
adopted into two different corners of the world. One of them ended up in a little vil-
lage in Norway, surrounded by high mountains and deep fjords. The other one went 
to a big city in the USA. The adoptive parents had no idea that there was a twin 
sister. Their sisterhood was meant to be kept a secret. However, destiny had other 
plans... This is story about sibling love, human dilemma and the games of fate.

MONA FRIIS BERTHEUSSEN

Γεννημένη το 1975, σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Δημοσιογραφίας 
στο Όσλο και στην Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ. Εργάστηκε ως δημοσιογρά-
φος στα κανάλια NRK και TV2 αλλά το 2003 άνοιξε δική της εταιρία 
παραγωγής, τη Moment TV, με τον Kaare Skard. Έχει γυρίσει πολλά 
ντοκιμαντέρ παραγωγής κυρίως της Νορβηγικής Ραδιοτηλεόρασης NRK 
και του ιδιωτικού καναλιού TV2 αλλά και για λογαριασμό άλλων κανα-
λιών εκτός Νορβηγίας. Το ντοκιμαντέρ Welcome to Norway της χάρισε 
το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νορβηγικής Κυβέρνησης.

Mona Friis Bertheussen (b. 1975) was educated at the Norwegian School of Journal-
ism in Oslo, and in Washington D.C. in the United States. She previously worked as a 
reporter for NRK and TV2, before starting her own production company, Moment TV, 
co-founded with Kaare Skard in 2003. Friis Bertheussen has made several documenta-
ries for television, primarily produced for the Norwegian Broadcasting Corporation NRK, 
and commercial television network TV2, but also for foreign TV-channels. Her documen-
tary Welcome to Norway was awarded The Norwegian Government Human Rights Award.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Mona Friis Bertheussen

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Mona Friis Bertheussen

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Hallgrim Haug

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Erik Andersson
Mona Friis Bertheussen

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Per Hansen
Willy Hetland

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

moment film
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ΤΌ	ΛΕΥΚΌ	ΜΑΥΡΌ	ΑΓΌΡΙ
WHITE	BLACK	BOY	/	SORT	HVID	DRENG
ΔΆΝΙΆ / DENMARK, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 57΄, 2012

Ο Shida είναι καινούριος μαθητής σε ιδιωτικό οικοτροφείο στην Τανζανία. Ντρέπεται, 
δεν έχει καθόλου αυτοπεποίθηση, δεν μιλάει λέξη αγγλικά, που είναι η βασική γλώσσα 
αυτού του σχολείου και είναι και αλμπίνος. Όπως τα περισσότερα παιδιά που πάσχουν 
από αλφισμό, έτσι κι ο Shida απομακρύνθηκε από τους γονείς του για να γλιτώσει 
από τα κυκλώματα που σκοτώνουν αλμπίνους για τελετές μαγείας. Στο σχολείο έχει 
την ευκαιρία να μορφωθεί και να παλέψει για μια καλύτερη ζωή. 
Shida is the new kid in class in a private boarding school in Tanzania. He is shy, 
he has no self-esteem, he does not speak one word of English – the primary 
language in the school, and he suffers from albinism. Like most children with 
albinism in the country, Shida was taken away from his parents to be protected 
from the witchcraft related killings. The school is a chance of an education and to 
escape a life on the bottom of society. 

CAMILLA SUENSON MAGID

Γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας το 1979. Σπούδασε Κινηματο-
γράφο και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και Αραβική Γλώσσα 
και Πολιτισμό στο Royal Danish Defence College. Το πρώτο της βρα-
βευμένο ντοκιμαντέρ The Black Lines (2006) γυρίστηκε στο Χαλέπι της 
Συρίας. Το 2007, έγινε μέλος της Δανικής Ένωσης Κινηματογράφου 
SUPER16. Έκτοτε έχει γυρίσει ντοκιμαντέρ σε Δανία, Αυστραλία, Μέση 
Ανατολή και Αφρική τα οποία έχουν προβληθεί στη δημόσια τηλεόραση 
και σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

Camilla Magid was born in Copenhagen, Denmark in 1979. She studied Film and Media 
at the University of Copenhagen and Arab Language and Culture at the Royal Danish 
Defence College. From this platform she made her first award winning documentary 
The Black Lines (2006) shot in Aleppo, Syria. In 2007, Camilla became a member of 
the Danish Film Association SUPER16. She has since then made documentaries in 
Denmark, Australia, the Middle East and Africa, that have been broadcast on national 
television and screened at festivals around the world.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Camilla Suenson Magid

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Rasmus Heisterberg

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Talib Rasmussen

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Rasmus Stensgaard Madsen

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ / SOUND 
DESIGN

Peter Albrechtsen

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

FOURHANDS FILM CPH Μετά από ένα χρόνο που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ η Αγγελική, 11 χρονών, παρακο-
λουθώντας από κοντά τα πράγματα, μας θυμίζει το στίχο του Ελύτη «…μη παρακαλώ 
σας μη λησμονάτε τη χώρα μου»…
A year after the government pulled the plug on Hellenic Broadcasting Corporation 
(ERT), 11-year-old Angeliki follows the story up close and reminds us of Elytis’ 
verse: “I implore you; please do not forget my country”.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ

Κατάγεται από την Κρήτη (Ανώγεια Μυλοποτάμου). Σπούδασε ζωγρα-
φική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο Κίεβο (1982 Kiev State 
Art Institute Master of Fine Arts, Kiev, CCCR) και είναι κάτοχος διπλώ-
ματος Μάστερ στη σκηνογραφία. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε 
ατομικές εκθέσεις και πολλές ομαδικές. Έχει κάνει τα σκηνικά και τα 
κοστούμια στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας «Αντόν Τσέχοφ», στο έργο 
του Ιάκωβου Καμπανέλλη Ο δρόμος περνά από μέσα. Έργα της υπάρ-
χουν σε πολλές συλλογές.

Maria Skoula was born is Crete (at Anogia Milopotamos). She graduated from Kiev 
State Art Institute where she specialized in Fine Arts and most specifically in painting 
and scene-painting. She completed her studies by obtaining a Master’s degree in Fine 
Arts in Kiev, Ukraine. She has exhibited her works both in individual shows and in collec-
tive ones in a number of galleries. She has also worked for the Art Theater of Moscow 
“Anton Chekhov” where she did the costumes and scene-painting for the play The Road 
Is Crossing By by Iakovos Kambanellis. Several of her works are included in a number 
of art collections.

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   108 25/11/14   8:56 μ.μ.



109

ΤΌ	ΛΕΥΚΌ	ΜΑΥΡΌ	ΑΓΌΡΙ
WHITE	BLACK	BOY	/	SORT	HVID	DRENG
ΔΆΝΙΆ / DENMARK, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, DCP, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 57΄, 2012

Ο Shida είναι καινούριος μαθητής σε ιδιωτικό οικοτροφείο στην Τανζανία. Ντρέπεται, 
δεν έχει καθόλου αυτοπεποίθηση, δεν μιλάει λέξη αγγλικά, που είναι η βασική γλώσσα 
αυτού του σχολείου και είναι και αλμπίνος. Όπως τα περισσότερα παιδιά που πάσχουν 
από αλφισμό, έτσι κι ο Shida απομακρύνθηκε από τους γονείς του για να γλιτώσει 
από τα κυκλώματα που σκοτώνουν αλμπίνους για τελετές μαγείας. Στο σχολείο έχει 
την ευκαιρία να μορφωθεί και να παλέψει για μια καλύτερη ζωή. 
Shida is the new kid in class in a private boarding school in Tanzania. He is shy, 
he has no self-esteem, he does not speak one word of English – the primary 
language in the school, and he suffers from albinism. Like most children with 
albinism in the country, Shida was taken away from his parents to be protected 
from the witchcraft related killings. The school is a chance of an education and to 
escape a life on the bottom of society. 

CAMILLA SUENSON MAGID

Γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας το 1979. Σπούδασε Κινηματο-
γράφο και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και Αραβική Γλώσσα 
και Πολιτισμό στο Royal Danish Defence College. Το πρώτο της βρα-
βευμένο ντοκιμαντέρ The Black Lines (2006) γυρίστηκε στο Χαλέπι της 
Συρίας. Το 2007, έγινε μέλος της Δανικής Ένωσης Κινηματογράφου 
SUPER16. Έκτοτε έχει γυρίσει ντοκιμαντέρ σε Δανία, Αυστραλία, Μέση 
Ανατολή και Αφρική τα οποία έχουν προβληθεί στη δημόσια τηλεόραση 
και σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

Camilla Magid was born in Copenhagen, Denmark in 1979. She studied Film and Media 
at the University of Copenhagen and Arab Language and Culture at the Royal Danish 
Defence College. From this platform she made her first award winning documentary 
The Black Lines (2006) shot in Aleppo, Syria. In 2007, Camilla became a member of 
the Danish Film Association SUPER16. She has since then made documentaries in 
Denmark, Australia, the Middle East and Africa, that have been broadcast on national 
television and screened at festivals around the world.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
AGGELIKI
ΕΛΛΆΔΆ / GREECE, ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ / DOCUMENTARY, H264, ΧΡΏΜΆ / COLOUR, 8΄, 2014

Μετά από ένα χρόνο που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ η Αγγελική, 11 χρονών, παρακο-
λουθώντας από κοντά τα πράγματα, μας θυμίζει το στίχο του Ελύτη «…μη παρακαλώ 
σας μη λησμονάτε τη χώρα μου»…
A year after the government pulled the plug on Hellenic Broadcasting Corporation 
(ERT), 11-year-old Angeliki follows the story up close and reminds us of Elytis’ 
verse: “I implore you; please do not forget my country”.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ

Κατάγεται από την Κρήτη (Ανώγεια Μυλοποτάμου). Σπούδασε ζωγρα-
φική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο Κίεβο (1982 Kiev State 
Art Institute Master of Fine Arts, Kiev, CCCR) και είναι κάτοχος διπλώ-
ματος Μάστερ στη σκηνογραφία. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε 
ατομικές εκθέσεις και πολλές ομαδικές. Έχει κάνει τα σκηνικά και τα 
κοστούμια στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας «Αντόν Τσέχοφ», στο έργο 
του Ιάκωβου Καμπανέλλη Ο δρόμος περνά από μέσα. Έργα της υπάρ-
χουν σε πολλές συλλογές.

Maria Skoula was born is Crete (at Anogia Milopotamos). She graduated from Kiev 
State Art Institute where she specialized in Fine Arts and most specifically in painting 
and scene-painting. She completed her studies by obtaining a Master’s degree in Fine 
Arts in Kiev, Ukraine. She has exhibited her works both in individual shows and in collec-
tive ones in a number of galleries. She has also worked for the Art Theater of Moscow 
“Anton Chekhov” where she did the costumes and scene-painting for the play The Road 
Is Crossing By by Iakovos Kambanellis. Several of her works are included in a number 
of art collections.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Μαρία Σκουλά / Maria Skoula

ΣΕΝΑΡΊΟ / SCREENPLAY

Μαρία Σκουλά / Maria Skoula

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /  
CINEMATOGRAPHY

Μαρία Σκουλά / Maria Skoula

ΜΟΝΤΑΖ / EDITING

Μαρία Σκουλά / Maria Skoula

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION

Lalouda 
Νίκος Αλευράς / Nikos Alevras
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ΚΎΡΊΑΚΗ,❙30❙ΝΟΕΜΒΡΊΟΎ,❙11:00❙ΠΜ

SUNDAY,❙NOVEMBER❙30,❙11:00❙A.M.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ❙/❙DIRECTOR

Ale Abreu

ΜΟΎΣΊΚΗ❙/❙MUSIC

Ruben Feffer
Gustavo Kurlat
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ΤΌ	ΑΓΌΡΙ	ΚΑΙ	Ό	ΚΌΣΜΌΣ
THE	BOY	AND	THE	WORLD	/	O	MENINO	E	O	MUNDO
ΔΙΆΡΚΕΙΆ / DURATION: 81΄ /  ΧΏΡΆ ΠΆΡΆΓΏΓΉΣ / COUNTRY: ΒΡΆΖΙΛΙΆ / BRAZIL, 2013

AVANT	
PREMIERE
ΚΎΡΊΑΚΗ,❙30❙ΝΟΕΜΒΡΊΟΎ,❙11:00❙ΠΜ

SUNDAY,❙NOVEMBER❙30,❙11:00❙A.M.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ❙/❙DIRECTOR

Ale Abreu

ΜΟΎΣΊΚΗ❙/❙MUSIC

Ruben Feffer
Gustavo Kurlat

Μια συναρπαστική ταινία με κινούμενα σχέδια χωρίς λόγια 
για τις ηλικίες από 7 έως 97 ετών!
A fascinating animated silent film for viewers aged  
7-97 (years old)!

Επίσημο άνοιγμα των προβολών του 17ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους με ταυτόχρονη προβολή σε 
όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες του Φεστιβάλ της ταινίας.
The 17th Olympia International Film Festival for Children and Young People will 
officially open with the simultaneous screening of the following film in all the 
Festival’s venues. 
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Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Αγοριού, που φεύγει από το 
χωριό του και πηγαίνει στην πόλη για να συναντήσει τον πατέρα του, 
ο οποίος αναζητά εργασία ως εσωτερικός μετανάστης. Στο ταξίδι αυτό, 
το Αγόρι παρατηρεί το αντιφατικό πρόσωπο της σύγχρονης Βραζιλίας, 
που θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε χώρα στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης.
Η ταινία, συναρπάζει με τα σχέδια, τα χρώματα και τη μουσική. Δεν έχει 
διαλόγους «για να μη λερωθεί αυτό το διαμάντι με περιττά πράγματα», 
όπως έγραψε ο κριτικός της γαλλικής «L’ Express».
Κατά τον Luis Bolognezi του γαλλικού Φεστιβάλ Annecy (κορυφαίου 
φεστιβάλ animation στον κόσμο, όπου η ταινία πήρε το 1ο βραβείο και 
ψηφίστηκε κι από το κοινό ως η καλύτερη ταινία), «το animation της 
Βραζιλίας είναι σήμερα το κινηματογραφικό αντίστοιχο του φαινόμενου 
της Bossa Nova των αρχών της δεκαετίας του ‘60».
Το Αγόρι και ο Κόσμος έχει διαγράψει μια ξέφρενη πορεία σε πολλά 
μεγάλα φεστιβάλ, όπου έχει αποσπάσει πλήθος βραβείων και 
διακρίσεων και έχει δεχτεί την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού (στη 
Γαλλία διανεμήθηκε σε δεκάδες αίθουσες τον περασμένο Οκτώβριο).

The tale of a Boy leaving his village for the big city looking for his 
father who is seeking employment as an internal migrant. In his 
journey, the Boy will see the contradictory face of modern Brazil, 
which could be any country in this era of globalisation.
The film fascinates with its drawings, colour and music. It has no 
dialogue «as to not tarnish this gem with superfluous words,» as a 
critic of the French «L’Express» put it so eloquently.
According to Luis Bolongezi of the Annecy Festival (the world’s 
greatest animation film festival, where the film won the top prize 
and was also voted best film by the audience), «Animation in Brazil 
today is the cinematic equivalent of the Bossa Nova phenomenon of 
the early ’60s.» 
The Boy and the World had a whirlwind tour in many prestigious 
festivals, sweeping awards while being hailed with excitement by 
the audience. (In October 2014 it was distributed to tens of cinemas 
all across France.)

❙❙ ΜΌΥΣΙΚΗ	/	MUSIC
Στο εξαιρετικό σάουντρακ της ταινίας συμμετέχει ο ζωντανός θρύλος της βραζιλιά-
νικης μουσικής Nana Vasconselos, βραβευμένος επί σειρά ετών ως «ο καλύτερος 
λάτιν τζαζ κρουστός της χρονιάς».  Επίσης παίρνουν μέρος άλλοι κορυφαίοι μου-
σικοί και συγκροτήματα της Βραζιλίας, όπως οι Barbatugues και ο Πειραματικός 
Μουσικός Όμιλος. 
A living legend of Brazilian music, Nana Vasconcelos, who holds the award for 
Best Latin Jazz Percussionist of the Year for a number of years, has contributed 
to the exceptional score of the film. Many other prestigious musicians and bands 
have also contributed, such as Barbatugues and the Grupo Esperimental de 
Musica.

AVANT	PREMIERE AVANT	PREMIERE
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❙❙ ΚΡΙΤΙΚΗ	(ΕΠΙΛΌΓΗ	ΑΠΌ	ΤΌΝ	ΓΑΛΛΙΚΌ	ΤΥΠΌ)

Ένα μικρό θαύμα: αυτή η ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Βραζιλία σταματάει το χρόνο. 
Είναι η απόλυτη ευτυχία. Ο σκηνοθέτης επιλέγει να ζωγραφίσει «παιδικά», συνδυάζοντας 
κάθε πιθανή τεχνική: λάδι, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, στυλό διαρκείας, ζωγραφική και 
κολάζ. Επιπλέον κάνει μια τολμηρή και ποιητική επιλογή: δε φοβάται το λευκό! Κάθε σχέδιο 
είναι μία έκπληξη. Ένα θαύμα. Και η ταινία είναι χωρίς διαλόγους – ή μάλλον, έχει μόνο 
κάποιες ατάκες σε μία κατασκευασμένη γλώσσα – βραζιλιάνικα ανάποδα! Έχει όμως και μια 
μουσική πανταχού παρούσα που ξεσηκώνει. Guillemette Odicino

Μέσα σ’ έναν παράδεισο από ζωηρά χρώματα και μαγευτικούς ήχους, ο θεατής ακολουθεί 
ένα αγοράκι, γεμάτο περιέργεια και όρεξη για περιπέτεια, που αποφασίζει να πάει να βρει 
τον πατέρα του και ανακαλύπτει τον κόσμο. Ο κόσμος μέσα από τα μάτια του παιδιού είναι 
εμφανές στοιχείο σ’ αυτή την ταινία μεγάλου μήκους κινουμένων σχεδίων, που οφείλει την 
ονειρική της πλευρά σ’ αυτό ακριβώς το αθώο βλέμμα, που είναι ανοιχτό στον κόσμο αλλά 
χωρίς υπερβολική αφέλεια. Ο σκηνοθέτης Αλέ Αμπρέ παρακινεί τον θεατή να ξαναδεί την 
ιστορία της οικονομικής δόμησης των χωρών της Λατινικής Αμερικής, χωρίς να χάνει ταυ-
τόχρονα την παγκοσμιότητα της ταινίας. Είναι μια εντυπωσιακή περιπέτεια στα χρώματα και 
στους ήχους, που όμως δεν παύει να πατά σταθερά στον πραγματικό κόσμο.  
www.avoir-alire.com

Είναι η πιο όμορφη έκπληξη του Οκτώβρη. Είναι η πιο όμορφη ταινία κινουμένων σχεδίων 
της χρονιάς, και έρχεται από τη Βραζιλία. Μία ταινία χωρίς λόγια, για να μην λερωθεί αυτό 
το κόσμημα με αχρείαστες λέξεις. Είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη, που έχει 
σαρώσει τα βραβεία. www.lexpress.fr

Ο σκηνοθέτης στρέφεται στην αισθητική διάσταση. Επιλέγει να στηριχθεί στις διάφορες 
υφές και στον υπέροχο ήχο του για να διηγηθεί, με τον πιο κατανοητό τρόπο, το σύγχρονο 
και λυπητερό του παραμύθι για την αθωότητα απέναντι στην σκληρότητα του κόσμου, και τη 
δύναμη των αναμνήσεων όταν ο κόσμος αλλάζει. www.cinemateaser.com

Είναι δύσκολο, με λέξεις, να περιγράψει κανείς τον πλούτο της ταινίας, τον πλούτο της μου-
σικής και των γραφικών. [...] Είναι συγκινητική, είναι εντυπωσιακή.  Bernard Génin, Positif

Μία φιλόδοξη ταινία, που επιχειρεί να δείξει ταυτόχρονα την ευαισθησία ενός μικρού αγο-
ριού και την πολυπλοκότητα της ιστορίας της Βραζιλίας. Raphaëlle Pireyre, Critikat.com

Το πιο ενθουσιώδες και δημιουργικό κινούμενο σχέδιο, χαρά για τα μάτια και τα αυτιά. Η 
ταινία ενώνει κάθε είδους κοινό, καταφέρνοντας να ευχαριστήσει τους πάντες. Η ταινία είναι 
επίσης ένα οπτικό μπαλέτο χρωμάτων, μέσα σε ένα πλούσιο δάσος, αλλά και σε ένα αστικό 
περιβάλλον, συνδυασμένο με πρωτότυπες συνθέσεις που παραπέμπουν στην βραζιλιάνικη 
μουσική του ’60 και του ’70, αλλά και στη σύγχρονη μουσική της χώρας. Από πολλές από-
ψεις, είναι η πιο σημαντική και η πιο ξεσηκωτική ταινία κινουμένων σχεδίων της χρονιάς.
blogs.mediapart.fr

Διανομή σε Ελλάδα και Κύπρο:
ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

ΒΡΑΒΈΙΑ / ACCOLADES

27 Βραβεία σε Διεθνή Φεστιβάλ
Επιλεκτική αναφορά:
Winner of 27 awards in 
International Festvals, including:
  ❙ Annecy International  
Animated Film Festival

  ❙ Animafest Zagreb
  ❙ Ottawa  International  
Animation Festival

  ❙ Cuiabá Film and Video Festival
  ❙ Mill Valley Film Festival
  ❙ Seattle International Film 
Festival

  ❙ Shanghai International  
Film Festival

  ❙ São Paulo International  
Film Festival

  ❙ Armenian Animation  
Festival ReAnimania
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	❙ REVIEWS	(FRENCH	PRESS	SELECTION)

A small miracle: This Brazilian animated film makes time stand still. It is an utter delight. 
The director chooses a «childish» style of drawing, utilizing every possible technique: oils, 
coloured pencils, coloured markers, pens, painting and collage. He also makes a daring and 
poetic choice: He dares to use white! Every drawing is a surprise. A wonder. And the movie 
has no dialogue – or rather, it features some lines in a made-up language – Brazilian 
gibberish! But it also features an ever-present enthralling music. Guillemette Odicino

In a paradise of vibrant colours and magical sounds, the viewer follows a boy, bursting 
with curiosity and lust for adventure, who discovers the world while trying to find 
his father. The world through the eyes of a child is the most evident element in this 
animated feature that owes its dreamy side to this innocent gaze, which is open to the 
world without being too naive. The director, Ale Abreu, urges the viewer to re-examine 
the history of the Latin American economic structure, without losing sight of the film’s 
universality. The film is a thrilling adventure in colour and sound, without ever losing its 
foothold in the real world.  
www.avoir-alire.com

This is October’s biggest surprise. It is the best animated film of the year and it’s from 
Brazil. A film without dialogue, as to not tarnish this gem with unnecessary words. This is 
the second feature by this director to sweep the awards. 
www.lexpress.fr

The director turns to the sensual aspect. He chooses to rely in a patchwork of textures 
and in a stunning soundtrack to tell, in the most understandable way possible, his modern 
and sad tale of innocence facing the cruelty of the world, and the power of memories in a 
changing world. www.cinemateaser.com

It is difficult to put down in words the richness of this film, the richness of its music and 
images. [...] A moving and fascinating film. Bernard Génin, Positif

An ambitious film, aiming to illustrate the sensitivity of a small boy and the complexity of 
the history of Brazil. Raphaëlle Pireyre, Critikat.com

The most exciting and creative animation, a treat for our eyes and ears. The film brings all 
sorts of audiences together, managing to please everyone. It is a visual ballet of colour, in 
a lush forest as well as in an urban landscape, combined with an original score that evokes 
the Brazilian music of the ’60s and the ’70s as well as its contemporary one. In many 
ways, it is the most notable and exciting animated film of the year.
blogs.mediapart.fr

Distributor in Greece and Cyprus:
NEANIKO PLANO
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14η	CAMERA	ZIZANIO	2014
14TH	CAMERA	ZIZANIO	2014

❙❙ ΝΕΌ	ΡΕΚΌΡ	ΣΥΜΜΕΤΌΧΏΝ	

Η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας 
Camera Zizanio χρόνο με το χρόνο αποδεικνύει ότι είναι η κορυφαία 
εκδήλωση στο είδος της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο.
Στη 14η διοργάνωσή της κατακτά νέες κορυφές, σπάζοντας κάθε 
προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 
περισσότερες από 480 ταινίες! Αυτό είναι περισσότερο εμφανές στο 
Ελληνικό Τμήμα, όπου:
Υποβλήθηκαν 221 ταινίες, που αποτελούν ατομικές ή ομαδικές 
εργασίες. Πέρυσι οι συμμετοχές είχαν φτάσει τις 185 και το 2012 τις 75!
Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
συμμετέχουν ανέρχονται στα 184 από όλη την επικράτεια. Από τους 
Παξούς ως τη Ρόδο και από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη.
Το ξεχωριστό, εντυπωσιακό και συνάμα ελπιδοφόρο χαρακτηριστικό 
της φετινής διοργάνωσης είναι η συμμετοχή 15 Νηπιαγωγείων που 
έστειλαν 23 ταινίες! Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης 
είναι επίσης και η βελτιωμένη ποιότητα των ταινιών αλλά και η 
προσέγγιση των πιο καυτών προβλημάτων της νεολαίας όπως η κρίση, 
η βία στα σχολεία, η μετανάστευση. Ταινίες που καλύπτουν όλα τα 
κινηματογραφικά είδη: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, κινούμενο σχέδιο.
Στο Ευρωπαϊκό Τμήμα (που περιλαμβάνει και τις χώρες της Μεσογείου) 
υποβλήθηκαν 242 ταινίες που προέρχονται από 24 χώρες. Συγκεκριμένα 
οι χώρες που συμμετέχουν είναι: Ιρλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Κροατία, 
Σλοβενία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Φινλανδία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία, 

Τουρκία, Ισραήλ, Ουκρανία, Σουηδία, Σερβία, Ρουμανία, Λίβανος.
Στο Διεθνές Πανόραμα και σε ειδικά τμήματα θα προβληθούν πάνω από 
30 ταινίες που προέρχονται από Βραζιλία, Νότια Κορέα και Αυστραλία.
Αλλά τα ρεκόρ δεν σταματούν εδώ. Μαζικότερη από κάθε άλλη φορά 
αναμένεται η φυσική παρουσία μαθητών και καθηγητών από όλη την 
Ελλάδα. Το τελευταίο στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό τη στιγμή που 
η οικονομική κρίση έχει περιορίσει δραματικά τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς.
Η διεθνής ακτινοβολία του Φεστιβάλ έχει δημιουργήσει και ένα 
αντίστοιχο ρεύμα στους φίλους μας στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα μεγάλη 
αναμένεται η συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από το εξωτερικό, 
παρά το γεγονός ότι έχουν να καλύψουν επιπλέον το κόστος των 
αεροπορικών εισιτηρίων.
Είναι σίγουρο ότι η 14η διοργάνωση της Camera Zizanio δεν θα μοιάζει 
με καμία προηγούμενη!

❙❙ A	RECORD	NUMBER	OF	ENTRIES	
Year after year, the European Meeting of Young People’s 
Audiovisual Creation Camera Zizanio proves that it is the leading 
event of its kind, not only in Greece, but in the whole world.
In its 14th edition, it is reaching new heights, having received 
a record number of more than 480 entries in total! This is made 
abundantly clear in the Greek Section where:
221 films were entered, including individual and team projects. 
Last year we received 185 entries, and in 2012,75!
The number of competing Primary and Secondary schools has 
risen to 184, hailing from the whole of Greece: from Paxi to 
Rhodes and from Alexandroupoli to Crete.
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Τουρκία, Ισραήλ, Ουκρανία, Σουηδία, Σερβία, Ρουμανία, Λίβανος.
Στο Διεθνές Πανόραμα και σε ειδικά τμήματα θα προβληθούν πάνω από 
30 ταινίες που προέρχονται από Βραζιλία, Νότια Κορέα και Αυστραλία.
Αλλά τα ρεκόρ δεν σταματούν εδώ. Μαζικότερη από κάθε άλλη φορά 
αναμένεται η φυσική παρουσία μαθητών και καθηγητών από όλη την 
Ελλάδα. Το τελευταίο στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό τη στιγμή που 
η οικονομική κρίση έχει περιορίσει δραματικά τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς.
Η διεθνής ακτινοβολία του Φεστιβάλ έχει δημιουργήσει και ένα 
αντίστοιχο ρεύμα στους φίλους μας στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα μεγάλη 
αναμένεται η συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από το εξωτερικό, 
παρά το γεγονός ότι έχουν να καλύψουν επιπλέον το κόστος των 
αεροπορικών εισιτηρίων.
Είναι σίγουρο ότι η 14η διοργάνωση της Camera Zizanio δεν θα μοιάζει 
με καμία προηγούμενη!

❙❙ A	RECORD	NUMBER	OF	ENTRIES	
Year after year, the European Meeting of Young People’s 
Audiovisual Creation Camera Zizanio proves that it is the leading 
event of its kind, not only in Greece, but in the whole world.
In its 14th edition, it is reaching new heights, having received 
a record number of more than 480 entries in total! This is made 
abundantly clear in the Greek Section where:
221 films were entered, including individual and team projects. 
Last year we received 185 entries, and in 2012,75!
The number of competing Primary and Secondary schools has 
risen to 184, hailing from the whole of Greece: from Paxi to 
Rhodes and from Alexandroupoli to Crete.
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The most special, impressive and promising feature in this year’s 
Meeting is the participation of 15 Kindergarten schools with 23 
films!
Another unique feature of this year’s Meeting is the improved 
quality of the films, as well as the fact that they touch on the 
most pressing problems of youth today, i.e. the recession, school 
violence, and immigration.  The entries are films of all genres: 
fiction, documentary, animation. 
In the European Section (which includes Mediterranean countries) 
242 films were entered, from 24 countries. These include: Ireland, 
Norway, Spain, Croatia, Slovenia, Germany, United Kingdom, 

Russia, Netherlands, Belgium, Finland, Portugal, Lithuania, 
Italy, Hungary, Austria, Turkey, Israel, Ukraine, Sweden, Serbia, 
Romania, and Lebanon.
In the International Panorama and the special sections, more than 
30 films from Brazil, South Korea and Australia will be screened.
But the record breaking doesn’t stop here. The number of 
students and teachers expected to come from every corner of 
Greece is expected to be higher than ever. This is remarkable, 
given how much family budgets have shrunk because of the 
recession. 
The Festival’s international prestige has created a similar influx 
of friends from abroad. The numbers of foreign students and 
teachers are expected to be very high, despite the fact that 
guests have to cover the air fares themselves.
One thing is certain: the 14th edition of Camera Zizanio will be 
like no other!
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ΤΑ	400	ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
THE	400	BLOWS	/	LES	QUATRE	CENTS	COUPS
ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE, 1958, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΌ / B&W, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Φρανσουά Τριφό / François Truffaut
Ο Αντουάν Ντουανέλ δεν είναι πια παιδί, αλλά ούτε και έφηβος ακόμη. Αισθάνεται ότι 
κανείς δεν τον καταλαβαίνει γι’ αυτό επιθυμεί να γίνει γρήγορα ενήλικος. Νιώθει ξένος 
στον κόσμο της παιδικής ηλικίας στον οποίο ανήκει ακόμη και τον οποίο κοιτάζει με περι-
φρόνηση. Είναι διωγμένος από παντού, άτυχος και η παραμικρή βλακεία του αντιμετωπί-
ζεται σαν φοβερό έγκλημα, ακόμη κι αν πηγάζει από καλές προθέσεις.
Antoine Doinel is no longer a boy, but not yet a young man either. He feels that 
nobody understands him, so he wishes to grow up as soon as possible. He feels 
alien in the world of childhood where he still belongs and yet despises. He is always 
unwanted, down on his luck, and his every little mistake is regarded as a terrible 
crime, even when deriving from good intentions.

ZOOM	IN	EUROPEAN		
CHILDREN’S	FILM
ZOOM	IN	EUROPEAN	CHILDREN’S	FILM

Τριάντα τρεις ταινίες από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο με 
πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους, που έρχονται αντιμέτωποι 
με τον κόσμο των ενηλίκων. Ο πόλεμος και η προσφυγιά, η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι φυλετικές διακρίσεις 
και οι θρησκευτικές διαφορές, το χάσμα των γενεών και η 
διαφορετικότητα, οι παραδόσεις και τα παραμύθια αποτελούν τον 
καμβά πάνω στον οποίο εκτυλίσσονται οι ιστορίες των ταινιών. 
Εκεί οι μικροί ή νεαροί πρωταγωνιστές εκπλήσσουν με την 
εφευρετικότητα, τη φαντασία, την ευαισθησία, την άδολη αλλά 
και την ανατρεπτική ματιά με την οποία αντιμετωπίζουν τον άδικο, 
εχθρικό και πολλές φορές βίαιο κόσμο, μέσα στον οποίο καλούνται 
να επιβιώσουν.

Thirty three European films, featuring children and adolescents 
who face the adult world. War and immigration, poverty and 
marginalisation, racism and religious conflicts, the age gap and 
diversity, traditions and fairy-tales are the threads from which 
these stories are woven. Their young protagonists surprise us 
with their inventiveness, imagination, sensibility, as well as with 
the honest but also subversive gaze with which they challenge 
the unfair, hostile, and sometimes violent world they need to 
survive in.
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ΚΛΕΦΤΗΣ	ΠΌΔΗΛΑΤΏΝ
BICYCLE	THIEVES	/	LADRI	DI	BICICLETTE
ΙΤΆΛΙΆ / ITALY, 1948, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΌ / B&W, 93΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βιτόριο ντε Σίκα / Vittorio De Sica
Σε μια αλάνα ένα τσούρμο ανέργων περιμένει με αγωνία να ακούσει ένα καλό νέο από τον υπεύ-
θυνο του γραφείου εύρεσης εργασίας. Η τύχη χαμογελά σε κάποιον άνδρα που ονομάζεται Αντό-
νιο Ρίτσι, ο οποίος επιλέχθηκε από το δήμο της Ρώμης να εργαστεί ως αφισοκολλητής. Η δουλειά 
όμως απαιτεί ποδήλατο και ο Ρίτσι δεν έχει πια, το έχει δώσει ενέχυρο. Έτσι θα πει ψέματα, θα 
πάρει τη δουλειά και μαζί μια ωραία στολή, αλλά μέχρι αύριο θα πρέπει να βρει ένα ποδήλατο…
A group of unemployed labourers crowd around an employment agency official waiting to hear some good news. Lady Luck 
smiles on a man named Antonio Ricci, who is offered a position posting advertising bills by the City of Rome. But this job 
requires a bicycle, and Ricci has hocked his. So he will lie and accept the job with its fancy uniform, but he needs to find a 
bicycle before tomorrow morning…

ΘΑΥΜΑ	ΣΤΌ	ΜΙΛΑΝΌ
MIRACLE	IN	MILAN	/	MIRACOLO	A	MILANO
ΙΤΆΛΙΆ / ITALY, 1951, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΌ / B&W, 100΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βιτόριο ντε Σίκα / Vittorio De Sica
Η γριά Λολότα μεγαλώνει ένα παιδί, τον Τοτό, που το ‘χε βρει νεογέννητο κάτω από ένα 
λάχανο. Μετά το θάνατο της, ο Τοτό οδηγείται σ’ ένα ορφανοτροφείο, απ’ όπου βγαίνει 
μετά από πολλά χρόνια, για να καταλήξει φιλοξενούμενος ενός περιπλανώμενου άστεγου 
σε μια παραγκούπολη, στην περιφέρεια του Μιλάνου. Με τη μεγάλη του καλοσύνη και 
αθωότητα ο Τοτό κερδίζει τη συμπάθεια των φτωχών και τους πείθει να προσπαθήσουν 
να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Η δραστηριότητα των αθλίων, που αρχίζουν να 
αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μετατρέπει τη μίζερη παραγκούπολη σε 
αξιοπρεπή κοινότητα.
An old lady called Lolotta, adopts Totò, a child she found as a newborn in a cabbage 

patch. After she dies, Totò is taken to an orphanage. Years later, he leaves the orphanage and ends up living with a homeless 
man in a shantytown on the outskirts of Milan. His great kindness and innocence earn him the friendship of the poor and he 
convinces them to try and improve their lives. The work of the dispossessed, who start to grasp the concept of human dig-
nity, transforms the wretched shantytown in a dignified community.

Η	ΕΑΡΙΝΗ	ΣΥΝΑΞΙΣ	ΤΏΝ	ΑΓΡΌΦΥΛΑΚΏΝ
THE	FOUR	SEASONS	OF	THE	LAW
ΕΛΛΆΔΆ / GREECE, 1999, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 178΄

Σκηνοθεσία / Direction: Δήμος Αβδελιώδης / Dimos Avdeliodis
Όταν χηρεύει η θέση του αγροφύλακα ενός χωριού της Χίου το 1960, το τοπικό συμβούλιο ζητά 
το διορισμό αντικαταστάτη. Κανείς αγροφύλακας, όμως, δε δέχεται τη θέση, λόγω της κακής 
φήμης του χωριού και του πρόσφατου θανάτου του προηγούμενου αγροφύλακα. Τότε η Κοινό-
τητα προσφέρει ένα πρόσθετο οικονομικό κίνητρο, γεγονός που προκαλεί το ενδιαφέρον των 
αγροφυλάκων. Η θέση δεν αργεί να πληρωθεί, αλλά ο αγρονόμος θα αναγκαστεί να αποσύρει τον 
νέο αγροφύλακα, αφού αδυνατεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Το ίδιο θα συμβεί και στους τρεις διαδόχους του…
In 1960, in a village on the Island of Chios, the sudden death of the field guard prompts the local council to ask for the 
appointment of a new one. No one accepts to move to the village though, because of its bad reputation and the fact that 
their fellow guard died at this post. An additional financial incentive offered by the municipality rekindles interest for the job. 
The post will be filled shortly after, but the newly appointed guard will soon be dismissed for failure to perform his duties. 
The same thing happens to his three successors…
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Ό	ΓΙΌΣ	ΤΌΥ	ΚΥΝΗΓΌΥ	ΤΏΝ	ΑΕΤΏΝ
THE	EAGLE	HUNTER’S	SON
ΣΌΥΉΔΙΆ-ΓΕΡΜΆΝΙΆ / SWEDEN-GERMANY, 2009, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 87΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ρενέ Μπο Χάνσεν / Rene Bo Hansen
Ο δωδεκάχρονος Bazarbai ονειρεύεται να αφήσει τα πράσινα λιβάδια του χωριού του στη Δυτική 
Μογγολία και ν’ ανταποκριθεί στο κάλεσμα της αστικής ζούγκλας του Ουλάν Μπατόρ. Αλλά ο 
πατέρας του θέλει να ακολουθήσει τα χνάρια του και να γίνει αετοκυνηγός. Στο Πανηγύρι των 
Αετών, ο αγαπημένος αετός του πατέρα του φεύγει τρομαγμένος από το φλας ενός φωτογράφου 
και ο Bazarbai αποφασίζει να τον ακολουθήσει. Στην πορεία ανακαλύπτει ότι για να είναι ευτυχι-
σμένος δεν χρειάζεται απαραίτητα να εγκαταλείψει τις παραδόσεις, αλλά ότι η παράδοση, ο σεβα-
σμός προς τη φύση, η φιλία και η αφοσίωση αποτελούν ισχυρή ασπίδα στις σκληρές συνθήκες του 
σύγχρονου κόσμου.
Twelve-year-old Bazarbai dreams of leaving behind the green pastures of his native Western 
Mongolian province, lured by the call of the urban jungle: Ulan Bator. But Bazarbai’s father 

wants him to follow his footsteps and become an eagle hunter. During the great Eagle Festival, the prize eagle belonging to 
Bazarbai’s father flies away, scared off by a photographer’s bright camera flash. Bazarbai decides to follow the bird. Along the 
way, he discovers that happiness does not necessarily result from abandoning long-lasting traditions, but that tradition itself, 
profound respect for nature, friendship and loyalty form a strong shield against the harsh realities of the modern world.

KAUWBOY:	ΤΌ	ΑΓΌΡΙ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΚΑΛΙΑΚΌΥΔΑ
KAUWBOY,	ΌΛΛΑΝΔΙΑ
THE NETHERLANDS, 2012, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μπόουντεβινγκ Κόολε / Boudewijn Koole
Μια μέρα, ο δεκάχρονος Jojo φέρνει στο σπίτι μια μικρή καλιακούδα. Πρέπει να την κρύ-
ψει από τον πατέρα του, που δεν θέλει να έχει πουλιά μέσα στο σπίτι. Πότε-πότε μιλάει 
κρυφά με τη μαμά του στο τηλέφωνο, αλλά δεν της λέει για το πουλί. Το φυλάει για 
έκπληξη για τα γενέθλια της που πλησιάζουν. Ο πατέρας του είναι ανένδοτος: δεν θέλει 
να γιορτάσει τα γενέθλια της αφού δεν είναι εδώ. Επειδή είναι βίαιος, ο Jojo πρέπει να 
προσέχει πολύ. Μέσα από τη φιλία του με το πουλί και την χαρακτηριστική προσαρμο-
στικότητα που μόνο τα παιδιά διαθέτουν, ο Jojo βρίσκει τρόπο να γκρεμίσει το τείχος που 
περιβάλλει την καρδιά του πατέρα του.
One day, 10-year-old Jojo brings home a little jackdaw. He has to keep it hidden from his father, who doesn’t want any pets in 
the house. Sometimes he secretly speaks on the phone with his mother, but he doesn’t tell her about the bird: he wants it to be a 
surprise for her upcoming birthday. His father won’t have it: Since she is not here, they are not to celebrate her birthday. Because 
of his violent temper, Jojo needs to be very careful. Through his friendship with the bird and the extraordinary adaptability only 
children have, Jojo will find a way to tear down the wall surrounding his father’s heart.

ΜΙΝΌΥΣ
MISS	MINOES	/	MINOES
ΌΛΛΆΝΔΙΆ / THE NETHERLANDS, 2001, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 86΄

Σκηνοθεσία / Direction:  Βίνσεντ Μπαλ / Vincent Bal
Eκείνη είναι μια όμορφη κοπέλα που κάποτε ήταν γάτα. Εκείνος είναι ένας γοητευτικός ρεπόρτερ, 
που αναζητά ένα καυτό θέμα για να κρατήσει τη δουλειά του. Συναντιούνται, τυχαία ή μοιραία. 
Εκείνη του προσφέρει βοήθεια, μέσα από το Δίκτυο Γατικών Ειδήσεων, που κουτσομπολεύει για τους 
διάσημους ανθρώπους στα κεραμίδια τη νύχτα, υπό τον όρο ο ρεπόρτερ να της προσφέρει στέγη και 
γατοτροφή. Ένα παραμύθι για γάτες… με πέταλα!
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She is a beautiful girl who once was a cat. He is a charming reporter in search of the big scoop, in order to keep his job. As 
chance or fate would have it, they meet. She offers to help him through the Cat Press Service, which gossips about famous 
people at night on the rooftops, but on one condition: He must provide her with cat-food and shelter. A fairy tale about 
cats… who won’t stay in the bag!

ΤΌ	ΑΛΌΓΌ	ΤΗΣ	ΓΌΥΙΝΚΙ
WINKY’S	HORSE	/	HET	PAARD	VAN	SINTERKLAAS
ΌΛΛΆΝΔΙΆ / THE NETHERLANDS, 2005, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 96΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μίσα Καμπ / Mischa Kamp
Η Winky, ένα εξάχρονο κοριτσάκι, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Κίνα για ένα παράξενο μέρος 
που λέγεται Ολλανδία. Οι γονείς της εργάζονται και η ίδια νιώθει πολύ μόνη γιατί δεν γνωρίζει 
τη γλώσσα της νέας χώρας όπου ήρθε να ζήσει. Πιάνει τότε φιλία με ένα γέρικο πόνι, αλλά όταν 
αυτό πεθαίνει, η Winky αποφασίζει πως θέλει ένα δικό της άλογο! Αυτό, όμως, δεν είναι τόσο 
εύκολο… Ευτυχώς, στο σχολείο μαθαίνει ότι ένας γέροντας με άσπρη γενειάδα που λέγεται Άγιος 
Νικόλαος, φέρνει δώρα σε όλα τα καλά παιδιά. Καθώς πλησιάζει η γιορτή του, ζητά τη βοήθειά 
του. Θα πάνε άραγε όλα καλά;
Winky, a 6-year-old girl, has been forced to leave her native China for a strange place named Holland. Her parents work and 
she feels very lonely, because she can’t speak the language of her new home. She thus becomes attached to an old pony, but 
when it dies, Winky decides she wants her very own horse! But that isn’t easy… Fortunately, she learns at school that an old 
man with a white beard called Sinterklaas brings presents to all the nice children. Since it is the season of Sinterklaas, she 
asks for his help. Then everything will work out alright. Or will it?

Ό	ΔΡΑΚΌΣ	ΤΌΥ	ΠΑΓΌΥ
THE	ICE	DRAGON	/	ISDRAKEN
ΣΌΥΉΔΙΆ / SWEDEN, 2012, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 77΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μάρτιν Χόγκνταλ  / Martin Högdahl
Ο εντεκάχρονος Mik ζει στη Στοκχόλμη με τον αδελφό του τον Tony και τον αλκοολικό πατέρα 
του. Του αρέσουν οι φάλαινες, το χαρντ ροκ και η ζωγραφική. Έχει μάθει ότι οι φάλαινες κλαίνε 
όταν χάνονται, και όποτε μένει μόνος του πιστεύει ότι ακούει το κλάμα τους. Μια μέρα, η Κοινω-
νική Ύπηρεσία τον στέλνει να μείνει με τη θεία του τη Lena σ’ ένα χωριουδάκι της βόρειας Σου-
ηδίας. Εκεί, πιάνει φιλία με τον Bengt και τον Bertil, δυο αδέρφια που ζουν στο διπλανό σπίτι. Ο 
Bengt του μαθαίνει να ψαρεύει «δράκους των πάγων», δηλαδή λούτσους. Στη συνέχεια το σκάει 
πάνω σε έναν δράκο των πάγων, γίνεται ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου γατών, ερωτεύεται για 
πρώτη φορά, και τελικά βρίσκει το δρόμο για το σπίτι του.
Eleven-year-old Mik lives in Stockholm, with his older brother Tony and their alcoholic dad. Mik likes whales, hard rock and 
drawing. He’s heard that whales cry when they get lost and when he is all alone he thinks he can hear whales crying. One 
day, Social Services decide that Mik has to be temporarily placed with his aunt Lena in a small community in northern Swe-
den. There, he befriends Bengt and Bertil, the two brothers living next door. Bengt teaches Mik how to fish for “Ice Dragons” 
(a nickname for “pikes”). Mik then runs away on an ice dragon, owns a cat factory, falls in love for the first time and eventu-
ally finds his way home.
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ΤΌ	ΒΙΒΛΙΌ	ΤΌΥ	ΚΑΛΌΚΑΙΡΙΌΥ
SUMMER	BOOK	/	TATIL	KITABI
ΤΌΥΡΚΙΆ / TURKEY, 2008, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 92΄

Σκηνοθεσία / Direction: Σέιφι Τέομαν / Seyfi Teoman
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα μέλη μιας οικογένειας προσπαθούν να λύσουν τα προσω-
πικά τους προβλήματα, καθώς οι ζωές τους ακολουθούν τους δικούς τους, αργούς ρυθμούς. Η 
ταινία ακολουθεί τη ζωή του Μουσταφά, της γυναίκας του Γκιουλέρ, των δυο γιων του και του 
νεότερου αδελφού του Χασάν που ζει σε μια πόλη στη νότια Τουρκία. Ο Seyfi Teoman παρουσιά-
ζει έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη, η αβεβαιότητα, η διαπραγμάτευση, η εμπιστοσύνη και ο θάνα-
τος είναι έννοιες που πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.
During the summer, a family is trying to deal with their personal issues, while life goes on in 
its own languish rhythm. The film follows the life of Mustafa, his wife Guler, their two sons, 
and his younger brother, Hasan, who lives in a town located in southern Turkey. Seyfi Teo-
man creates a world where justice, uncertainty, negotiation, trust and death are concepts 
that need to be re-evaluated.

ΤΑ	ΚΡΌΚΌΔΕΙΛΑΚΙΑ
THE	CROCODILES	/	VORSTADTKROKODILE
ΓΕΡΜΆΝΙΆ / GERMANY, 2009, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 97΄

Σκηνοθεσία / Direction: Κρίστιαν Ντίτερ / Christian Ditter
O Hannes θέλει να ενταχτεί στα «Κροκοδειλάκια», μια συμμορία από γειτονόπουλα. Για 
να γίνει αυτό πρέπει να αποδείξει το θάρρος του, πράγμα που αποδεικνύεται επικίνδυνο 
για τη ζωή του. Τον σώζει ο Kai που θέλει κι αυτός να γίνει «κροκοδειλάκι». Όμως ο Kai 
είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και τα άλλα παιδιά δεν τον θέλουν, επειδή δεν μπορεί καν 
να το βάλει στα πόδια αν χρειαστεί. Όταν όμως ο Kai γίνεται μάρτυρας μιας διάρρηξης, 
τα «Κροκοδειλάκια» τον αποδέχονται, γιατί θέλουν τη βοήθειά του για να εξιχνιάσουν την 
υπόθεση και να διαλύσουν τη συμμορία των διαρρηκτών.
Hannes wants to join the “Crocodiles,” a gang of neighbourhood kids. He has to accept a dare, which turns out to be 
life-threatening. He’s saved by Kai, who wants to be a Crocodile too. The only problem is that Kai’s in a wheelchair. The other 
kids don’t want him in the gang because we won’t be able to run away when needed. But when Kai witnesses a burglary, the 
Crocodiles accept him as their new member. With his help, they want to solve the case and foil the gang of burglars…

ΤΌ	ΠΑΙΔΙ	ΖΙΓΚ	ΖΑΓΚ
THE	ZIGZAG	KID	/	NONO,	HET	ZIGZAG	KIND
ΌΛΛΆΝΔΙΆ-ΒΕΛΓΙΌ / THE NETHERLANDS-BELGIUM, 2012, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 95΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βίνσεντ Μπαλ / Vincent Bal
Ο Nono είναι δεκατριών χρόνων και θέλει να μοιάσει στον μπαμπά του, τον καλύτερο αστυνομικό 
του κόσμου, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να μπαίνει σε μπελάδες. Παραμονές των γενε-
θλίων του, οι γονείς του τον στέλνουν στο θείο του προκειμένου να τον «ισιώσει». Όμως, συνεπής 
στη φήμη του και με αφορμή το ταξίδι, ο Nono γνωρίζει τον Felix Glick έναν «τζέντλεμαν» απα-
τεώνα και παλιό γνώριμο του πατέρα του. Κοντά του θα γνωρίσει έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο, 
μεταμφιέσεις, κυνηγητά, γαλλικά τραγούδια αλλά και τη Zohara, μια γυναίκα-αράχνη η οποία θα 
του πει το μυστικό που θα του αλλάξει τη ζωή. Βασισμένη στη πολυβραβευμένη νουβέλα του 
Νταβίντ Γκρόσμαν.
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Nono is 13 years old and wants to be like his father –the best police inspector in the world– but he constantly gets in 
trouble. Two days before his Bar Mitzvah, he is sent away to his uncle, who is supposed to get him back on track. How-
ever, true to his reputation, during the train ride Nono meets Felix Glick, a gentleman master burglar and old acquaint-
ance of his father. With him he will see a world full of mystery, disguises, chases, French chansons, and Zohara, a mysteri-
ous femme fatale whose secrets will change Nono’s life forever. Based on the award-winning novel by David Grossman.

FIGHTER
ΔΆΝΙΆ / DENMARK, 2007, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 97΄

Σκηνοθεσία / Direction: Νατάσα Άρτι / Natasha Arthy
H Aicha πηγαίνει στην τελευταία τάξη του λυκείου και ζει στην Κοπεγχάγη με τους Τούρκους 
γονείς της και τα αδέλφια της. Ο πατέρας της θέλει να γίνει γιατρός. Εκείνη, όμως, λατρεύει τις 
πολεμικές τέχνες και μετά το σχολείο προπονείται σε μια επαγγελματική λέσχη κουγκ-φου. Αρχί-
ζει μαθήματα με τον Εμίλ, ο οποίος την προετοιμάζει για το πρωτάθλημα. Φυσικά, οι γονείς της 
αντιδρούν. Εκείνη συνεχίζει να προπονείται κρυφά και ερωτεύεται τον Εμίλ. Αλλά οι διαφορετικοί 
κόσμοι από τους οποίους προέρχονται σύντομα δημιουργούν προβλήματα.
Aicha, a high-school student, lives in Copenhagen with her Turkish family. Her father expects her to get into medical 
school. But Aicha loves martial arts and starts training at a professional Kung Fu club after school. A boy, Emil, helps 
Aicha train for the championships. Of course her parents are against it, but she secretly continues and they fall in 
love. However, they come from different worlds, and that brings trouble…

ΒΑΛΌ
VALO
ΦΙΝΛΆΝΔΙΆ / FINLAND, 2005, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 83΄

Σκηνοθεσία / Direction: Κάγια Γιουρικάλ / Kaija Juurikkala
Μια ντικενσιανή ιστορία που μιλάει για θαρραλέα παιδιά, τη δύναμη της φιλίας και 
το πόσο σημαντικό είναι να πιστεύει κανείς στον εαυτό του. Στις αρχές του 20ου 
αιώνα, ο εννιάχρονος Valo μαζί με τον φίλο του τον Ville οργανώνουν αλληλο-
διδακτικό σχολείο για παιδιά σε ένα μικρό χωριό, όμως κάποιοι αποφασίζουν να 
τους σταματήσουν. Ο Valo και οι φίλοι του φέρνουν την ελπίδα για ένα καλύτερο 
μέλλον στα παιδιά του χωριού, σε μια εποχή όπου τα παιδιά δεν είχαν καθόλου 
δικαιώματα. Το σενάριο είναι βασισμένο στα παιδικά ημερολόγια του Φιλανδού 
καλλιτέχνη και φιλοσόφου Aleksanteri Ahola-Valo που έζησε στη Ρωσία, τη Φιν-
λανδία και τη Σουηδία από το 1900 ως το 1997.

Valo is a Dickens-like-story about courageous children, the power of friendship and the importance of believing in 
oneself. In the early 20th century, 9-year-old Valo and his friend Ville establish their own tandem children’s school in 
a small village but some adults decide to put an end to it. Valo and his friends bring hope for a better future to the 
children in the village, in a time when children had no rights. The script is based on the childhood diaries of artist and 
philosopher Aleksanteri Ahola-Valo, who lived in Russia, Finland and Sweden from 1900 to 1997.
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ΨΗΛΑ	ΤΑ	ΧΕΡΙΑ
HANDS	UP	/	LES	MAINS	EN	L’AIR
ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE, 2010, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ρομάν Γκουπίλ / Romain Goupil
Όταν η οικογένεια της συμμαθήτριάς τους Μιλάνα απελαύνεται, μια ομάδα μαθητών 
ενός παρισινού δημοτικού σχολείου διαισθάνονται τον κίνδυνο ότι έρχεται και η δική 
τους σειρά και αποφασίζουν ότι είναι ώρα να αντιδράσουν δυναμικά. Ορκίζονται ότι θα 
μείνουν για πάντα μαζί και καταστρώνουν τρόπους για να σώσουν τη Μιλάνα. Μια ευαί-
σθητη κινηματογραφική ματιά πάνω στην πολυπολιτισμική συνύπαρξη, την οποία καλού-
νται να διαχειριστούν οι δυτικοευρωπαϊκές δημοκρατίες.
A pupil at a Parisian elementary school named Milana faces deportation, forcing her classmates to realise that they could 
very well be in her place. They decide it’s time to take matters in their own hands. They swear to stay together, and devise 
ways to save her. The film offers a sensible glimpse into multiculturalism in Western Europe.

ΤΌ	ΚΌΡΙΤΣΙ	ΤΑΞΙΔΙΏΤΗΣ
PAVEE	LACKEEN:	THE	TRAVELLER	GIRL
ΙΡΛΆΝΔΙΆ / IRELAND, 2005, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 88΄

Σκηνοθεσία / Direction: Πέρι Όγκντεν / Perry Ogden
Το «Pavee Lackeen» διηγείται την ιστορία της Γουίνι, ενός δεκάχρονου κοριτσιού από την Ιρλαν-
δία που ζει με την μητέρα της και τ’ αδέλφια της στον καταυλισμό μιας υποβαθμισμένης βιομη-
χανικής περιοχής του Δουβλίνου. Είναι «Ταξιδιώτες», δηλαδή ένα είδος τσιγγάνων στην Ιρλανδία, 
που ζουν σαν νομάδες κι αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό και την κοινωνική αποξένωση από την 
«οργανωμένη κοινωνία». Η ταινία παρακολουθεί τη ζωή μερικών εβδομάδων της Γουίνι, που 
παλεύει να βρει την ταυτότητά της σαν νεαρή «ταξιδιώτης» στη σύγχρονη Ιρλανδία.
This is the story of Winnie, a ten-year-old girl from Ireland, who lives with her mother and 
siblings in a camp at a rundown industrial neighbourhood in Dublin. They are “Travellers”, 
who live like nomads, facing racism and social exclusion from “organised society.” The film 
follows the life of Winnie, a young “Traveller” trying to find her identity in modern Ireland, 
over the span of a few weeks.

Ό	ΙΝΔΙΑΝΌΣ
THE	INDIAN	/	DE	INDIAAN
ΌΛΛΆΝΔΙΆ / THE NETHERLANDS, 2009, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ινέκε Χάουτμαν / Ineke Houtman
Ο Koos, ένα αγοράκι σχεδόν οχτώ χρόνων, θέλει πολύ να μοιάσει στον εντυπωσιακό, 
τυπικό Ολλανδό πατέρα του. Όμως αυτό δεν είναι εύκολο, αφού τον υιοθέτησαν από το 
Περού και είναι μικρόσωμος με σκούρο δέρμα. Μια μέρα βλέπει ένα παιδί από το Περού 
να παίζει μια παράξενη μουσική έξω από το σουπερμάρκετ, και ανακαλύπτει ότι και ο 
ίδιος έχει ινδιάνικη καταγωγή. Από τότε, παρότι έχει Ολλανδούς γονείς, βάζει τα δυνατά 
του να γίνει αληθινός Ινδιάνος…
Koos, a nearly eight-year-old boy, very much wants to look like his impressive, typ-
ically Dutch father, which is not an easy thing, as Koos was adopted from Peru and is rather small and of dark complexion. 
One day he sees a Peruvian boy playing a strange kind of music outside the supermarket and discovers that he, like the boy, 
is of Indian origin. From then on, despite his Dutch parents, he tries his very best to become a true Indian....
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ΜΙΑ	ΙΣΤΌΡΙΑ	ΓΙΑ	ΤΌΝ	ΑΓΙΌ	ΒΑΣΙΛΗ
CHRISTMAS	STORY	/	JOULUTARINA
ΦΙΝΛΆΝΔΙΆ / FINLAND, 2007, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 80΄

Σκηνοθεσία / Direction: Γιούχα Βουολιόκι / Juha Wuolijoki
Σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην Λαπωνία, ο μικρός Nikolas χάνει την οικογένειά του σε 
ατύχημα. Οι χωριανοί αποφασίζουν να τον αναλάβουν εκ περιτροπής και κάθε Χριστούγεννα ο 
Nikolas αλλάζει σπίτι. Για να δείξει την ευγνωμοσύνη του, φτιάχνει παιχνίδια για τα παιδιά κάθε 
οικογένειας ως αποχαιρετιστήρια δώρα. Με τα χρόνια, οι οικογένειες που έχουν φιλοξενήσει τον 
Nikolas πληθαίνουν και σχεδόν κάθε σπίτι βρίσκει δώρα στο κατώφλι του το πρωί των Χριστου-
γέννων. Κάποια στιγμή υπάρχει έλλειψη τροφίμων στο χωριό, και οι χωριανοί αναγκάζονται να 
στείλουν τον Nikolas να δουλέψει σ’ έναν ερημίτη ξυλουργό, αυτός όμως μισεί τα παιδιά και του 
απαγορεύει να φτιάχνει δώρα.
In a remote village in Lapland, a little boy called Nikolas loses his family in an accident. The villagers decide to look 
after the orphaned boy collectively. Once a year, at Christmas, Nikolas moves to a new home. To show his grati-
tude, Nikolas decides to make toys for the each family’s children as good-bye presents. Over the years, Nikolas’s 
former adoptive families become many, and soon almost every house has presents on its doorstep on Christmas 
Day. Due to a food shortage, Nikolas is sent to live and work with a grumpy old carpenter who doesn’t like children 
and forbids him to continue making presents.

Ό	ΜΌΤΣΑΡΤ	ΣΤΗΝ	ΚΙΝΑ
MOZART	IN	CHINA
ΆΥΣΤΡΙΆ-ΓΕΡΜΆΝΙΆ / AUSTRIA-GERMANY, 2008, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μπερντ Νόιμπεργκερ / Bernd Neuburger
O Danny και o Li Wei, δυο δεκάχρονα αγόρια από το Σάλτσμπουργκ, αποφα-
σίζουν να περάσουν τις διακοπές τους στο σπίτι του παππού του Li Wei στην 
Κίνα. Ο Μότσαρτ, μια μαριονέτα, μπαίνει κρυφά στην βαλίτσα του Danny και 
τους ακολουθεί. Ενώ ο παππούς Wang, με τη βοήθεια της εγγονής του, της Lin 
Lin, επισκευάζει το θέατρο σκιών, ανάμεσα στον Danny και τη Lin Lin γεννιέται 
μια τρυφερή φιλία, ενώ ο Μότσαρτ ερωτεύεται την όμορφη πριγκίπισσα Ming 
Mei, για την οποία συνθέτει την «Κινέζικη Σονάτα». Εν τω μεταξύ, καθώς το 
θέατρο απειλείται από έναν τοκογλύφο τα παιδιά και οι μαριονέτες καταστρώ-
νουν ένα σχέδιο για να το σώσουν…

Two ten-year-old boys, Li Wei and Danny from Salzburg decide to spend the summer at Li Wei’s grandfather’s 
house in China. Little does Danny realize that a marionette named Mozart has come to life, and hitched a ride to 
China in his suitcase. As the old Wang and his granddaughter Lin Lin work to restore the theatre, Danny and the 
girl form a fledgling friendship and Mozart falls in love with the beautiful shadow princess Ming Mei, for whom he 
composes his «Chinese Sonata.» Meanwhile, the theatre is threatened by a loan shark, so the kids and the puppets 
collaborate on a plan to save the theatre once and for all.
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ΣΤΙΣ	ΜΥΤΕΣ	ΤΏΝ	ΠΌΔΙΏΝ
ON	THE	SLY	/	À	PAS	DE	LOUP
ΒΕΛΓΙΌ-ΓΆΛΛΙΆ / BELGIUM-FRANCE, 2010, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 77΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ολιβιέ Ρινζέ / Olivier Ringer
Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η εξάχρονη Cathy πρέπει να πάει με τους δικούς της στην 
εξοχή. Δεν έχει καθόλου κέφι, γιατί νιώθει πως δεν υπάρχει στα μάτια των γονιών της. Το 
Σαββατοκύριακο προμηνύεται βαρετό ως συνήθως, όμως ένας εργάτης από το κτήμα δίνει 
στην Cathy «μαγικά σποράκια». Το Σαββατοκύριακο τελειώνει, αλλά γεμάτη περιέργεια και 
ενθουσιασμό αποφασίζει, αντί να γυρίσει σπίτι, να μείνει στην εξοχή για να δει τα «μαγικά σποράκια» να μεγαλώνουν. Όταν μένει 
μόνη της, η Cathy καταλαβαίνει ότι οι γονείς της ανησυχούν και την ψάχνουν. Φοβάται ότι θα την τιμωρήσουν, γι’ αυτό κρύβεται στο 
δάσος και χάνεται…
Like every weekend, Cathy, a six-year-old girl, must go with her parents to the countryside. She has no enthusiasm because 
she feels like she doesn’t exist in her parents’ eyes. The weekend would be as boring as usual if Cathy hadn’t received some 
“magic seeds” from a daily worker at the farm. The weekend ends, but curious and excited, the little girl decides to stay at 
the countryside to watch the “magic” seeds grow, rather than returning home. Left alone, Cathy realizes that her parents 
are worried and looking for her. Fearing punishment, she runs away in the woods and gets lost…

Ό	ΚΌΣΜΌΣ	ΤΗΣ	ΣΌΦΙΑΣ
SOPHIE’S	WORLD	/	SOFIES	VERDEN
ΔΆΝΙΆ-NΌΡΒΉΓΙΆ-ΣΌΥΉΔΙΆ / DENMARK-NORWAY-SWEDEN, 2002, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 110΄

Σκηνοθεσία / Direction: Έρικ Γκούσταφσον / Erik Gustavson
Η ταινία αποτελεί ελεύθερη μεταφορά στον κινηματογράφο του ομώνυμου βιβλίου του Τζοστέιν 
Γκάαρντερ. Η Σοφία, ένα δεκατετράχρονο κορίτσι ανακαλύπτει τον θαυμαστό κόσμο της Δυτικής 
φιλοσοφίας με τη βοήθεια ενός μυστηριώδους δασκάλου και φίλου. Στο ταξίδι της μέσα στο 
χώρο και στο χρόνο, η μικρή Σοφία συναντά τους διάσημους δασκάλους της Ελληνικής Αρχαι-
ότητας, της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Η έλξη αυτής της αρμονίας, τη βάζει, όμως, σε 
μεγάλο κίνδυνο. Τελικά, μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τον υπέροχο κόσμο των φιλοσοφικών 
ιδεών για τους δικούς της σκοπούς, βρίσκοντας έτσι το δρόμο της προς την ελευθερία.
The film is a loose adaptation of the novel of the same name by Jostein Gaarder. Four-
teen-year-old Sofie discovers the marvellous universe of western philosophy aided by a 

mysterious teacher and friend. During her journey through space and time, little Sofie meets the greatest minds of Ancient 
Greece, the Renaissance and the Enlightenment. However, the appeal of this harmony puts her in great danger. In the end, 
she learns to use the wonderful world of philosophical ideas for her own benefit, thus finding her way back to freedom.

Ό	ΝΕΑΡΌΣ	ΑΝΤΕΡΣΕΝ
YOUNG	ANDERSEN	/	UNGE	ANDERSEN
ΔΆΝΙΆ-ΣΌΥΉΔΙΆ-ΓΕΡΜΆΝΙΆ / DENMARK-SWEDEN-GERMANY, 2005, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 115΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ρούμλε Χάμεριχ / Rumle Hammerich
Ο διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου της Δανίας στέλνει τον Χανς Κρίστιαν σε ένα 
σχολείο στην επαρχία, όπου τα ηνία κρατάει ο χαρισματικός διευθυντής Μάισλινγκ. Το 
αποτέλεσμα είναι μία συνάντηση μεταξύ ενός ονειροπόλου νέου και ενός ανθρώπου που 
αναζητά την εξουσία και ο οποίος είναι αποφασισμένος να καταστείλει την ζωηρή φαντα-
σία του Άντερσεν. Για να το πετύχει χρησιμοποιεί την πνευματική τρομοκρατία και απα-
γορεύει στον νεαρό να γράφει. Η ταινία είναι η εθνική παραγωγή της Δανίας για τα 200 
χρόνια απ’ τη γέννηση του μεγάλου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (γεν. το 1805) και 
περιγράφει την σκληρή περίοδο της εφηβείας του, πριν αναγνωριστεί ως συγγραφέας.
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The director of the Royal Danish Theatre sends Hans Kristian to a rural school that is under the supervision of the charis-
matic principal Meisling. There, the young dreamer encounters a power-hungry man determined to curb his vivid imagina-
tion, by using mental terror and forbidding him to write. The film is a Danish production celebrating the 200th anniversary 
of the birth of storyteller Hans Kristian Andersen (b. 1805). It recounts the harsh youth of the author, before he became 
famous.

ΜΑΡΙΚΕΝ
MARIKEN
ΌΛΛΆΝΔΙΆ-ΒΕΛΓΙΌ / NETHERLANDS-BELGIUM, 2000, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Αντρέ βαν Ντούρεν / André van Duren
Μια εικόνα για τα ήθη του αυστηρού Μεσαίωνα μέσα από την ιστορία ενός ξεχωριστού 
κοριτσιού που συνδυάζει αισιόδοξη διάθεση και απτόητη σκέψη, κρίνοντας τον κόσμο 
γύρω της με αφοπλιστική ευθύτητα. Η Μαρίκεν ζει σε ένα απομονωμένο δάσος με έναν 
εκκεντρικό γέρο ερημίτη. Μια ημέρα, ξεκινάει για την πόλη για να αγοράσει μια καινούρια 
κατσίκα. Στο περιπετειώδες ταξίδι της στον «πραγματικό κόσμο» ανακαλύπτει τις καλές 
και κακές πλευρές των ανθρώπων.
A glimpse in the manners and customs of the harsh Middle Ages, through the 
story of a very special girl full of optimism and dauntless thinking, who judges the 
world around her with disarming honesty. Mariken lives in a secluded forest with 

an eccentric hermit. One day, she sets off for town to buy a new goat. On her adventurous journey into the “real” world, she 
finds out about the good and bad sides of people…

ΕΝΑ	ΚΑΛΌΚΑΙΡΙΝΌ	ΠΑΡΑΜΥΘΙ
A	SUMMER	TALE	/	DEN	BÄSTA	SOMMAREN
ΣΌΥΉΔΙΆ / SWEDEN, 1999, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ουλφ Μάλμρος / Ulf Malmros
1958. Δυο ορφανά παιδιά φτάνουν σε ένα μικρό χωριό στην εξοχή. Πρόκειται να περάσουν το 
καλοκαίρι με τον κύριο Γιόχανσον, τον νεκροθάφτη. Τα παιδιά όμως δεν έχουν την ίδια αντιμετώ-
πιση για τη ζωή με τον γκρινιάρη και στρυφνό κύριο Γιόχανσον και σύντομα το καλοκαίρι μετατρέ-
πεται σε μια μεγάλη περιπέτεια.
1958. Two orphans arrive at a small countryside village. They are going to spend the summer with Mr. Johansson, the under-
taker. But the children apparently don’t see eye to eye with the square and grumpy Mr. Johansson, and soon their summer 
vacation becomes a great adventure.

ΑΜΕΣΗ	ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
IMMEDIATE	BOARDING	/	TUR	&	RETUR
ΣΌΥΉΔΙΆ / SWEDEN, 2003, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 88΄

Σκηνοθεσία / Direction: Έλα Λεμχάγκεν / Ella Lemhagen
Μια έξυπνη κωμωδία που θέτει ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τα στερεότυπα του φύλου 
και τις συμπεριφορές κοριτσιών και αγοριών. Οι δύο πρωταγωνιστές της, ο Μάρτιν και η Τζούλια, 
ζώντας ο ένας τη ζωή του άλλου, μαθαίνουν πως είναι καλύτερο να είσαι ακριβώς αυτό που είσαι 
ό,τι και αν συμβεί, και πως η μοναδικότητά τους είναι η μεγαλύτερη δύναμή τους.
An intelligent comedy that challenges gender stereotypes and expected gender behaviours. The two protagonists, Martin 
and Julia, swap lives and eventually learn that, no matter what, it’s best to be exactly what you are and that their uniqueness 
is their greatest power.
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ΜΗ	ΜΕ	ΥΠΌΛΌΓΙΖΕΙΣ
COUNT	ME	OUT	/	STIKKFRÀ
ΙΣΛΆΝΔΙΆ / ICELAND, 1997, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 82΄

Σκηνοθεσία / Direction: Άρι Kρίστινσον / Ari Kristinsson
Η Χρέφνα ζει με τη μητέρα της και λαχταρά τον πατέρα της, τον οποίο δεν έχει συναντή-
σει ποτέ. Γνωρίζει μόνο ότι ζει στο εξωτερικό, αλλά στα 10α γενέθλιά της ανακαλύπτει 
ότι ο μπαμπάς της έχει επιστρέψει στην Ισλανδία πριν από χρόνια... Η Χρέφνα και ο 
πολυμήχανος φίλος της, ο Ίρσα, κατορθώνουν να τον εντοπίσουν, αλλά προς λύπη τους 
διαπιστώνουν ότι δεν αναγνωρίζει καν την κόρη του. Tα πράγματα γίνονται χειρότερα 
για τη Χρέφνα, όταν μαθαίνει ότι ο μπαμπάς της έχει μια άλλη σύζυγο και ένα μωρό, ενώ 
περιπλέκονται ιδιαίτερα σοβαρά όταν το δεκάχρονο κορίτσι  
αποφασίζει να απαγάγει την ετεροθαλή αδελφής της...
Hrefna lives with her mother and longs for her father who she has never met. She’s been told that he lives abroad, but on 
her tenth birthday, Hrefna discovers that her father returned to Iceland years ago… Hrefna and her cunning friend Yrsa 
manage to find him, but to their great dismay, he doesn’t even recognize her. Things take a turn for the worse when she 
learns that he is married to another woman and has a baby and greater complications arise when she decides to abduct her 
half-sister…

ΚΑΠΌΙΌΣ	ΣΑΝ	ΤΌΝ	ΧΌΝΤΕΡ
SOMEONE	LIKE	HODDER	/	EN	SOM	HODDER
ΔΆΝΙΆ / DENMARK, 2003, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 80΄

Σκηνοθεσία / Direction: Χένρικ Ρούμπεν Γκενζ / Henrik Ruben Genz
H ταινία είναι βασισμένη στο βραβευμένο ομότιτλο βιβλίο του Bjarne Reuter, που έχει χαρακτηριστεί 
σαν «ένα τρυφερό, διασκεδαστικό και μαγικό παραμύθι που αγγίζει την καρδιά». Ο Χόντερ είναι εννιά 
ετών. Ζει με τον πατέρα του που εργάζεται ως νυχτερινός αφισοκολλητής. Μία μέρα μία νεράιδα του 
λέει να σώσει τον κόσμο. Αλλά πώς στήνεις μία τέτοια επιχείρηση όταν δεν έχεις φίλους;
The film is based on the award-winning book by the same name written by Bjarne Reuter 
that has been called “a tender, entertaining and magical fairy tale that speaks to the soul.” 
Hodder is nine years old. He lives with his father, who works nights as a bill poster. One 
night a fairy appears to Hodder and asks him to save the world. But how can you undertake 
such an endeavour when you have no friends at all?

ΤΌ	ΤΡΑΓΌΥΔΙ	ΤΌΥ	ΓΚΡΙ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΌΥ
A	SONG	ABOUT	THE	GRAY	PIGEON	/	PIESEN	O	SIVOM	HOLUBOVI
ΤΣΕΧΌΣΛΌΒΆΚΙΆ / CZECHOSLOVAKIA, 1961, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ / B&W, 99΄

Σκηνοθεσία / Direction: Στανισλάβ Μπαραμπάς / Stanislav Barabas
Το Τραγούδι του γκρι περιστεριού είναι μια ασυνήθιστη ιστορία μιας ομάδας παιδιών 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου με φόντο τα σλοβάκικα βουνά. Η εκδρομή 
με το δάσκαλο τους, παίρνει απρόσμενη εξέλιξη και αντιμετωπίζουν μια σειρά από περι-
πέτειες. Η παιδική τους ηλικία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την καταστρεπτική δύναμη 
του πολέμου που φθάνει βαθιά στις ζωές των παιδιών, αλλάζει τα όνειρα και τις επιθυ-
μίες τους και σταματάει απρόσμενα το ξέγνοιαστο παιχνίδι τους.
The Song About the Gray Pigeon is an unusual story of a group of children living on 
the mountains of Slovakia during World War II. A trip with their teacher takes an unexpected turn, sending them in a series 
of adventures. Their childhood must be reckoned with the destructive force of the war that reaches deep in the lives of the 
children, changing their dreams and wishes and bringing an abrupt end to their carefree play.
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ΤΑ	ΠΑΙΔΙΚΑ	ΧΡΌΝΙΑ	ΤΌΥ	ΙΒΑΝ
IVAN’S	CHILDHOOD	/	IVANOVO	DETSTVO
ΣΌΒΙΕΤΙΚΉ ΕΝΏΣΉ / SOVIET UNION, 1962, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ / B&W, 95΄

Σκηνοθεσία / Direction: Αντρέι Ταρκόφσκι / Andrei Tarkovsky
Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του B΄ Παγκόσμιου Πολέμου, με κεντρικό ήρωα ένα 
δωδεκάχρονο αγόρι, τον Ιβάν, η οικογένεια του οποίου ξεκληρίστηκε από τους Ναζί. Μην έχοντας 
να χάσει κάτι, κατατάσσεται στον σοβιετικό στρατό ως ανιχνευτής και αναλαμβάνει επικίνδυνες 
αναγνωριστικές αποστολές, για τις οποίες είναι ο πλέον κατάλληλος χάρη στο μικρό του μπόι και 
τη σβελτάδα του. Ένα λυρικό αντιπολεμικό δράμα σπάνιας πλαστικότητας και συγκίνησης, σκηνοθε-
τικό ντεμπούτο του Αντρέι Ταρκόφσκι, του οραματιστή και ποιητή του κινηματογράφου.
The story of a 12-year-old boy called Ivan, whose family was killed by the Nazis during World War II. With nothing to lose, he 
enlists in the Soviet Army as a scout, undertaking dangerous reconnaissance missions, taking advantage of his small stature 
and agility. A lyrical anti-war drama of rare plasticity and emotion; the directorial debut of Antrei Tarkovsky, film visionary 
and poet.

Η	ΕΠΌΧΗ	ΤΌΥ	ΘΕΡΙΣΜΌΥ
HARVEST	TIME	/	VREMYA	ZHATVY
ΡΏΣΙΆ / RUSSIA, 2003, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 67΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μαρίνα Ραζμπεζκίνα / Marina Razbezhkina
Η ζωή μιας ρωσικής οικογένειας σε ένα μικρό χωριό μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 
μοίρα μίας όμορφης γυναίκας που εγκλωβίζεται στις τραγικές συνθήκες, και αναγκάζεται 
να δουλέψει ως οδηγός φορτηγού για να ζήσει τον γιο της και τον ανάπηρο άντρα της 
που έχασε τα πόδια του στο μέτωπο. Το χιούμορ, η αγάπη για τους ήρωες και η θλίψη για 
τον χρόνο και τους ανθρώπους που χάθηκαν κάνουν αυτή την ταινία μία σημαντική στιγμή 
του σύγχρονου ρωσικού κινηματογράφου. Μία οπτική και συναισθηματική αντιμετώπιση 
της αγάπης και της απώλειας.
A film about the life of a Russian family in a small village after World War II. The 
fate of a beautiful woman trapped in tragic circumstances, who has to work as 

tractor driver in order to support her son and disabled husband who came back from the front with no legs. Humour, love for 
the protagonists and sadness for the time and people lost, make this film a notable moment in modern Russian cinema. A 
visual and emotional study on love and loss.

Ό	ΙΤΑΛΌΣ
THE	ITALIAN	/	ITALYANETS
ΡΏΣΙΆ / RUSSIA, 2005, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 99΄

Σκηνοθεσία / Direction: Αντρέι Κραβτσούκ / Andrey Kravchuk
Ένα εξάχρονο παιδί μπορεί να κάνει ελάχιστα πράγματα, αλλά νιώθει πολλά. Ο μικρός Βάνια που 
ζει στο ορφανοτροφείο, πρόκειται να υιοθετηθεί σύντομα από μια νέα οικογένεια στην ηλιόλουστη 
Ιταλία. Αισθάνεται, όμως, ότι δεν μπορεί να αρχίσει μια νέα ζωή όταν δεν ξέρει ακόμη την παλιά. 
Αποφασίζει να βρει τη μητέρα του, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με τους μηχανισμούς που κυβερ-
νούν τον κόσμο των ενηλίκων: τη διαφθορά της αστυνομίας, την απληστία των γραφειοκρατών 
και τη γενική αδιαφορία τους για τη μοίρα του παιδιού...
A six-year-old boy can do very little, but feels a lot. Little Vanya lives in an orphanage, but soon will be adopted by a family in 
sunny Italy. However, he has the feeling that he can’t start a new life without knowing about his old one. He decides to look 
for his birth mother, but faces the workings of adult life: Police corruption, bureaucratic greed, and a general indifference for 
the fate of a child…
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ΑΔΕΛΦΕΣ
SISTERS	/	SYOSTRY
ΡΏΣΙΆ / RUSSIA, 2001, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 85΄

Σκηνοθεσία / Direction: Σεργκέι Μποντρόφ Τζούνιορ / Sergei Bodrov Jr
H ανθρώπινη, συγκινητική ιστορία δύο κοριτσιών που έρχονται αντιμέτωπα με έναν βίαιο 
κόσμο ενηλίκων, μέσα σε μια Pωσία που παλεύει να σταθεί στα πόδια της στη μεταψυ-
χροπολεμική περίοδο: Όταν ένα μέλος της ρωσικής μαφίας αποφυλακίζεται, μετά από 
ποινή που εξέτισε για ληστεία, βρίσκεται κατευθείαν στο στόχαστρο των παλιών συνερ-
γατών του που πιστεύουν ότι τους έχει αποκρύψει μεγάλο μέρος των κλοπιμαίων. Προ-
κειμένου να τον εκδικηθούν, αποφασίζουν να απαγάγουν την οκτάχρονη κόρη του Nτίνα, 
που ζει με τη μητέρα και την δεκατριάχρονη ετεροθαλή αδελφή της Σβέτα.
A moving story about two girls who come face to face with the violent world of grown-ups, in the struggling Russia of the 
post-Cold War period. A gangster is released from prison after serving time for a robbery, and immediately becomes a tar-
get for his old associates who believe he has kept secret a large portion of their loot for himself. In order to intimidate him, 
they kidnap his 8-year-old daughter Dina, who lives with her mother and her 13-year-old step-sister Sveta.

Η	ΑΛΛΗ	ΌΧΘΗ
THE	OTHER	BANK	/	GAGMA	NAPIRI
ΓΕΏΡΓΙΆ-ΚΆΖΆΚΣΤΆΝ / GEORGIA-KAZAKHSTAN, 2009, ΕΓΧΡΏΜΉ / COLOUR, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Γκεόργκε Οβασβίλι / George Ovashvili
Ο εμφύλιος πόλεμος πήρε τα πάντα από τον Tedo, ακόμα και την ελπίδα. Η ταινία διηγείται την 
ιστορία ενός νεαρού πρόσφυγα στη Γεωργία, ο οποίος είναι έτοιμος να διασχίσει τα σύνορα για να 
ψάξει τον πατέρα του στην Αμπχαζία. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζει να ξαναενώσει την οικογένειά 
του. Η ταινία δείχνει τις διαλυμένες σχέσεις μεταξύ κρατών και ανθρώπων. Επίσης εξηγεί ότι η 
συμφιλίωση είναι εφικτή, αλλά πάντα υπάρχουν τραύματα, λύπες, θύματα όταν τα σύνορα καθορί-
ζονται με τη βία.
The civil war has stripped Tedo from everything, even hope. This is the story of a young 
refugee in Georgia, who will cross the borders to look for his father in Abkhazia, hoping to 
reunite his family. The film showcases the destroyed relationships between states and peo-

ple, while illustrating that reconciliation is possible, though there will always be wounds, sorrows, victims every time borders 
are determined by force.
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Σαράντα τέσσερα ντοκιμαντέρ του γνωστού σκηνοθέτη για τη ζωή των 
ανθρώπων, την κοινωνική τους οργάνωση, τα πολιτικά και εθνοτικά 
προβλήματα, όπως αυτά αποτυπώνονταν σε διάφορες περιοχές 
του πλανήτη κατά τη δεκαετία του 1970.  Όλες οι ταινίες έγιναν για 
λογαριασμό διαφόρων εκπομπών της γαλλικής τηλεόρασης (ORTF-
3: «Μια χώρα, Μια μουσική / «Un Pays, Une Musique», TF-1 : «Ένας 
κόσμος χωρίς σύνορα» / «Un Monde sans Frontieres», LA SEPT [ARTE] 
& FR 3: «Οι Τσιγγάνοι» / «Les Gitans», TF-1 & INA «Τα μπλούζ του 20ου 
αιώνα» / «20th Century Blues»). Μοναδική εξαίρεση το «Μπλουζ με 
σφιγμένα δόντια» που είναι ταινία fiction-documentary, η οποία βγήκε 
σε εμπορική διανομή στις αίθουσες.
Screenings of forty four documentaries by well-known director R. 
Manthoulis, on people’s lives, on social organisation as well as on 
political and ethnic issues, as he “captured” them in different parts of 
the world during the ’70s. All the documentaries were commissions 
by several TV programs in French television (ORTF-3: “Un pays, 
Une Musique” (“One country, one music” ), TF-1: “Un Monde sans 
Frontieres” (“A world without borders” ), LA SEPT [ARTE] & FR 3: “Les 
Gitans” (“The Gypsies” ), TF-1 & INA: “20th Century Blues”). The sole 
exception was “Blues Under the Skin” / “Le blues entre les dents”, a 
docu-fiction that was commercially released and screened in cinemas.
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	❙ ΖΑΚ	ΜΠΡΕΛ
JACQUES	BREL	
1968, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 8΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ο Γάλλος τραγουδιστής στη διάρκεια μιας ηχογράφησης στο στούντιο.
The French singer at a studio recording.

	❙ Ό	ΚΌΣΜΌΣ	ΤΏΝ	ΜΠΙΤΛΣ
THE	BEATLES’	UNIVERSE/	L’UNIVERS	DES	BEATLES
1968, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 22΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Οι Beatles και η γενιά της ποπ. Γυρισμένη στο Λονδίνο.
The Beatles and the pop generation. A short filmed in London.

	❙ Η	ΜΕΛΙΝΑ	ΣΤΌ	ΠΑΡΙΣΙ
MELINA	IN	PARIS/	MÉLINA	À	PARIS		
1968, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 20΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Η Μελίνα Μερκούρη τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη.
Melina Merkouri singing Manos Hadjidakis’ songs.

ΑΦΙΕΡΏΜΑ:	Η	ΜΌΥΣΙΚΗ	ΜΕ	ΤΌ	ΒΛΕΜΜΑ	
ΤΌΥ	ΡΌΒΗΡΌΥ	ΜΑΝΘΌΥΛΗ
TRIBUTE:	MUSIC	AS	CAPTURED	BY	ROBERT	MANTHOULIS

Σαράντα τέσσερα ντοκιμαντέρ του γνωστού σκηνοθέτη για τη ζωή των 
ανθρώπων, την κοινωνική τους οργάνωση, τα πολιτικά και εθνοτικά 
προβλήματα, όπως αυτά αποτυπώνονταν σε διάφορες περιοχές 
του πλανήτη κατά τη δεκαετία του 1970.  Όλες οι ταινίες έγιναν για 
λογαριασμό διαφόρων εκπομπών της γαλλικής τηλεόρασης (ORTF-
3: «Μια χώρα, Μια μουσική / «Un Pays, Une Musique», TF-1 : «Ένας 
κόσμος χωρίς σύνορα» / «Un Monde sans Frontieres», LA SEPT [ARTE] 
& FR 3: «Οι Τσιγγάνοι» / «Les Gitans», TF-1 & INA «Τα μπλούζ του 20ου 
αιώνα» / «20th Century Blues»). Μοναδική εξαίρεση το «Μπλουζ με 
σφιγμένα δόντια» που είναι ταινία fiction-documentary, η οποία βγήκε 
σε εμπορική διανομή στις αίθουσες.
Screenings of forty four documentaries by well-known director R. 
Manthoulis, on people’s lives, on social organisation as well as on 
political and ethnic issues, as he “captured” them in different parts of 
the world during the ’70s. All the documentaries were commissions 
by several TV programs in French television (ORTF-3: “Un pays, 
Une Musique” (“One country, one music” ), TF-1: “Un Monde sans 
Frontieres” (“A world without borders” ), LA SEPT [ARTE] & FR 3: “Les 
Gitans” (“The Gypsies” ), TF-1 & INA: “20th Century Blues”). The sole 
exception was “Blues Under the Skin” / “Le blues entre les dents”, a 
docu-fiction that was commercially released and screened in cinemas.
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	❙ ΤΖΌΝ	ΜΑΓΙΑΛ:	ΜΠΛΌΥΖ	ΣΤΌ	ΛΌΝΔΙΝΌ
JOHN	MAYALL:	LONDON	BLUES/	JOHN	MAYALL:		
BLUES	À	LONDRES		
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ο «πατέρας» των λευκών μπλούζμεν και μια κρυμμένη όψη του Τάμεση.
The “Father” of white bluesmen and a secret view of the Thames.

	❙ ΝΤΌΝΌΒΑΝ
DONOVAN		
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 10΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ο μεγάλος σταρ της σκωτσέζικης μπαλάντας. The great star of Scottish ballads.

	❙ ΓΚΌΣΠΕΛ	ΣΤΌ	ΜΕΜΦΙΣ
GOSPEL	IN	MEMPHIS/	GOSPEL À	MEMPHIS	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Μια λειτουργία γκόσπελ σε μια εκκλησία μαύρων Βαπτιστών. 
A gospel Mass in an African-American Baptist Church

	❙ Ό	ΗΧΌΣ	ΤΌΥ	ΝΌΤΌΥ
SOUNDS	OF	THE	SOUTH/	LE	SON	DU	SUD	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 15΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Το διάσημο συγκρότημα Booker T. & the MG’s και το στούντιό τους STAX στο Μέμφις.
The well-known band Booker T. & the M.G.’s at the studio STAX in Memphis.

	❙ ΣΑΝ	ΡΑ,	Ό	ΒΑΣΙΛΙΑΣ-ΗΛΙΌΣ
SUN	RA,	THE	SUN	KING/		SUN	RA,	LE	ROI-SOLEIL		
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Πορτρέτο του «ξεχασμένου» στη Φιλαδέλφεια βετεράνου της τζαζ.
Portrait of a jazz veteran sunk into oblivion in Philadelphia.

	❙ ΧΌΛΙΓΌΥΝΤ	ΜΠΛΌΥΖ
HOLLYWOOD	BLUES	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 11΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Η κάμερα εξερευνά τα στούντιο της τζαζ στο Σάνσετ Μπούλεβαρ. 
The camera explores jazz studios in Sunset Boulevard.

	❙ ΌΙ	ΤΡΑΓΌΥΔΙΣΤΕΣ	ΤΌΥ	ΜΑΝΧΑΤΑΝ
MANHATTAN	SINGERS/	LES	CHANTEURS	DE	MANHATTAN		
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Τα καινούργια ταλέντα ηχογραφούν δίσκους στα στούντιο του Μανχάταν. New talent recording albums in studios in Manhattan.

	❙ ΜΑΡΙΌΝ	ΌΥΙΛΙΑΜΣ
MARION	WILLIAMS	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄ (ΚΆΙ 10΄), ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο με τη διάσημη μαύρη τραγουδίστρια του γκόσπελ.
A rare archival documentary about the famous African-American gospel singer.
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	❙ ΤΖΌΝ	ΜΑΓΙΑΛ:	ΜΠΛΌΥΖ	ΣΤΌ	ΛΌΝΔΙΝΌ
JOHN	MAYALL:	LONDON	BLUES/	JOHN	MAYALL:		
BLUES	À	LONDRES		
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ο «πατέρας» των λευκών μπλούζμεν και μια κρυμμένη όψη του Τάμεση.
The “Father” of white bluesmen and a secret view of the Thames.

	❙ ΝΤΌΝΌΒΑΝ
DONOVAN		
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 10΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ο μεγάλος σταρ της σκωτσέζικης μπαλάντας. The great star of Scottish ballads.

	❙ ΓΚΌΣΠΕΛ	ΣΤΌ	ΜΕΜΦΙΣ
GOSPEL	IN	MEMPHIS/	GOSPEL À	MEMPHIS	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Μια λειτουργία γκόσπελ σε μια εκκλησία μαύρων Βαπτιστών. 
A gospel Mass in an African-American Baptist Church

	❙ Ό	ΗΧΌΣ	ΤΌΥ	ΝΌΤΌΥ
SOUNDS	OF	THE	SOUTH/	LE	SON	DU	SUD	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 15΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Το διάσημο συγκρότημα Booker T. & the MG’s και το στούντιό τους STAX στο Μέμφις.
The well-known band Booker T. & the M.G.’s at the studio STAX in Memphis.

	❙ ΣΑΝ	ΡΑ,	Ό	ΒΑΣΙΛΙΑΣ-ΗΛΙΌΣ
SUN	RA,	THE	SUN	KING/		SUN	RA,	LE	ROI-SOLEIL		
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Πορτρέτο του «ξεχασμένου» στη Φιλαδέλφεια βετεράνου της τζαζ.
Portrait of a jazz veteran sunk into oblivion in Philadelphia.

	❙ ΧΌΛΙΓΌΥΝΤ	ΜΠΛΌΥΖ
HOLLYWOOD	BLUES	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 11΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Η κάμερα εξερευνά τα στούντιο της τζαζ στο Σάνσετ Μπούλεβαρ. 
The camera explores jazz studios in Sunset Boulevard.

	❙ ΌΙ	ΤΡΑΓΌΥΔΙΣΤΕΣ	ΤΌΥ	ΜΑΝΧΑΤΑΝ
MANHATTAN	SINGERS/	LES	CHANTEURS	DE	MANHATTAN		
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Τα καινούργια ταλέντα ηχογραφούν δίσκους στα στούντιο του Μανχάταν. New talent recording albums in studios in Manhattan.

	❙ ΜΑΡΙΌΝ	ΌΥΙΛΙΑΜΣ
MARION	WILLIAMS	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄ (ΚΆΙ 10΄), ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο με τη διάσημη μαύρη τραγουδίστρια του γκόσπελ.
A rare archival documentary about the famous African-American gospel singer.

	❙ ΠΌΠ	ΜΌΥΣΙΚΗ	ΣΤΌ	ΓΚΡΙΝΌΥΙΤΣ	ΒΙΛΑΤΖ
POP	MUSIC	IN	GREENWICH	VILLAGE/POP	MUSIC	À		
GREENWICH	VILLAGE
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 12΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Η κάμερα καταγράφει δοκιμές τραγουδιών από καινούργια ταλέντα στο Γκασλάιτ κλαμπ.
The camera captures takes of song recordings by new talent at the Gaslight Club.

	❙ ΤΖΌ	ΝΤΑΣΕΝ:	ΕΝΑΣ	ΑΜΕΡΙΚΑΝΌΣ	ΣΤΌ	ΠΑΡΙΣΙ
JOE	DASSIN:	AN	AMERICAN	IN	PARIS/	JOE	DASSIN:	UN	AMÉRICAIN	À	PARIS	
1969, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 13΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Το πορτρέτο του γνωστού τραγουδιστή. A portrait of the famous singer.

	❙ ΠΌΠ	ΠΑΌΥΕΡ
POP	POWER	
1969, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR , 90΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Μιούζικαλ-πραγματικότητα γυρισμένο στο Λονδίνο, με αφορμή την πρώτη συναυλία που δόθηκε στο Χάιντ Παρκ, μπροστά σε 
200.000 θεατές με τους Magna Carta, The Cream του Έρικ Κλάπτον, Ντόνοβαν, Blind Faith, La 3ème Orelle, κ.ά.
A music documentary filmed in London, on the occasion of the first concert ever given in Hyde Park in front of a massive 
audience of 200.000 people. Performing, among others, were Magna Carts, Eric Clapton’s the Cream, Donoval, Blind Faith, La 
troisieme oreille etc.

	❙ ΌΙ	ΧΡΌΝΙΕΣ	ΠΌΠ
THE	POP	YEARS/	LES	ANNÉES	POP
1970, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 22΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Μια μελέτη για τη γενιά της ποπ. An essay on the pop generation.

	❙ ΦΛΕΪΜΙΝΓΚ	ΓΙΌΥΘ:	ΜΙΑ	ΌΠΕΡΑ	ΠΌΠ
FLAMING	YOUTH:	A	POP	OPERA/	FLAMING	YOUTH:		
UN	OPERA	POP	
1970, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 15΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Το πορτρέτο ενός αγγλικού συγκροτήματος «πλανητικής» τζαζ.  
A portrait of an English “cosmic jazz” band.

	❙ ΜΙΚΗΣ	ΘΕΌΔΏΡΑΚΗΣ
MIKIS	THÉODORAKIS
1970, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 24΄ (15΄), ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Τραγούδια της φυλακής στο Παρίσι. Με τον Ζορζ Μουστακί.
Prison songs recorded in Paris with Georges Moustaki.

	❙ ΡΑΪΜΌΝ:	Η	ΖΏΗ	ΣΤΗ	ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ
RAIMON:	LIVING	IN	BARCELONA/	RAIMON:	VIVRE	À	BARCELONNE	
1970, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 10΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ένα πορτρέτο του καταλανού τραγουδιστή, που αψήφησε τη λογοκρισία του Φράνκο.
A portrait of the Catalan singer who defied the censorship imposed by Franco.
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	❙ ΖΙΛΙΕΝ	ΚΛΕΡ,	ΜΕΤΑ	ΤΌ	“HAIR”
JULIEN	CLERC,	AFTER	“HAIR”/	JULIEN	CLERC,	APRÈS	“HAIR”		
1970, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 13΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Ο πρωταγωνιστής του αμερικάνικου μιούζικαλ «Hair», στο ανέβασμά του στο Παρίσι.
The lead of the American musical “Hair” at the time when it was staged in Paris.

	❙ ΧΌΣΕ	ΦΕΛΙΣΙΑΝΌ:	ΠΌΡΤΌΡΙΚΑΝΙΚΑ	
ΜΠΛΌΥΖ
JOSE	FELICIANO:	PUERTO	RICAN	BLUES/	JOSE	FELICIANO:	BLUES	PORTORICAIN		
1970, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 8΄, ORTF (À L’AFFICHE DU MONDE).
Όταν ο διάσημος πορτορικανός τραγουδιστής προετοιμάζει μια παράστασή του στο Παρίσι.  
The famous Puerto Rican singer preparing for a performance in Paris.

	❙ ΜΠΛΌΥΖ	ΜΕ	ΣΦΙΓΜΕΝΑ	ΔΌΝΤΙΑ
BLUES	UNDER	THE	SKIN/	LE	BLUES	ENTRE	LES	DENTS
1972, ΦΙΞΙΌΝ-ΝΤΌΚΙΜΆΝΤΕΡ/ DOCU-FICTION, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 85΄, NEYRAC-FILMS.
Βασισμένη σε πραγματικά πρόσωπα που δείχνουν αποσπάσματα της ζωής τους στην κάμερα. 
A film based on real people sharing parts of their lives on camera.

	❙ ΑΝΕΒΑΙΝΌΝΤΑΣ	ΤΌΝ	ΜΙΣΙΣΙΠΗ-ΜΕΡΌΣ	Α΄
OUT	OF	THE	BLACKS	INTO	THE	BLUES-	PART	I/	EN	REMONTANT	LE	
MISSISSIPPI-PART	I
1973, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR,  52΄, ORTF-3.
Μια μελέτη σε βάθος για την ιστορία του μπλουζ. Τραγουδούν μεγάλοι μαύροι μπλούζμεν.  
A detailed essay on the history of blues. The film includes performances by great black 
bluesmen.

 

ΑΝΕΒΑΙΝΌΝΤΑΣ	ΤΌΝ	ΜΙΣΙΣΙΠΗ-ΜΕΡΌΣ	Β΄
OUT	OF	THE	BLACKS	INTO	THE	BLUES-	PART	II/	EN	REMONTANT		
LE	MISSISSIPPI-PART	II
1973, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR,  52΄, ORTF-3.
Μια μελέτη σε βάθος για την ιστορία του μπλουζ. Τραγουδούν μεγάλοι μαύροι μπλούζμεν.
A detailed essay on the history of blues. The film includes performances by great black 
bluesmen.

	❙ Η	ΑΙΓΥΠΤΌΣ	Η	ΌΙ	ΨΙΘΥΡΌΙ	ΤΏΝ	ΠΥΡΑΜΙΔΏΝ
EGYPT	OR	THE	WHISPERING	OF	THE	PYRAMIDS	/	L’ÉGYPTE	OU	LES	MURMURES	DES	PYRAMIDES
1973, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, ORTF-3 (UN PAYS, UNE MUSIQUE).
Οι Κόπτες αντιμέτωποι με τους Μουεζίνους. Copts against Muezzins.

	❙ ΥΕΜΕΝΗ:	ΑΠΌ	ΤΑ	ΥΨΗ	ΤΗΣ	ΑΡΑΒΙΑΣ
YEMEN:	FROM	THE	HIGHLANDS	OF	ARABIA	/	LE	YEMEN:	DU	HAUT	DE	L’ARABIE
1973, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, ORTF-3 (UN PAYS, UNE MUSIQUE).
Ορεινοί πολεμιστές και βεδουίνοι. Mountain warriors and Bedouins.
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	❙ ΙΡΛΑΝΔΙΑ	Η	Η	ΜΝΗΜΗ	ΕΝΌΣ	ΛΑΌΥ
IRELAND	OF	A	NATION’S	MEMORY	/	L’IRLANDE	OU	LA	MÉMOIRE	D’UN	
PEUPLE
1973, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, ORTF-3 (UN PAYS, UNE MUSIQUE).
Η χώρα του Σιν Ο’ Οράιντα. Seán Ó Riada’s country.

	❙ ΕΝΤΙΘ	ΠΙΑΦ	–	ΔΕΚΑ	ΛΕΠΤΑ	ΕΥΤΥΧΙΑΣ		
ΤΗΝ	ΗΜΕΡΑ
ÉDITH	PIAF,	TEN	MINUTES	OF	HAPPINESS	PER	DAY	/	ÉDITH	PIAF,	DIX	
MINUTES	DE	BONHEUR	PAR	JOUR
1974, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 52΄, ORTF-3 (UN PAYS, UNE MUSIQUE).
Ένα πορτρέτο με δυο πρόσωπα: της Πιάφ, έτσι όπως γράφτηκε στη μνήμη του παρισινού λαού, και του Παρισιού που χάνεται μαζί της. 
A portrait with two faces: The portrait of Piaf as inscribed in the Parisian memory and also a portrait of Paris that vanishes along 
with the singer.

	❙ Η	ΜΌΥΣΙΚΗ	ΚΑΝΤΡΙ	Η	Η	ΝΌΣΤΑΛΓΙΑ		
ΤΗΣ	ΔΥΣΗΣ
COUNTRY	MUSIC	OR	WESTERN	NOSTALGIA	/	LA	COUNTRY	
MUSIC	OU	LA	NOSTALGIE	DE	L’OUEST
1974, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, ORTF-3 (UN PAYS, UNE MUSIQUE).
Η παραδοσιακή αμερικάνικη μουσική από τα απόμακρα χωριά του Αρκάνσας μέχρι το 
Νάσβιλ, τη λαμπερή Music-City των εκατομμυριούχων της κάντρι.
A documentary on American folk music from the remote villages of Arkansas all  
the way to Nashville, the glamorous Music-City of country millionaires

	❙ Η	ΕΛΛΑΔΑ	Η	Η	ΚΡΑΥΓΗ	ΤΗΣ	ΣΙΏΠΗΣ
GREECE	–	THE	CRY	OF	SILENCE	/	LA	GRÈCE	OU	LE	CRI	DU	SILENCE
1974, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, ORTF-3 (UN PAYS, UNE MUSIQUE).
Σχετικά με την προέλευση της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, γυρισμένη λίγο πριν από την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. 
A documentary on Mikis Theodorakis’ music, filmed just before the fall of the Greek military junta regime.

	❙ Η	ΌΥΓΓΑΡΙΑ:	ΕΚΚΛΗΣΗ	ΣΤΙΣ	ΠΗΓΕΣ
HUNGARY:	CALLING	TO	ALL	SOURCES	/	LA	HONGRIE:	L’APPEL	AUX	
SOURCES
1974, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, ORTF-3 (UN PAYS, UNE MUSIQUE).
Μια νεολαία σε αναζήτηση ταυτότητας. 
A youth in search of an identity.

	❙ ΣΙΚΕΛΙΑ	–	Η	ΓΗ	ΠΌΥ	ΑΙΜΌΡΡΑΓΕΙ
SICILY	–	THE	BLEEDING	LAND	/	LA	SICILE,	LA	TERRE	QUI		
PERD	SON	SANG
1975, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, ORTF-3 (UN PAYS, UNE MUSIQUE).
Ένα πορτρέτο της λιγότερο γνωστής Σικελίας και του λαού της μέσα από τις παραδόσεις του. 
A portrait of a less well-known side of Sicily and its people through their customs and traditions.
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	❙ ΤΌ	ΤΑΝΓΚΌ	ΠΕΘΑΙΝΕΙ	ΤΗΝ	ΑΥΓΗ	
THE	TANGO	DIES	AT	DAWN	/	LE	TANGO	AU	LEVER	DU	JOUR
1976, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, TF-1 (UN MONDE SANS FRONTIERES).
Η παράλληλη ιστορία του τανγκό και του περονισμoύ, γυρισμένη στο Μπουένος Άιρες, 
μέσα στην άγρια εποχή της δικτατορίας και των Τουπαμάρος. The parallel story of Tango 
and Peronism; shot in Buenos Aires in the perilous years of the dictatorship and the 
Tupamaros guerrilla group.

	❙ ΌΙ	ΓΚΑΌΥΤΣΌΣ	ΤΌΥ	ΓΚΌΥΕΜΕΣ
ARGENTINE	–	THE	GUEMES	GAUCHOS	/	LES	GAUCHOS	DE	GUEMES
1976, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, TF-1 (UN MONDE SANS FRONTIERES).
Η «άλλη» Αργεντινή: των pampas, των Ισπανών αφεντάδων, των ινδιάνων δουλοπάροικων.  
Γυρισμένη κοντά στα σύνορα της Χιλής και της Βολιβίας.
The “other” Argentine; the Argentine of the pampas, the Spanish landlords and the  
Indian serfs. Shot near the borders of Chile and Bolivia.

	❙ ΌΙ	ΝΑΥΑΓΌΙ	ΤΗΣ	ΙΣΤΌΡΙΑΣ
THE	SURVIVORS	OF	HISTORY	/	LES	RESCAPÉS	DE	L’HISTOIRE
1977, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, TF-1 (UN MONDE SANS FRONTIERES).
Μια αναζήτηση της ταυτότητας του Έλληνα μετά από τη συρρίκνωση που υπέστη η 
Ελλάδα από τη Μικρασιατική καταστροφή και τις εσωτερικές μεταναστεύσεις.
Researching the issue of Greek identity after the shrinkage of Greece because of the  
Asia Minor Catastrophe (the Greco-Turkish war of 1919 – 1922) and internal 
migration.

	❙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:	Η	ΕΝΔΌΧΏΡΑ
AUSTRALIE:	THE	OUT	BACK
1978, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, TF-1 (UN MONDE SANS FRONTIERES).
Η ενδοχώρα της Αυστραλίας που κατοικείται από τους αυτόχθονες, τους ανθρακωρύχους του οπαλίου, 
και τους κτηνοτρόφους, που κάθε ράντζο τους είναι μεγαλύτερο από την Ελβετία…
Inland Australia. Inhabited by native Aboriginals, opal miners, and stockmen, where every ranch 
is larger than Switzerland...

	❙ ΚΌΥΒΑ,	Η	ΜΌΥΣΙΚΗ	ΚΑΙ	Η	ΖΏΗ
CUBA,	MUSIC	AND	LIFE	/	CUBA:	LA	MUSIQUE	ET	LA	VIE
1979, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, TF-1 (UN MONDE SANS FRONTIÈRES).
Η μουσική είναι η ψυχή της Κούβας και ο καλύτερος τρόπος να εξηγήσεις αυτήν τη χώρα και το λαό της.
Music is the soul of Cuba and the best possible way to talk about this country and its people.

	❙ Η	ΜΕΓΑΛΗ	ΌΡΧΗΣΤΡΑ	ΤΌΥ	ΣΠΛΑΝΤΙΝΤ
THE	GREAT	“SPLENDID”	ORCHESTRA	/	LE	GRAND	ORCHESTRE	DU	SPLENDID
1981, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, WDR / RTBF / R-TV CANADA.
Γερμανική, Βελγική και καναδέζικη συμπαραγωγή για τη νοσταλγική μουσική μιας διάσημης ορχήστρας τζαζ.
A German, Belgian and Canadian co-production on the nostalgic music of a famous jazz orchestra.
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	❙ ΤΑ	ΛΕΥΚΑ	ΜΠΛΌΥΖ
WHITE	BLUES	/	LES	BLANCS	CHANTENT	LE	BLUES
1986, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/ BLACK & WHITE, 15΄, TF-1 / INA (20TH CENTURY BLUES).
Οι δυο και μόνοι λευκοί που τραγουδούν μπλουζ σαν τους μαύρους: Ο Τζον Μαγιάλ,  
και η Κάρεν Ντάλτον. Σκέτη μουσική.
The only whites who can really sing the blues: John Mayal and Karen Dalton. Pure music.

	❙ ΤΑ	ΠΑΙΔΙΑ-ΛΌΥΛΌΥΔΙΑ
THE	FLOWER-CHILDREN	/	LES	ENFANTS-FLEURS
1986, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 15΄, TF-1 / INA (20TH CENTURY BLUES).
Μια μουσική φαντασία, που αξιολογεί τον κόσμο της ποπ μουσικής στην Αγγλία:  
τα παιδιά του ονείρου και της μη βίας.
A musical fantasy that assesses the pop music world in England: the children  
of dreams and non-violence.

	❙ ΤΑ	ΝΑΝΌΥΡΙΣΜΑΤΑ	ΠΌΥ	ΞΥΠΝΌΥΝ
LULLABIES	THAT	AWAKEN	/	LES	BERCEUSES	QUI	RÉVEILLENT
1986, ΝΤΌΚΙΜΆΝΤΕΡ, 16 MM, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 15΄, TF-1 / INA (20TH CENTURY BLUES).
Μάριον Ουίλιαμς, Τζόαν Μπαέζ, Ρόζα Μπαλιστέρι. Οι γλυκιές μελωδίες τους ψάχνουν να αφυπνίσουν τις συνειδήσεις του κόσμου.
Marion Williams, Joan Baez and Rosa Balistreri. Their sweet melodies seek to awake the conscience of the people.

	❙ ΜΑΥΡΗ	ΔΥΝΑΜΗ
BLACK	POWER
1986, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 15΄, TF-1 / INA (20TH CENTURY BLUES).
Από τον Λούις Άρμστρονγκ και τον Ντιούκ Έλινγκτον στις νέες φωνές του Χάρλεμ.
From Louis Armstrong and Duke Ellington to the new voices of Harlem.

	❙ ΑΝΝΙ	ΚΌΡΝΤΙ
ANNIE	CORDY
1987, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 15΄, FR-3 (ΆΣΥΝΉΘΙΣΤΆ ΠΌΡΤΡΕΤΆ/ UNCOMMON PORTRAITS).
Η βελγικής καταγωγής ηθοποιός και τραγουδίστρια που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από το κοινό της «βαθιάς» Γαλλίας. 
A Belgian film actress and singer that was well-liked and respected by the public in France.

	❙ ΌΙ	ΤΣΙΓΓΑΝΌΙ:	ΌΙ	ΠΑΡΙΕΣ	ΤΗΣ	ΌΥΓΓΑΡΙΑΣ
THE	GYPSIES:	PARIAHS	OF	HUNGARY	/	LES	GITANS:	LES	PARIAS	DE	LA	HONGRIE
1989, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 52΄, LA SEPT [ARTE] / FR 3 (LES GITANS).
Για τους τσιγγάνους της Ουγγαρίας.  
A documentary about the culture of the Hungarian gypsies.

	❙ ΌΙ	ΤΣΙΓΓΑΝΌΙ:	ΌΙ	ΝΕΌΙ	ΚΑΣΤΙΛΛΙΑΝΌΙ
THE	GYPSIES:	THE	NEW	CASTILIANS	OF	ANDALUSIA	/	
LES	GITANS:	LES	NOUVEAUX	CASTILLIANS
1989, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 67΄, LA SEPT [ARTE] / FR 3 (LES GITANS).
Για τους τσιγγάνους της Ανδαλουσίας.
A documentary about the culture of gypsies in Andalucía.
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ΤΌ	ΞΥΠΌΛΗΤΌ	ΤΑΓΜΑ
THE	BAREFOOT	BATTALION
1953, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΌ/BLACK & WHITE, 93΄

Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Tάλλας/ Directed by Gregg Tallas
Η αληθινή ιστορία 160 παιδιών, που η δράση τους πήρε διαστάσεις μύθου όταν οι 
Ναζί τα έδιωξαν από τα ορφανοτροφεία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της γερμανικής 
κατοχής. Τα παιδιά μεταβάλλονται σ’ ένα είδος καλόκαρδης ηρωικής συμμορίας, που 
κλέβει από τους Γερμανούς και τους μαυραγορίτες για να συντηρεί τα μέλη της κι 
όσους μπορεί από τον κόσμο γύρω της. Επίσης κατάφερναν να βοηθούν την Αντίσταση, 
βρίσκοντας τρόπους να φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή Έλληνες, Αμερικάνους και 
Εγγλέζους αξιωματικούς.
The true story of 160 children whose activities became the stuff of legends when the Nazis kicked them out of Thessaloniki’s 
orphanages during the German occupation of Greece. The children formed a kind of noble and heroic gang who stole from 
Germans and black marketers in order to provide for its members and those in need around the area. They also managed to 
help the Resistance by finding ways for Greeks, Americans and English to flee to the Middle East.

Ό	ΨΥΛΛΌΣ
HE	FLEA	
1990, ΕΓΧΡΏΜΌ/COLOUR, 90΄

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σπύρου / Directed by Dimitris Spyrou
Ο Ηλίας ζει σ’ ένα ορεινό χωριό της επαρχίας Ολυμπίας και πηγαίνει στην τελευταία τάξη του 
δημοτικού. Κανείς, όμως, δεν τον φωνάζει με το όνομά του –τον φωνάζουν Ψύλλο, όπως είναι o 
τίτλος της χειρόγραφης εφημερίδας, πoυ συντάσσει και εκδίδει μόνος του. Ο Ηλίας αντιμετωπίζεται 
σκωπτικά από τους περισσότερους συγχωριανούς του, ο ίδιος όμως ονειρεύεται να ταξιδέψει. Ο 
«Ψύλλος» τον βοηθά να σπάσει τα σύνορα του χωριού του, τού δίνει τα φτερά να πετάξει μακριά…
Elias lives in a village in the mountains near Olympia and is about to finish Primary School. 
Nobody calls him by his name though; he’s mostly known as “The Flea”, the name of the 
handwritten newspaper he edits and publishes by himself. His fellow-villagers tend to 
mostly taunt Eias and yet he dreams of travelling. “The Flea” helps him escape his village’s 
boundaries and gives him the wings he needs to fly away...

ΤΌ	ΒΌΥΝΌ	ΜΠΡΌΣΤΑ
THE	MOUNTAIN	IN	FRONT
2008, ΕΓΧΡΏΜΌ/COLOUR, 102΄

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ντούρος/ Directed by Vasilis Douros
Η ταινία διαπραγματεύεται τη σχέση Ελλήνων και Αλβανών και τον μεταξύ τους ρατσισμό.  
Εστιάζει ιδιαίτερα στις θρησκευτικές διαμάχες μεταξύ των κατοίκων σ’ ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου,  
όπου ένας Μουσουλμάνος κι ένας Χριστιανός φιλονικούν για το ποιος θα ρίξει πυροτεχνήματα στην Ανάσταση.  

ΑΦΙΕΡΏΜΑ:	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ	ΤΑΙΝΙΕΣ	ΓΙΑ		
ΠΑΙΔΙΑ	ΚΑΙ	ΝΕΌΥΣ
TRIBUTE:	GREEK	FILMS	FOR	CHILDREN	AND	YOUNG	PEOPLE
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ΑΦΙΕΡΏΜΑ:	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ	ΤΑΙΝΙΕΣ	ΓΙΑ		
ΠΑΙΔΙΑ	ΚΑΙ	ΝΕΌΥΣ
TRIBUTE:	GREEK	FILMS	FOR	CHILDREN	AND	YOUNG	PEOPLE

Η κατάσταση θα φύγει από κάθε έλεγχο καθώς αναζωπυρώνεται και μια παλιά έχθρα και οδηγείται 
σε τραγωδία ανήμερα τη Λαμπρή καθώς ένα νεαρό παιδί μεταναστών, Αλβανός και Έλληνας,  
Χριστιανός και Μουσουλμάνος, μπαίνει ανάμεσά τους να βοηθήσει. Αλλά το βουνό είναι ψηλά και 
είναι μπροστά...
This films deals with relationships between Greeks and Albanians and the racism that 
lies therein. It focuses on religious conflicts between the inhabitants of a village in the 
mountains of Epirus, where a Muslim and a Christian fight about who will be allowed to 
light firecrackers and fireworks during Easter. Soon things spiral out of control as the 
fire of an old feud is rekindled and that leads to a tragedy on Easter Day, since a young 
immigrant’s child who’s both Albanian and Greek, Christian and Muslim, tries to help by 
intervening. But the mountain is tall and in front...

ΜΙΚΡΕΣ	ΑΦΡΌΔΙΤΕΣ
YOUNG	APHRODITES
1963, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΉ/BLACK & WHITE, 92΄

Σκηνοθεσία: Νίκος Κούνδουρος/ Directed by Nikos Koundouros 
Στην Ελλάδα του 2ου αιώνα π.Χ. μια ομάδα βοσκών φτάνει σε ένα χωριό ψαράδων, άδειο 
από άντρες που έχουν φύγει στη θάλασσα. Ο γιος ενός βοσκού θα ερωτευτεί μια μικρή 
κοπέλα του χωριού και μαζί θα παρακολουθήσουν το ερωτικό παιχνίδι δύο ενηλίκων. 
Ένας μουγκός βοσκός θα απαγάγει την κοπέλα για να την κάνει δική του κι ο νεαρός 
βοσκός, απελπισμένος, θα αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα.
In 2nd century BC Greece, a group of shepherds arrive at a fishermen’s village where 
all the men are away at sea. A shepherd’s son will fall in love with a young girl 
from the village and together they’ll watch the love games of two adults. A mute 
shepherd will then abduct the girl and the desperate young lad will commit suicide 
throwing himself in the sea.

Η	ΣΚΙΑΧΤΡΑ
I	SKIAHTRA
1985, ΕΓΧΡΏΜΌ/COLOUR, 98΄

Σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης/ Directed by Manousos Manousakis
 Ένα 17χρονο αγόρι, που η φύση το προίκισε με τόλμη και ομορφιά, φεύγει από το χωριό του για 
να βρει τη Σκιάχτρα, μια όμορφη νεράιδα που τη φοβούνται όλοι. Ταξιδεύει σ’ έναν μαγικό κόσμο 
που τον κατοικούν φαντάσματα, πνεύματα, δαιμόνια και νεράιδες. Ο κόσμος αυτός αποκαλύπτεται 
στον ήρωά μας, που δεν ένοιωσε ποτέ του λύπη ή χαρά, πραγματική αγάπη ή πάθος. Ο μαγικός 
αυτός κόσμος καταφέρνει να ρίξει σε βαθιά σκέψη αλλά και να γεμίσει αισιοδοξία νέους και 
ηλικιωμένους θεατές.
A 17 year-old bold and handsome boy leaves his village to seek Skiahtra, a beautiful fairy 
that everyone fears. He travels in a magical world of ghosts, spirits, demons and fairies. 
This world is a wonderful discovery for our hero, who up until then had never experienced 
true sorrow, happiness, love nor passion. A thought-provoking world who still manages to 
fill young as well as older audiences with optimism.
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ΤΌ	ΔΕΝΤΡΌ	ΠΌΥ	ΠΛΗΓΏΝΑΜΕ
THE	TREE	WE	HURT
1986, ΕΓΧΡΏΜΌ/COLOUR, 75’

Σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης/ Directed by Dimos Avdeliodis
Χίος, γύρω στο 1960, λίγες μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η 
φιλία μεταξύ δυο αγοριών χαλάει, χωρίς να το θέλουν, εξαιτίας ενός άτυχου περιστατικού. 
Ξανασυναντιούνται στα μέσα του καλοκαιριού και περνούν μαζί ένα υπέροχο καλοκαίρι. Το 
φθινόπωρο, όμως, έρχεται γρήγορα πριν καλά-καλά το καταλάβουν. Η πρώτη μεγάλου μήκους 
ταινία του Δήμου Αβδελιώδη, ενός σκηνοθέτη που έχει αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό σινεμά.
The story unfolds in Chios in the 1960’s, just a few days before the end of school term. An 
unfortunate incident ruins the friendship between two young boys. They meet again, though, 
in midsummer, and enjoy the rest of the holidays. Unfortunately though, autumn arrives 
before they know it. This is the first feature by Dimos Avdediolis, a director who has left a 
mark in Greek cinema.

ΤΌ	ΚΑΝΑΡΙΝΙ	ΠΌΔΗΛΑΤΌ
THE	CANARY	YELLOW	BICYCLE
1999, ΕΓΧΡΏΜΌ/COLOUR, 90’

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταύρακας/ Directed by Dimitris Stavrakas
Ένας νεαρός δάσκαλος αναλαμβάνει την έκτη τάξη σ› ένα δημοτικό σχολείο της 
Αθήνας. Ανάμεσα στους μαθητές του, διακρίνει τον Λευτέρη, που σχεδόν δεν μπορεί να 
διαβάσει. Διαπιστώνοντας ότι ο μικρός έχει απομονωθεί από τους συνομηλίκους του 
και ότι δεν είχε καμία υποστήριξη, αποφασίζει να τον βοηθήσει πρακτικά και ηθικά. Τα 
πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλά μέχρι την στιγμή που ο μικρός Λευτέρης θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με την αγριότητα και τον κυνισμό μικρών και μεγάλων.
A young teacher starts teaching 6th graders in a Primary school in Athens. In his 
class there’s a boy, Lefteris, who still struggles with reading. The teacher can see 
that the boy is isolated and has no support and decides to help him both in practical 
and moral terms. Things appear to improve, but then Lefteris faces the cruelty and 
cynicism of both young and old.

ΤΑ	ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ	ΤΌΥ	ΑΜΒΡΑΚΙΚΌΥ	
	THE	LITTLE	DOLPHINS
1993, ΕΓΧΡΏΜΌ/COLOUR, 98΄

Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος/ Directed by Dinos Dimopoulos
Σε μια παραθαλάσσια επαρχιακή κωμόπολη της δεκαετίας του ’30, το Κοχύλι, ο 
οκτάχρονος Πέτρος και η επτάχρονη Ανθούλα ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρο τους: τη 
φύση, τα ζώα, τα πουλιά, αλλά και τα πρώιμα ερωτικά σκιρτήματα. Μια μέρα συναντούν 
τον συνομήλικό τους Πάνο, που πάσχει από φυματίωση και οι δικοί του τον έχουν 
εγκαταλείψει στην τύχη του, σε μια απομονωμένη καλύβα. Του φέρονται με καλοσύνη 
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Τριάντα τρεις ταινίες από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο με 
πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους, που έρχονται αντιμέτωποι 
με τον κόσμο των ενηλίκων. Ο πόλεμος και η προσφυγιά, η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι φυλετικές διακρίσεις 
και οι θρησκευτικές διαφορές, το χάσμα των γενεών και η 
διαφορετικότητα, οι παραδόσεις και τα παραμύθια αποτελούν τον 
καμβά πάνω στον οποίο εκτυλίσσονται οι ιστορίες των ταινιών. 
Εκεί οι μικροί ή νεαροί πρωταγωνιστές εκπλήσσουν με την 
εφευρετικότητα, τη φαντασία, την ευαισθησία, την άδολη αλλά 
και την ανατρεπτική ματιά με την οποία αντιμετωπίζουν τον άδικο, 
εχθρικό και πολλές φορές βίαιο κόσμο, μέσα στον οποίο καλούνται 
να επιβιώσουν.

Thirty three European films, featuring children and adolescents 
who face the adult world. War and immigration, poverty and 
marginalisation, racism and religious conflicts, the age gap and 
diversity, traditions and fairy-tales are the threads from which 
these stories are woven. Their young protagonists surprise us 
with their inventiveness, imagination, sensibility, as well as with 
the honest but also subversive gaze with which they challenge 
the unfair, hostile, and sometimes violent world they need to 
survive in.

και τρυφερότητα, και δεν πτοούνται μπροστά σε φοβίες και προκαταλήψεις. Η συμπεριφορά τους είναι ευεργετική για τον καινούργιο 
τους φίλο, ο οποίος παίρνει κουράγιο για ζωή.
We’re in the ’30s, in a small seaside town called Kohili (sea-shell) where 8 year-old Petros and 7 year-old Anthoula discover 
the world around them: nature, animals, birds but also the first signs of love. One day they meet Panos, a boy their age who 
has tuberculosis and lives abandoned in an isolated hut. The children treat him kindly since they’re completely unaffected by 
phobias and prejudice. Their behaviour helps their new friend find his will to live.

ΤΌ	ΦΏΣ	ΠΌΥ	ΣΒΗΝΕΙ
FADING	LIGHT
2000, ΕΓΧΡΏΜΌ/COLOUR, 93΄

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ντούρος/ Directed by Vasilis Douros
Στη Χάλκη, ένας δωδεκάχρονος που ζει με τη χωρισμένη μητέρα του, χάνει την όρασή του, από 
μία σπάνια αρρώστια, αλλά αναπτύσσει μια ιδιαίτερη ακουστική ευαισθησία ικανή να ξεδιπλώσει 
το ταλέντο του στη μουσική. Ο γέρος φαροφύλακας του ησιού, αυτοδίδακτος μουσικός ο ίδιος, 
αντιλαμβάνεται το ταλέντο του μικρού και τον καθοδηγεί ως «πνευματικός δάσκαλος». Η μητέρα 
του αγοριού, που είναι αντιμέτωπη με τη δύσκολη καθημερινότητα, ενοχλείται από αυτήν την 
σχέση. Ωστόσο, ο ερχομός στο νησί μιας νέας δασκάλας θα αλλάξει το σκηνικό. 
In Halki (an island in the Dodecanese), a 12-year-old lives with his divorced mother. The 
boy suffers from a rare disease and loses his eye-sight, but at the same time his hearing 
becomes really sharp and that allows him to develop his musical talent. The island’s old 
lighthouse-keeper, who’s a self-taught musician, sees the boy’s talent and guides him as a mentor.  
The boy’s mother, who already faces all sorts of hardships in her everyday life, is not pleased.  
Everything will change though, when a new teacher arrives.

ΑΘΕΜΙΤΌΣ	ΣΥΝΑΓΏΝΙΣΜΌΣ
UNFAIR	COMPETITION
1983, ΆΣΠΡΌΜΆΥΡΌ/BLACK & WHITE, 22΄

Σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης/ Directed by Dimos Avdeliodis
Ένας γυρολόγος παρέα με έναν μικρό κλέβουν από ένα φορτηγό καρπούζια. Εκθέτουν 
το κλεμμένο εμπόρευμα και περιμένουν μάταια πελάτες. Όταν θα καταφέρουν να 
συγκεντρώσουν μια μικρή πελατεία, θα έρθουν αντιμέτωποι με δύο γύφτους. Αρχίζει 
μεταξύ τους ένας οξύς ανταγωνισμός, που προκαλεί την έκρηξη της θεάς Θέμιδος.
A pedlar and a young boy steal watermelons from a truck. They lay down their 
stolen goods and wait in vain for customers to arrive. When they finally manage to 
assemble a small clientele, two gypsies arrive to confront them. A harsh competition 
starts between them and goddess Thetis is forced to intervene.
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ΕΝΑ	ΠΑΡΑΜΥΘΙ	ΓΙΑ	ΔΥΌ	ΚΌΥΝΌΥΠΑΚΙΑ
A	TALE	OF	TWO	MOZZIES
CYKELMYGGEN OG DANSEMYGGEN, 2007, ΕΓΧΡΏΜΌ/ COLOUR, 75΄

Σκηνοθεσία/ Directed by: Jannik Hastrup & Flemming Quist Møller
Η Ντάγκμαρ, το κουνούπι που χορεύει, είναι τρελά ερωτευμένη με τον Έγκον. Αλλά ο Έγκον δεν 
δίνει σημασία, γιατί ασχολείται με το ποδήλατό του και θέλει να δει τον κόσμο. Όταν η κακιά 
βασίλισσα των κόκκινων μυρμηγκιών Τυρανέλα και οι στρατιώτες της σκοτώνουν την βασίλισσα 
των μαύρων μυρμηγκιών και καταλαμβάνουν τα εδάφη τους, οι ήρωές μας παρασύρονται σε μία 
συναρπαστική περιπέτεια στο δάσος, που βάζει τη φιλία τους σε δοκιμασία και τους αναγκάζει να 
επιστρατεύσουν όλα τους τα ταλέντα. 
Dagmar the dancing mosquito is in love with Egon. But Egon, putting love on hold, is always 
busy with his bike and wants to see the world. When wicked red ant queen Dominella and her 
soldiers kill the black ant queen and take over her heap, our heroes are drawn into an exciting 
forest adventure that puts their friendship to the test and forces them to use their talents to 
the utmost.

ΜΙΚΡΌ	ΑΦΙΕΡΏΜΑ:	ΤΑ	ΠΌΛΥΧΡΏΜΑ	ΚΙΝΌΥΜΕΝΑ	
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ	ΤΌΥ	ΓΙΑΝΝΙΚ	ΧΑΣΤΡΌΥΠ
A	SMALL	TRIBUTE:	COLOURFUL	ANIMATED	FAIRYTALES
BY	JANNIK	HASTRUP

Ο Jannik Hastrup είναι ένας ζωντανός θρύλος –ο «ευρωπαίος μάγος», όπως έχει χαρακτηριστεί– 
του κινουμένου σχεδίου. Γεννήθηκε στη Δανία το 1941 και ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός 
της τζαζ, ενώ ασχολήθηκε και με την κεραμική. Όταν στράφηκε στον κινηματογράφο αφοσιώθηκε 
ολοκληρωτικά στο κινούμενο σχέδιο, σκηνοθετώντας ταινίες και διδάσκοντας την τέχνη του 
σε αρκετά πανεπιστήμια. Tις δεκαετίες ’60 και ’70 σκηνοθέτησε και έκανε την παραγωγή σε 
περίπου 60 ταινίες μικρού μήκους, ενώ από τις αρχές της δεκαετία του ’80 έχει επικεντρωθεί στην 
παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους.
Ο Jannik Hastrup έχει δημιουργήσει παράδοση στο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο: τα πρωτότυπα 
σκίτσα με τα λαμπερά χρώματα και οι σκερτσόζικοι χαρακτήρες του είναι το σήμα κατατεθέν των 
ταινιών του. Αλλά δεν είναι μόνον γι’ αυτό το λόγο αναγνωρίσιμο το έργο του: όπως φαίνεται και 
από τις 9 ταινίες του αφιερώματος, τα θέματά του είναι πλήρη υψηλών νοημάτων, ο δε τρόπος με 
τον οποίο τα διαπραγματεύεται, τα καθιστά κατανοητά και ευχάριστα για τα μικρά παιδιά.
Jannik Hastrup is a living legend of animation; in fact, they call him “the European wizard”. 
He was born in Denmark in 1941 and started his career as a jazz musician. For a while he also 
experimented with ceramics. When he turned to cinema, he dedicated himself exclusively to 
animation, directing many films and teaching his craft in a number of universities. During the 
’60s and the ’70s he directed and produced some 60 short films, but since the ’80s he focuses 
mainly in feature length productions.
Jannik Hastrup has created his own “school” of European animation: Trademarks of his work 
are his original drawings in vibrant colours and the sassy characters he creates. But there’s 
another reason for which his work is immediately recognisable: As we can see in the nine films 
that form this tribute, while his subject matters are always of high intellect, he has a way of 
communicating them so that young children can both grasp their essence and also enjoy them.
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ΜΙΚΡΌ	ΑΦΙΕΡΏΜΑ:	ΤΑ	ΠΌΛΥΧΡΏΜΑ	ΚΙΝΌΥΜΕΝΑ	
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ	ΤΌΥ	ΓΙΑΝΝΙΚ	ΧΑΣΤΡΌΥΠ
A	SMALL	TRIBUTE:	COLOURFUL	ANIMATED	FAIRYTALES
BY	JANNIK	HASTRUP

Ο Jannik Hastrup είναι ένας ζωντανός θρύλος –ο «ευρωπαίος μάγος», όπως έχει χαρακτηριστεί– 
του κινουμένου σχεδίου. Γεννήθηκε στη Δανία το 1941 και ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός 
της τζαζ, ενώ ασχολήθηκε και με την κεραμική. Όταν στράφηκε στον κινηματογράφο αφοσιώθηκε 
ολοκληρωτικά στο κινούμενο σχέδιο, σκηνοθετώντας ταινίες και διδάσκοντας την τέχνη του 
σε αρκετά πανεπιστήμια. Tις δεκαετίες ’60 και ’70 σκηνοθέτησε και έκανε την παραγωγή σε 
περίπου 60 ταινίες μικρού μήκους, ενώ από τις αρχές της δεκαετία του ’80 έχει επικεντρωθεί στην 
παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους.
Ο Jannik Hastrup έχει δημιουργήσει παράδοση στο ευρωπαϊκό κινούμενο σχέδιο: τα πρωτότυπα 
σκίτσα με τα λαμπερά χρώματα και οι σκερτσόζικοι χαρακτήρες του είναι το σήμα κατατεθέν των 
ταινιών του. Αλλά δεν είναι μόνον γι’ αυτό το λόγο αναγνωρίσιμο το έργο του: όπως φαίνεται και 
από τις 9 ταινίες του αφιερώματος, τα θέματά του είναι πλήρη υψηλών νοημάτων, ο δε τρόπος με 
τον οποίο τα διαπραγματεύεται, τα καθιστά κατανοητά και ευχάριστα για τα μικρά παιδιά.
Jannik Hastrup is a living legend of animation; in fact, they call him “the European wizard”. 
He was born in Denmark in 1941 and started his career as a jazz musician. For a while he also 
experimented with ceramics. When he turned to cinema, he dedicated himself exclusively to 
animation, directing many films and teaching his craft in a number of universities. During the 
’60s and the ’70s he directed and produced some 60 short films, but since the ’80s he focuses 
mainly in feature length productions.
Jannik Hastrup has created his own “school” of European animation: Trademarks of his work 
are his original drawings in vibrant colours and the sassy characters he creates. But there’s 
another reason for which his work is immediately recognisable: As we can see in the nine films 
that form this tribute, while his subject matters are always of high intellect, he has a way of 
communicating them so that young children can both grasp their essence and also enjoy them.

ΤΌ	ΠΑΙΔΙ	ΠΌΥ	ΗΘΕΛΕ	ΝΑ	ΓΙΝΕΙ	ΑΡΚΌΥΔΑ
THE	BOY	WHO	WANTED	TO	BE	A	BEAR
DRENGEN DER VILLE GØRE DET UMULIGE, ΔΆΝΙΆ-ΓΆΛΛΙΆ/ DENMARK-FRANCE, ΕΓΧΡΏΜΌ/ COLOUR, 2002, 78΄

Σε μια φωλιά σ’ έναν άγονο λόφο, μια πολική αρκούδα γεννάει ένα αρκουδάκι, αλλά 
το νεογνό πεθαίνει πάνω στη γέννα. Σε μια καλύβα, λίγο πιο πέρα, μια γυναίκα γεννάει 
ένα δυνατό υγιές αγόρι. Η πολική αρκούδα είναι τόσο θλιμμένη από την απώλεια του 
μικρού της που σωριάζεται κάτω στον πάγο για να πεθάνει. Έτσι, το ταίρι της κλέβει το 
μωρό της γυναίκας και το φέρνει στους πάγους. Το αγοράκι μεγαλώνει με την αρκούδα, 
μαθαίνοντας όλα όσα πρέπει να ξέρει μια αρκούδα... Αυτή είναι η αρχή ενός όμορφου 
παραμυθιού, όπου το πνεύμα των λόφων βοηθά αυτόν που θέλει πραγματικά να γίνει 
κάποιος.
In a den in the fells, a polar bear gives birth to a cub – but the cub is stillborn. In a 
cabin some way off, a woman gives birth to a strong, healthy boy. The polar bear is 
so grief-stricken at the loss of her cub that she lies down on the ice to die, so her 

mate steals the woman’s baby and takes him out onto the ice. The little boy is raised by the she-bear, learning all the skills 
a bear requires... This is the beginning of a beautiful fairytale where the Spirit of the Fells helps the one who really wants to 
become someone.

ΣΙΡΚΛΙΝ	–	TΑΞΙΔΙΑΡΙΚΑ	ΠΌΝΤΙΚΙΑ
CIRKELINE	–	LITTLE	BIG	MOUSE
CIRKELINE OG VERDENS MINDSTE SUPERHELT, 2004, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 80΄

Η Σιρκλίν πηγαίνει διακοπές στην Τουρκία και τα φιλαράκια της πάνε να την βρουν. Μπαίνουν 
κρυφά στο καράβι του παππού και γνωρίζουν έναν ακόμα λαθρεπιβάτη, ένα τολμηρό και άφοβο 
ποντίκι, που γυρίζει τον κόσμο για να βρει την ευτυχία και να φέρει πίσω πολύ τυρί για την 
οικογένειά του. Αλλά ο παππούς γίνεται έξαλλος: δεν θέλει παιδιά πάνω στο πλοίο ενώ η γάτα, ο 
μάγειρας και ο καπετάνιος, δεν είναι και τόσο ποντικόφιλοι... 
Cirkeline goes on holiday to Turkey and her buddies decide to go visit her. They stow away on board granddad’s ship, where 
they meet another stowaway, a tough, fearless mouse, who has set off into the world in search of happiness and of heaps 
of cheese to take back to his family. But granddad gets furious: he doesn’t want kids on board, while the cat, the cook, and 
the captain aren’t exactly mouse lovers either...

ΣΙΡΚΛΙΝ	–	ΜΙΑ	ΕΡΏΤΙΚΗ	ΠΌΝΤΙΚΌΪΣΤΌΡΙΑ
CIRKELINE	–	MICE	AND	ROMANCE
CIRKELINE 2: OST OG KÆRLIGHED, 2000, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 60΄

Για μια ακόμη φορά, η πόλη, με τους κινδύνους και τις απίθανες εκπλήξεις της, αποτελεί 
το φόντο της ιστορίας. Η Σιρκλίν , το κορίτσι - ξωτικό και οι αστείοι φίλοι της, οι ποντικοί 
κι ο Φρέντερικ,  ζουν κάτω από τα γεράνια στο μπαλκόνι του καλλιτέχνη. Η ειδυλλιακή 
τους ζωή θα διαταραχθεί όταν συναντήσουν  τη μυωπική Σταχτοποντικούλα: ο 
κατσούφης πατέρας της Σταχτοποντικούλας δεν την αφήνει να γιορτάσει τα γενέθλια της 
και την κλειδώνει σε ένα κουτί. Τότε ο κοντός,  παχουλός και λάτρης του τυριού, Ίγκολφ, 
αναγκάζεται να δράσει και ν’ αποδείξει πως είναι ένας αληθινός ήρωας…
Once again, the city and its looming dangers and unbelievable surprises are the 
film’s setting. Cirkeline the elf girl and her funny mouse buddies, live under the gera-
niums on an artist’s balcony. Their idyllic lives are interrupted when they meet the 

myopic Cindermouse. Her grumpy father refuses to celebrate her birthday and instead locks her up in a box. Short, plump, 
cheese-loving Ingolf is forced to act and to prove that he is a real hero...
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Ό	ΠΌΛΕΜΌΣ	ΤΏΝ	ΠΌΥΛΙΏΝ
WAR	OF	THE	BIRDS
FUGLEKRIGEN I KANØFLESKOVEN, 1990, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 68΄

Ο Φάγκιν, ένα τρομερό αρπακτικό πουλί, εξουσιάζει και τρομοκρατεί όλα τα πλάσματα του δάσους. 
Ο Όλιβερ και η Ολίβια, δύο μικρά πουλάκια, αποφασίζουν να εξεγερθούν και να καταστρέψουν 
τον Φάγκιν. Μαζί με τον Φρέντερικ και τον Ιγκόλφ, δύο μικρά ποντίκια που έχουν να ξεκαθαρίσουν 
παλιούς λογαριασμούς με τον Φάγκιν, σχεδιάζουν να τον παγιδεύσουν. Αλλά κάθε φορά που  
προσπαθούν, αποτυγχάνουν. Ο Φάγκιν το ξέρει ήδη. Ύπάρχει ένας προδότης στο δάσος.
Fagin, a cruel bird of prey, rules over every single creature in the forest. Oliver and Olivia, 
two little birds, decide to revolt and destroy him. They plan to trap Fagin with the help of 
Frederik and Ingolf, two small mice who have quite a score to settle with the horrible bird. 
Each time they try, though, they fail because Fagin is already aware of their plans. There 
must be a snitch in the forest.

Η	ΧΏΡΑ	ΤΏΝ	ΠΌΥΛΙΏΝ-ΜΙΑ	ΝΥΧΤΑ	ΣΤΗΝ	ΤΥΝΗΣΙΑ
BIRDLAND	–	A	NIGHT	IN	TUNISIA
1985, ΕΓΧΡΏΜΉ/COLOUR, 5΄

Ο Ντίζι Γκιλέσπι με την υπέροχη τρομπέτα του δημιουργεί νυχτερινά μυστήρια κάτω  
από τη γοητεία της ημισελήνου,  με δυο ερωτευμένα φλαμίνγκο κι έναν δύστροπο παπαγάλο.
Dizzy Gillespie’s brilliant trumpet creates nightly mysteries in the gleam of the half-moon  
with two courting flamingos and a grumpy parrot.

Η	ΧΏΡΑ	ΤΏΝ	ΠΌΥΛΙΏΝ-ΑΠΡΙΛΗΣ	ΣΤΌ	ΠΑΡΙΣΙ
BIRDLAND	–	APRIL	IN	PARIS
1993, ΕΓΧΡΏΜΉ/ COLOUR, 5΄

Ο σκηνοθέτης ερμηνεύει ο ίδιος το κομμάτι του Vernon Duke, ένώ μια γυναίκα, μια η γάτα και δύο  
ερωτευμένα πουλιά βιώνουν με δικό τους τρόπο την αιώνια ερωτική άνοιξη στο Παρίσι.
Jannik Hastrup performs Vernon Duke’s song “April in Paris” himself, while a woman,  
a cat and two courting birds experience the eternal, love-provoking, spring in Paris.

Η	ΧΏΡΑ	ΤΏΝ	ΠΌΥΛΙΏΝ-ΌΝΕΙΡΕΨΌΥ	ΜΕ	ΓΙΑ	ΛΙΓΌ
BIRDLAND	–	DREAM	A	LITTLE	DREAM	OF	ME
1995, ΕΓΧΡΏΜΉ/COLOUR, 4΄

Η Ella Fitzgerald και ο Louis Armstrong σ’ ένα ντουέτο για μια χοντρή και επικίνδυνη γάτα κι ένα βραχνό πουλί.
Ella Fitzgerald and Louis Armstrong sing a duet as a fat and dangerous cat and a bird with a hoarse voice.

Η	ΧΏΡΑ	ΤΏΝ	ΠΌΥΛΙΏΝ-ΠΑΝΏ	ΑΠ’	ΤΌ	ΌΥΡΑΝΙΌ	ΤΌΞΌ
BIRDLAND	–	OVER	THE	RAINBOW
1994, ΕΓΧΡΏΜΉ/COLOUR, 5΄ 

Ο Αρτ Τατούμ παίζει στο πιάνο το ομότιτλο κομμάτι.  Έξω, η βροχή σταματά και τα δύο πουλιά  
του δραπετεύουν από το κλουβί τους και πετούν προς το ουράνιο τόξο. 
Art Tatum plays “Over the Rainbow” on the piano. The rain stops outside, and his two birds  
escape from their cages and fly away towards the rainbow.

ΜΙΚΡΌ	ΑΦΙΕΡΏΜΑ	/	A	SMALL	TRIBUTE

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   146 25/11/14   8:56 μ.μ.



147

	❙ ΤΌ	ΜΑΝΙΤΑΡΌΤΕΡΑΣ
MUSHROOM	MONSTER
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY:  ALEKSANDER LEINES NORDAAS, ΝΌΡΒΉΓΙΆ / NORWAY 2013, 6’
Αν ήσουν ένα μικρό και τριχωτό μανιταροτέρας, πόσο μακριά θα έφτανες για να φας το  
μεγαλύτερο μανιτάρι που είδες ποτέ; If you were a little, hairy Mushroom Monster, how  
far would you go to get your paws on the biggest mushroom ever?

	❙ ΠΑΣΤΑ	ΓΙΑ!	
PASTA	YA!
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY:  LAURENT POUVARET, ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE 2013, 5’
Η σκληρή βασίλισσα στέλνει τους ιππότες της να της φέρουν μήλα. Στις μηλιές όμως παραμονεύει πάντα ο δράκος. Ο νεαρός ιππό-
της εμφανίζεται μπροστά του και δείχνει να ’ναι πολυμήχανος!
An unrelenting queen sends her knights to get her some apples. But there’s a dragon where the apples are. A young knight 
shows himself, nevertheless, more cunning than the others.

	❙ Η	ΧΗΝΑ	ΕΧΕΙ	ΒΑΣΑΝΑ
TARAPATY-GOOSE	TROUBLE,
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY:  MINIKA DOVNAR, ΠΌΛΏΝΙΆ, ΓΕΡΜΆΝΙΆ / GERMANY, POLAND 2013, 3, 30’’
Σαν την κοκκινοσκουφίτσα, η απρόσεκτη χήνα προσπαθεί να βρει το δρόμο της μέσα στο 
σκοτεινό δάσος αγνοώντας ότι παραμονεύει ο πανούργος λύκος.
Like Little Red Riding Hood, carefree little goose Gustav is trying to find its way 
through the dark forest, ignoring the danger of the malicious wolf. 

	❙ ΤΌ	ΝΤΕΝΕΚΕΔΑΚΙ	
A	TIN	CAN
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY:  TATIANA KISELEVA, ΡΏΣΙΆ / RUSSIA 2013, 6’
Μια μουσική ταινία που μας θυμίζει πως υπάρχει πάντα χώρος για ένα μικρό θαύμα και μια απρόσμενη χαρά. Μια χαρά που γεννιέται 
από κάτι απλό όπως το ντενεκεδάκι του εβαπορέ που ξεχάστηκε στο διάστημα από Σοβιετικούς αστροναύτες.
A fun musical film reminding us that there is always a place for a small miracle and a sudden joy in life. And this joy can 
even be caused by something as simple as an empty tin can of condensed milk, which was forgotten by Soviet astronauts in 
orbit and then accidentally fell to Earth.

ΕΙΔΙΚΗ	ΠΡΌΒΌΛΗ:	ΕΝΝΙΑ		
ΘΑΥΜΑΣΤΌΙ	ΚΌΣΜΌΙ
SPECIAL	SCREENING:	NINE	WONDERFUL	WORLDS

Εννέα ταξίδια για μικρά παιδιά στον κόσμο των παραμυθιών, της φαντασίας 
και του ονείρου μέσα από ισάριθμα κινούμενα σχέδια από το Βέλγιο, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Ρωσσία 
και φυσικά την Ελλάδα. Εννιά ταινίες, χωρίς λόγια, αλλά γεμάτες χρώματα, 
σχέδια και μουσικές, με συνολική διάρκεια 77΄, που μαγεύουν τα παιδιά με το 
επίπεδο και την αισθητική τους. 
Nine journeys for young children in the world of fairy tales, imagination 
and dreams, through nine animation films from Belgium, France, Germany, 
Norway, Poland, Slovenia, Russia and, of course, Greece. Nine silent films 
that “speak” through colour, sketches and music. In just 77΄ they’ll enchant 
children with their quality and beauty.
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	❙ ΤΌ	ΔΕΝΤΡΌ	ΠΌΥ	ΕΔΙΝΕ
THE	GIVING	TREE
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY: NIKOS ALEVRAS, GREECE 2014, 7 MIN
Η φύση μας δίνει, μας δίνει, μας δίνει. Και εμείς οι άνθρωποι παίρνουμε, παίρνουμε, παίρ-
νουμε.  Κάποια στιγμή τελειώνει αυτή η ιστορία και υπάρχει το απόλυτο κενό της μονα-
ξιάς του ανθρώπου.  Εμπνευσμένο από το παραμύθι σε σκίτσα του ΣΕΛ ΣΙΛΒΕΡΣΤΑΪΝ 
«ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΎ ΕΔΙΝΕ», εκδόσεις ΔΩΡΙΚΟΣ.
Nature keeps on giving and we, men, keep on taking. At some point, that cycle 
comes to anend and the only thing left is a huge void of loneliness for human kind. 
Inspired by “The Giving Tree” by Shel Silverstein, ed. Dorikos.

	❙ ΤΌ	ΓΑΝΤΙ	
THE	MITTEN
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY:  CLEMENTINE ROBACH, ΓΆΛΛΙΆ, ΒΕΛΓΙΌ / FRANCE, BELGIUM 2014, 8, 30’’ MIN
Χιονίζει και η Lily φτιάχνει με τον παππού της ένα σπιτάκι για να βρίσκουν απάγκιο τα πουλιά το χειμώνα. Όμως, αναρωτιέται, πού να 
βρίσκουν τ’ άλλα ζώα ζεστασιά μες το χειμώνα; Έτσι, αφήνει το γαντάκι της στις ρίζες του δέντρου.
It is snowing. Lily and her grandfather are making a little bird house to help the birds survive over the winter. “But where 
do the other animals in the garden find shelter in winter-time?” wonders the little girl. So she puts one of her mittens at the 
foot of the tree where they have fastened the bird house.

	❙ Ό	ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ	ΚΙ-ΚΙ-ΝΤΌ	Κ’	ΤΑ	100	ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
PRINCE	KI-KI-DO	AND	ONE	HUNDRED	UNHAPPY	MUSHROOMS
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY:  GREGA MASTNAK, ΣΛΌΒΕΝΙΆ / SLOVENIA 2013, 4’
Ο πρίγκιπας Ki-Ki-Do, ατρόμητος υπερασπιστής όλων των κατοίκων του δάσους, καλείται να σώσει τα 100 μικρά μανιτάρια.

Prince Ki-Ki-Do, a fearless protector of all the forest’s inhabitants, is called in to save 100 
little mushrooms.

	❙ ΜΑΓΙΚΕΣ	ΣΤΙΓΜΕΣ	
THE	MAGIC	TIME
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY:  KINE AUNE, ΝΌΡΒΉΓΙΆ / NORWAY 2013, 9’ 16’’
Μια ταινία εμπνευσμένη από τον πολιτισμό των Λαπώνων, την ιστορία, τους θρύλους και την 
παράδοσή τους. Γινόμαστε συνοδοιπόροι στο ταξίδι του μικρού τάρανδου καθώς μεγαλώνει και 
γίνεται ένας δυνατός, λευκός τάρανδος.
This is a film inspired by the Sami culture, history, legends and fairy tales. It tells the story 
of a reindeer-calf and his journey to becoming a grown, white buck.

	❙ ΤΌ	ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΌ	ΚΑΡΌΤΌ
THE	GIANT	CARROT
ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΆ / DIRECTED BY:  PASCALE HECQUET, ΓΆΛΛΙΆ, ΒΕΛΓΙΌ /  FRANCE/BELGIUM 2014T, 6 MIN
Το ποντίκι το κυνηγάει η γάτα που την κυνηγάει ο σκύλος που τον κυνηγάει το κοριτσάκι 
που το μαλώνει η γιαγιά του που της γκρινιάζει ο παππούς που φτιάχνει σούπα και θέλει 
ένα καρότο.
A mouse is chased by a cat who is chased by a dog who is chased by a little girl who 
is scolded by her grandma who is rebuked by her grandpa who is making soup and 
needs a carrot...

ΕΙΔΙΚΗ	ΠΡΌΒΌΛΗ	/	SPECIAL	SCREENING
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ΕΙΔΙΚΗ	ΠΡΌΒΌΛΗ:	Η	ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ	ΝΕΑΝΙΚΗ	
ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΌΔΕΥΕΙ	#2
SPECIAL	SCREENING:	YOUNG	EUROPEAN		
CREATION	ON	TOUR	#2

Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους για 
παιδιά ηλικίας 5 ως 11 ετών από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ciné-
Jeune της Γαλλίας. Περιλαμβάνει μια επιλογή 10 ταινιών υψηλής ποιότητας και 
ευαισθησίας που έχουν σκηνοθετήσει απόφοιτοι Σχολών Κινουμένου Σχεδίου 
διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών ή νεαροί δημιουργοί. Ηλεκτρονικά επεξεργασμένες 
εικόνες, κινούμενα σχέδια, μελάνι…, όλες αυτές οι τεχνικές του animation 
γοητεύουν τον καθένα και μας προτρέπουν να ανακαλύψουμε την καλύτερη νεανική 
οπτικοακουστική δημιουργία από τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Δανία, τη Γερμανία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο. 
A special European programme with animated short films for children and 
young people, from 5 to 11 years old, from Ciné-Jeune (France).  The programme 
contains a selection of 10 short films of high quality and sensibility directed by 
graduates of European animation schools or young authors. Computer-generated 
images, cartoons, ink… these animation techniques fascinate everyone and 
invite us to discover the best young audiovisual creations from France, Hungary, 
Denmark, Germany and United Kingdom!

	❙ ΣΠΑΝΙΌ	ΠΌΥΛΙ	
RARE	BIRD	/	L’OISEAU	RARE
LESLIE PANDELAKIS – ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE – 2013 – ANIMATION 2D – 4΄30΄́
O Augustin νιώθει μεγάλη μοναξιά. Θα βρει τον τρόπο να ανανεώσει τη ζωή του χάρη στο  
κατοικίδιο πτηνό του. Augustin is a lonely man. He will find a new rehabilitative way of life 
thanks to his pet bird.

	❙ Ό	ΛΑΓΌΣ	ΚΑΙ	ΤΌ	ΕΛΑΦΙ
RABBIT	AND	DEER	/	NYUSZI	ÉS	ÃZ
PETER VACZ – ΌΥΓΓΆΡΙΆ / HUNGARY – 2013 – ANIMATION 2D, 3D, VOLUME – 16΄45΄́
Η φιλία του λαγού με το ελάφι δοκιμάζεται όταν το ελάφι αποφασίζει να βρει το ξόρκι που θα του επιτρέψει να περάσει στην 
τρίτη διάσταση…  The friendship of Rabbit and Deer is being tested by the new obsession of Deer of finding the spell to 
go through the 3rd dimension…

	❙ KIPPIK
E. DORNIC, F. GODOFE, F. SCADUTO, A. PEZÉ, B. TOUROUDE, M. GABRIELI – ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE – 2013 – ANIMATION 3D – 2΄35΄΄
Τι συμβαίνει όταν ένας σκαντζόχοιρος συναντάει ένα κάστανο στο δάσος; When a hedgehog and a chestnut meet in a forest.

	❙ ΠΕΡΙΕΡΓΌΙ	ΗΧΌΙ	
ODD	SOUND	OUT
PERNILLE SIHM – ΔΆΝΙΆ / DENMARK – 2012 – ANIMATION 2D – 6΄30΄́
Ο Προβοσκιδούλης είναι μέλος μιας μικρής αόρατης μπάντας που τραγουδάει τους σκοπούς των διαθέσεων του νεαρού και 
ντροπαλού Olaf. Όμως χαλάει την αρμονία των υπόλοιπων… Trootpout is part of a small invisible sound creature’s band 
which is playing the different moods of the young and shy Olaf. But he is disturbing the melody of others…

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   149 25/11/14   8:56 μ.μ.



150

	❙ DOTYK
SUBARU YAMAZAKI – ΉΝΏΜΕΝΌ ΒΆΣΙΛΕΙΌ / UNITED KINGDOM – 2013 – ANIMATION 2D, 3D – 6΄
Η ιστορία τεσσάρων χαρακτήρων που ζουν σε ένα κόσμο ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.
The tale of four bulb-like characters living in a world between reality and surrealism.

	❙ ΧΡΥΣΌΨΑΡΌ
GOLD
MARYLOU MAO – ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE – 2013 – ANIMATION 2D – 3΄20΄́  
Ένα κοριτσάκι ανακαλύπτει έναν καινούριο κόσμο εξαιτίας μιας απροσδόκητης  
συνάντησης. A little girl discovers a new world through an unexpected meeting.

	❙ ΌΙ	ΓΕΙΤΌΝΕΣ	ΜΌΥ
I	GOT	NEIGHBOURS
VARGA PETRA – ΌΥΓΓΆΡΙΆ / HUNGARY – 2013 – ANIMATION 2D – 3΄40΄́
Η ιστορία τεσσάρων γειτόνων στο τέλος της εβδομάδας.
The story of four neighbours in their end of the week routine.

	❙ ΤΌ	ΑΥΓΌ	ΤΌΥ	ΗΛΙΌΥ
THE	SUNSHINE	EGG
MICHAEL HAAS – ΓΕΡΜΆΝΙΆ / GERMANY – 2012 – ANIMATION 3D – 5΄40΄́
Η Lotte, μια κότα ορνιθοτροφείου, προσπαθεί μάταια να εκπληρώσει το καθήκον  
της να γεννήσει το αυγό της ημέρας. Σύντομα αναστατώνει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. 
Lotte, a battery chicken, is trying in vain to accomplish her duty and deposit  
her daily egg. She is quickly disturbing the entire production chain.

	❙ ΕΜΠΡΌΣ,	ΜΑΡΣ!
FORWARD,	MARCH!	/	EN	AVANT,	MARCHE	!
P. BARBIN, R. KHAYAT, L. LE GOFF, G. LENOËL & G. RAWLINGSON – ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE –  
2013 – ANIMATION 3D – 4΄20΄́
Στο Λονδίνο, οι στρατιώτες παρελαύνουν με τη μουσική… ώσπου εμφανίζεται ένας αναπάντε-
χος επισκέπτης. Θα κρατήσει το ρυθμό; 
In London, a band of guards parades in music… until an unexpected guest was invited to 
the celebrations. Will you keep the beat?

	❙ ΠΕΤΑ	ΜΑΚΡΙΑ	
FLY	AWAY
M. CANTAT, C. DHOMÉ, A.-C. FUCHS, C. LENTZ, M. PINTA, G. POUEYMARIE, M. ANH TRAN – 
ΓΆΛΛΙΆ / FRANCE – 2013 – ANIMATION 3D – 2΄
Η ιστορία του Howie, ενός μικρού πεινασμένου κυνηγού που προσπαθεί μανιωδώς να 
πιάσει ένα φουσκοπούλι για μεσημεριανό. The story of Howie, a little hungry hunt-
er, who is trying non-stop to catch a Blop for his lunch.

ΕΙΔΙΚΗ	ΠΡΌΒΌΛΗ	/	SPECIAL	SCREENING
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Οι συμμετέχοντες στα κινηματογραφικά εργαστήρια του 17ου  
Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 14ης Camera Zizanio έρχονται σε γνωριμία  
με τη γλώσσα και την τεχνική του κινηματογράφου και μαθαίνουν  
πώς να αφηγούνται μια ιστορία με εικόνες. Το αποτέλεσμα αυτής  
της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα παρουσιάσει κάθε κινηματογραφικό 
εργαστήριο, προβάλλοντας την ταινία που γύρισε κατά τη διάρκεια  
των έξι ημερών.
Διεθνής κριτική επιτροπή από επαγγελματίες του κινηματογράφου  
θα επιλέξει τις δυο καλύτερες ταινίες οι οποίες το βράδυ της ίδιας ημέρας 
θα προβληθούν στην Τελετή Απονομής των Βραβείων του  
17ου Φεστιβάλ και της 14ης Camera Zizanio.

ΑΠΌΛΛΏΝ,	6/12,	17:00-18:30

The participants of the 17th Olympia Film Festival and of the 
14th Camera Zizanio film workshops will learn bits of cinematic 
language and techniques as well as how to tell a story through 
moving images. Special screenings of the films made by each 
workshop during the festival will be organised to showcase the 
result of this educational process.
The best two films, selected by an international jury of film 
professionals, will be screened during the Awards Ceremony  
of the 17th Festival and the 14th Camera Zizanio.

APOLLON,	6/12,	17:00-18:30

ΕΙΔΙΚΗ	ΠΡΌΒΌΛΗ:	ΌΙ	ΤΑΙΝΙΕΣ		
ΤΏΝ	ΕΞΙ	ΗΜΕΡΏΝ
SPECIAL	SCREENING:	SIX-DAY	MOVIES
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ΑΛΚΥΌΝΙΔΕΣ	ΤΌΥ	ΔΕΚΕΜΒΡΗ
HALCYON	DAYS	OF	DECEMBER

Προβολές για το κοινό της Αθήνας ταινιών του διαγωνιστικού 
προγράμματος του 17ου Φεστιβάλ Ολυμπίας. Επίσης, επιλεγμένα 
προγράμματα ταινιών του Ευρωπαϊκού Τμήματος της 14ης Camera 
Zizanio και ταινίες που δημιούργησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί των 
σχολείων της Αθήνας και της Αττικής.

ΑΘΗΝΑ,	ΑΛΚΥΌΝΙΣ	NEW	STAR	ART	
CINEMA	(ΙΌΥΛΙΑΝΌΥ	42),	11-17/12,	
18:00-22:00

Films of the 17th Olympia Film Festival’s main competition section 
will be screened for Athenian audiences, along with selected films 
from the 14th Camera Zizanio’s European Section and films made by 
students and teachers from schools all across Attica.

ATHENS,	ALKYONIS	NEW	STAR	ART	
CINEMA	(42	IOULIANOU	STR.),		
11-17/12,	18:00-22:00
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ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΑ	
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	
FILMMAKING	
WORKSHOPS

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   156 25/11/14   8:56 μ.μ.



157

Μια εβδομάδα κινηματογραφικής εκπαίδευσης και δημιουργίας που 
φέρνει πιο κοντά τα παιδιά στο μαγικό κόσμο της εικόνας. Έλληνες 
και ξένοι σκηνοθέτες, διακεκριμένοι διευθυντές φωτογραφίας, 
μοντέρ και σεναριογράφοι, δημιουργοί κινουμένων σχεδίων 
και ηθοποιοί, προσφέρουν τις γνώσεις και τη συσσωρευμένη 
εμπειρία τους, θέτοντας σε λειτουργία το πιο ενδιαφέρον σχολείο 
κινηματογράφου. Με την καθοδήγησή τους, οι μαθητές οργανώνουν 
τη φαντασία τους και δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους που 
εντυπωσιάζουν. Όλες οι ταινίες των εργαστηρίων θα προβληθούν 
το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου σε ειδική εκδήλωση πριν από την τελετή 
απονομής των Βραβείων του Φεστιβάλ. Διεθνής κριτική επιτροπή 
επαγγελματιών του κινηματογράφου θα επιλέξει τις δυο καλύτερες, 
οι οποίες και θα προβληθούν στο κοινό της τελετής λήξης.

	❙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑΣ
Πέντε εργαστήρια πενθήμερης διάρκειας (1-5 Δεκεμβρίου) που λειτουργούν πρωινές ώρες για μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές φτιάχνουν σενάρια και με τη βοήθεια επαγγελματιών του 
κινηματογράφου δημιουργούν ταινίες μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Ύπεύθυνοι εκπαιδευ-
τές: Kálmán Czibolya και Roland Ferge, σκηνοθέτες από την Ουγγαρία (Ο Κάλμαν Τσιμπόλια είναι 
διευθυντής του Φεστιβάλ Zoom to Europe) Γιώργος Κουρμούζας και Χρήστος Σαντατσόγλου, 
σκηνοθέτες, μοντέρ / Νίκος Αλευράς και Μαρία Σκουλά, σκηνοθέτες Διαμιανός Βογανάτσης, 
σκηνοθέτης / Κυριάκος Χαριτάκης, σκηνοθέτης.

	❙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΌ	ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ
Ένα εργαστήριο για μαθητές και φοιτητές που έχει μια ειδική αποστολή: την παραγωγή του Zizanio 
News, ενός ημερήσιου ντοκιμαντέρ τρίλεπτης ή τετράλεπτης διάρκειας με τη διαφορετική, ανατρε-
πτική ματιά των νέων πάνω στο Φεστιβάλ, την πόλη και τους ανθρώπους. Ύπεύθυνος: Νίκος Θεοδο-
σίου, σκηνοθέτης.
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ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΑ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	/	FILMMAKING	WORKSHOPS

	❙ ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΏΝΤΑΣ	ΤΗ	ΜΌΥΣΙΚΗ
Ένα εργαστήριο τετραήμερης διάρκειας για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές θα 
δημιουργήσουν μια ταινία διάρκειας 3-5 λεπτών σε σενάριο που θα γραφτεί πάνω σε ένα μουσικό 
κομμάτι ή τραγούδι από κάποιο συγκρότημα της πόλης ή ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά, εάν έχουν 
κάποιο μουσικό σχήμα. Ύπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, σκηνοθέτης στην τηλεόραση, τη διαφήμιση και το θέατρο.

	❙ ZIZANIMATION
Ένα εργαστήριο κινουμένου σχεδίου πενθήμερης διάρκειας, για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης του νομού Ηλείας. Οι μαθητές φτιάχνουν ιστορίες, κατασκευάζουν φιγούρες και τους δίνουν 
ζωή με την τεχνική του στοπ μόσιον. Δημιουργούν μια ή δυο ταινίες μικρού μήκους. Το Zizanimation 
συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας! Ύπεύθυνος: Κώστας Κατράκης, δημιουργός κινου-
μένων σχεδίων.

	❙ STORYLAB
Δυο εργαστήρια κινουμένου σχεδίου τριήμερης διάρκειας για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Το Storylab διδάσκει με εμπειρικό τρόπο τις βασικές αρχές κινηματογράφου 
μέσω της τεχνικής stop motion. Οι συμμετέχοντες μυούνται σε όλη τη διαδικασία δημιουργίας 
μιας κινηματογραφικής ταινίας. Από τη συγγραφή του σεναρίου, την επιλογή των ηρώων, την 
προετοιμασία και το γύρισμα μέχρι και την επιλογή της μουσικής που θα ντύσει την ταινία τους. 
Το υλικό μοντάρεται και προκύπτουν ταινίες 15 δευτερολέπτων έως 4 λεπτών. Ύπεύθυνη: Αγάθη 
Δαρλάση, σκηνοθέτης και σεναριογράφος που ειδικεύεται στο Storytelling.

	❙ ΕΙΣΑΓΏΓΗ	ΣΤΌ	ΚΙΝΌΥΜΕΝΌ	ΣΧΕΔΙΌ
Δεκαπέντε ολιγόωρα εργαστήρια για μαθητές δημοτικών σχολείων. Με τη βοήθεια των 
animation box εισάγονται στην τεχνική του κινουμένου σχεδίου δημιουργώντας πειραμα-
τικά ταινιάκια λίγων δευτερολέπτων. Ύπεύθυνη: Δήμητρα Μυφτάρι και Media Education 
Centre – Βελιγράδι, Σερβία.

	❙ ΕΙΜΑΙ	ΑΥΤΌ	ΠΌΥ	ΕΙΜΑΙ!
Ένα εργαστήριο υποκριτικής για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε έναν ρόλο εάν δεν αποδομήσουμε την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας. Αφαιρώ-
ντας από την εικόνα μας τα στοιχεία που απαρτίζουν τον «χαρακτήρα» μας, εξασφαλίζουμε χώρο για 
να «υπάρξει ο ρόλος» και να εμφανιστεί ο ήρωας που καλούμαστε να ενσαρκώσουμε. Όταν δημι-
ουργούμε ένα «καινούργιο άτομο» προσπαθώντας να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του σκηνοθέτη 

(πάντα πάνω στη χάραξη του δρόμου που ορίζει το κείμενο του σεναρίου), η αφαίρεση προσθέτει. 
Αυτή την αντιφατική μαθηματική έννοια, όσο την κατανοήσουμε σε βάθος, τόσο πιο πολύ θα εμβα-
θύνουμε στη δημιουργία του χαρακτήρα στον οποίο πρέπει να δώσουμε ζωή. Για να γίνουμε κάποιοι 
άλλοι, το βασικότερο βήμα είναι να αφαιρέσουμε το τι είμαστε ώστε να δημιουργήσουμε χώρο για το 
καινούργιο. Και για να αφαιρέσουμε αυτό που είμαστε πρέπει να το γνωρίζουμε, και αν όχι, τότε να 
το γνωρίσουμε. Γι’ αυτό και το εργαστήρι ηθοποιίας : «Είμαι αυτό που είμαι!». Ύπεύθυνος: Μιχάλης 
Μανιάτης, ηθοποιός.

	❙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Παράλληλα με τα ανωτέρω κινηματογραφικά εργαστήρια, θα συγκροτηθούν άλλες έξι 
ομάδες παιδιών και εφήβων, οι τέσσερις εκ των οποίων θα στελεχώσουν τις Κριτικές Επι-
τροπές των Παιδιών του 17ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και οι δύο τις Κριτικές Επιτροπές της 
14ης Camera Zizanio. Οι ομάδες αυτές, με την εμψύχωση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών, 
λειτουργούν ως εργαστήρια κινηματογραφικής ανάλυσης και είναι οι εξής:

1.  Κριτική Επιτροπή των Παιδιών 17ου Φεστιβάλ - Τμήμα Μυθοπλασίας Μεγάλου 
Μήκους: Μαθητές γυμνασίων-λυκείων και φοιτητές.

2.  Κριτική Επιτροπή των Παιδιών 17ου Φεστιβάλ - Τμήμα Μυθοπλασίας Μικρού μήκους: 
Μαθητές δημοτικών-γυμνασίων-λυκείων.

3.  Κριτική Επιτροπή των Παιδιών 17ου Φεστιβάλ - Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου Μικρού 
μήκους: Μαθητές δημοτικών-γυμνασίων-λυκείων.

4.  Κριτική Επιτροπή των Παιδιών 17ου Φεστιβάλ - Τμήμα Kids & Docs: Μ 
αθητές γυμνασίων-λυκείων και φοιτητές.

5.  Κριτική Επιτροπή 14ης Camera Zizanio - Ελληνικό Τμήμα: Μαθητές  
γυμνασίων-λυκείων, φοιτητές.

6.  Κριτική Επιτροπή 14ης Camera Zizanio - Ευρωπαϊκό Τμήμα: Μαθητές  
γυμνασίων-λυκείων, φοιτητές.

❙❙ ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΑΙΝΙΏΝ	ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ		
ΔΙΑΓΏΝΙΣΤΙΚΌΥ	ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ
Γιάννης Κατωμερής, Βασίλης Κεσσίσογλου

A week of film education and audiovisual creation that brings 
children closer to the magical world of the moving image. Directors 
from Greece and abroad, distinguished directors of photography, 
editors and screenwriters, animators and actors, bring their 
knowledge and experience, and put together the most exciting film 
school. Under their guidance, students create impressive short films. 
A special screening of all the films made in the workshops will be 
organized, before the Festival’s Awards Ceremony. An international 
jury will pick the best two that will also be screened at the Closing 
Ceremony. 

	❙ FILM	CREATION	WORKSHOPS
Five workshops lasting five days each (1-5 December) for secondary school students. All workshops 
take place in the morning. Students will write scripts and then create short documentary or fiction 
films aided by cinema professionals. Instructors: Hungarian directors Kálmán Czibolya and 
Roland Ferge (Kálmán Czibolya is also the Director of Zoom to Europe Festival) Directors and 
editors Giorgos Kourmouzas and Christos Santatsoglou / Directors Nikos Alevras and Maria 

Skoula / Director Damianos Voganatsis / Director Kiriakos Charitakis

	❙ DOCUMENTARY	WORKSHOP
A workshop for high school as well as university students with a very special mission: To produce 
Zizanio News, a daily 3 to 4 minute documentary bulletin about the Festival, Pyrgos and its 
people, from the alternative and subversive angle of young people. Instructor: Director Nikos 
Theodosiou

	❙ FILMING	MUSIC
A four-day workshop for secondary school students. Participants will make a 3-5΄ film on a script 
based on a song or musical piece. The song or piece that will be used, can be composed either by 
the students themselves, if they happen to be in a band, or by a local band. Instructor: Television, 
commercials and theatre director Konstantinos Milonas
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ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΑ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	/	FILMMAKING	WORKSHOPS

1.  Κριτική Επιτροπή των Παιδιών 17ου Φεστιβάλ - Τμήμα Μυθοπλασίας Μεγάλου 
Μήκους: Μαθητές γυμνασίων-λυκείων και φοιτητές.

2.  Κριτική Επιτροπή των Παιδιών 17ου Φεστιβάλ - Τμήμα Μυθοπλασίας Μικρού μήκους: 
Μαθητές δημοτικών-γυμνασίων-λυκείων.

3.  Κριτική Επιτροπή των Παιδιών 17ου Φεστιβάλ - Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου Μικρού 
μήκους: Μαθητές δημοτικών-γυμνασίων-λυκείων.

4.  Κριτική Επιτροπή των Παιδιών 17ου Φεστιβάλ - Τμήμα Kids & Docs: Μ 
αθητές γυμνασίων-λυκείων και φοιτητές.

5.  Κριτική Επιτροπή 14ης Camera Zizanio - Ελληνικό Τμήμα: Μαθητές  
γυμνασίων-λυκείων, φοιτητές.

6.  Κριτική Επιτροπή 14ης Camera Zizanio - Ευρωπαϊκό Τμήμα: Μαθητές  
γυμνασίων-λυκείων, φοιτητές.

❙❙ ΑΝΑΛΥΣΗ	ΤΑΙΝΙΏΝ	ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ		
ΔΙΑΓΏΝΙΣΤΙΚΌΥ	ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ
Γιάννης Κατωμερής, Βασίλης Κεσσίσογλου

A week of film education and audiovisual creation that brings 
children closer to the magical world of the moving image. Directors 
from Greece and abroad, distinguished directors of photography, 
editors and screenwriters, animators and actors, bring their 
knowledge and experience, and put together the most exciting film 
school. Under their guidance, students create impressive short films. 
A special screening of all the films made in the workshops will be 
organized, before the Festival’s Awards Ceremony. An international 
jury will pick the best two that will also be screened at the Closing 
Ceremony. 

	❙ FILM	CREATION	WORKSHOPS
Five workshops lasting five days each (1-5 December) for secondary school students. All workshops 
take place in the morning. Students will write scripts and then create short documentary or fiction 
films aided by cinema professionals. Instructors: Hungarian directors Kálmán Czibolya and 
Roland Ferge (Kálmán Czibolya is also the Director of Zoom to Europe Festival) Directors and 
editors Giorgos Kourmouzas and Christos Santatsoglou / Directors Nikos Alevras and Maria 

Skoula / Director Damianos Voganatsis / Director Kiriakos Charitakis

	❙ DOCUMENTARY	WORKSHOP
A workshop for high school as well as university students with a very special mission: To produce 
Zizanio News, a daily 3 to 4 minute documentary bulletin about the Festival, Pyrgos and its 
people, from the alternative and subversive angle of young people. Instructor: Director Nikos 
Theodosiou

	❙ FILMING	MUSIC
A four-day workshop for secondary school students. Participants will make a 3-5΄ film on a script 
based on a song or musical piece. The song or piece that will be used, can be composed either by 
the students themselves, if they happen to be in a band, or by a local band. Instructor: Television, 
commercials and theatre director Konstantinos Milonas
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ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΑ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	/	FILMMAKING	WORKSHOPS

	❙ ZIZANIMATION
A five-day animation workshop for secondary school students from Ilia. Participants will get to 
write stories, create figurines and bring them to life using stop-motion techniques. One or two 
animated shorts will be created during the workshop. This is Zizanimation’s 10th year! Instructor: 
Animator Kostas Katrakis

	❙ STORYLAB
Two three-day animation workshops for primary and secondary school students. The workshop 
teaches basic film principles in a practical way through the stop-motion technique. Participants 
will be initiated in all stages of the filmmaking process. From writing the script to choosing 
the characters, preparing and shooting their footage and choosing their films’ soundtrack. The 
footage will be edited and the final result will be several short animated films, 15´´- 4΄long. 
Instructor: Director and scriptwriter specialising in storytelling Agathi Darlasi

	❙AN	INTRODUCTION	TO	ANIMATION
Fifteen short workshop activities for primary school children. Students will take their first steps in the 
world of animation using animation boxes and will create experimental (really) short films. Instructor: 
Dimitra Myftari and Media Education Centre – Belgrade, Serbia

	❙ I	AM	WHAT	I	AM!
An acting workshop for secondary school students. We can’t really act a part without de-constructing 
our self-perception. By stripping our self-image, we can make room for “the part to exist” and bring 
the character we’re playing to life. When we manage to create a “new person” by trying to follow the 
director’s instructions (that will be based on a script), less is always more. The better we comprehend 
this contradictory principle, the further we’ll go into constructing the character we’ll be playing. In 
order to be able to become somebody else, it is essential to get rid of who we are so that we can 
leave space for new elements and traits. To do that, we must (get to) know who and what we are. 
Thus, this workshop’s title, “I am what I am”. Instructor: Actor Mihalis Maniatis

	❙ WORKSHOPS	OF	FILM	ANALYSIS
For the children’s juries, there will be six groups of children and adolescents. Four of them will be the 
Children’s Juries of the 17th Olympia Festival and the other two will be the Juries of the 14th Cam-
era Zizanio. Those groups, led by educators and artists, are working as workshops of film analysis.

1.  17th Festival Children’s Jury – Feature Film Section: Junior high,  
high school and college students.

2.  17th Festival Children’s Jury – Short Film Section: Elementary,  
junior high and high school students 

3.  17th Festival Children’s Jury – Animation Film Section: Elementary,  
junior high and high school students 

4.  17th Festival Children’s Jury - Kids & Docs Section: Junior high,  
high school and college students.

5.  14th Camera Zizanio Children’s Jury – Greek Section: Junior high,  
high school and college students.

6.  14th Camera Zizanio Children’s Jury – European Section: Junior high,  
high school and college students.

❙❙ DOCUMENTARY	FILMS	ANALYSIS	-	COMPETITION	SECTION
Yannis Katomeris, Vassilis Kessissoglou
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Το 2014 είναι η τέταρτη χρονιά του Mythos Project, που δημιουργεί 
ταινίες μιας εξαιρετικής δυναμικής. Τα δεκάδες παιδιά απ’ όλη την 
Ευρώπη που συμμετέχουν στο 17ο Φεστιβάλ Ολυμπίας και στην 
14η Camera Zizanio χωρίζονται σε πολυεθνικές ομάδες, συζητούν, 
ανταλλάσσουν απόψεις, και με όπλο τη φαντασία, τις κάμερες 
και τους υπολογιστές, δημιουργούν μέσα σε πέντε μέρες (1-5 
Δεκεμβρίου) ταινίες μικρού μήκους.
Η θεματική των ταινιών του Mythos Project περιστρέφεται γύρω από 
τη ματιά των νέων πάνω στην κρίση και τις εκδηλώσεις της. Η φετινή 
4η διοργάνωση επικεντρώνεται σε ένα από τα πιο καυτά ζητήματα 
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες: τη μετανάστευση με 
κάθε μορφή που αυτή εμφανίζεται στις μέρες μας.
Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του 
μαθητικού ΦεστιβάλNFFS (Nationaal Film Festival voor Scholieren) 
από την Ολλανδία.
Το γενικό συντονισμό έχει η Μαρία Μπεντενίτη.

MYTHOS	PROJECT
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In 2014, Mythos Project celebrates four years of dynamic film 
creation. The tens of children from all across Europe who will 
participate in the 17th Olympia International Film Festival and the 
14th Camera Zizanio will be split in multinational groups. There, 
they’ll talk, exchange viewpoints and, armed with cameras, laptops 
and heaps of imagination, they’ll create short films in only five days 
(1-5 December).
Αs an initiative, Mythos Project is all about young people’s outlook 
on the recession and its manifestations. This year, the Project’s 
films will focus on one of the most pressing issues in modern 
societies: Immigration in all its contemporary forms.
The Project is carried out in collaboration with teachers from the 
National Film Festival for Schools (Nationaal Film Festival voor 
Scholieren – NFFS) from the Netherlands.
General co-ordinator of Mythos Project is Maria Bedeniti. 

MYTHOS	PROJECT
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	ΚΑΙ	
MASTER	CLASSES
SEMINARS	AND	
MASTER	CLASSES
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Έξι εξειδικευμένα θέματα γύρω από την τεχνική του κινηματογράφου 
από επαγγελματίες και ειδικούς του κινηματογράφου και των νέων 
μέσων, που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
υλοποιούν προγράμματα οπτικοακουστικών δημιουργιών στα σχολεία 
με τους μαθητές τους.

	❙ ΤΑ	ΜΥΣΤΙΚΑ	ΤΌΥ	ΦΏΤΙΣΜΌΥ
Ο πολυβραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας Νίκος Καβουκίδης παραδίδει master class απο-
καλύπτοντας τα μυστικά του φωτισμού στον κινηματογράφο.

	❙ ΌΙ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΛΗΨΗΣ	ΚΑΙ	ΦΏΤΙΣΜΌΥ
Ο βραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας Αργύρης Θέος παραδίδει σεμινάριο σε μαθητές για τις 
τεχνικές λήψης και φωτισμού.

	❙ ΤΌ	ΜΌΝΤΑΖ
Ο σκηνοθέτης και μοντέρ Γιώργος Κουρμούζας παραδίδει σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς, με θέμα 
«Οι τεχνικές του ηλεκτρονικού μοντάζ. Τα μυστικά του premiere».

	❙ Η	ΜΌΥΣΙΚΗ	ΣΤΌ	ΣΙΝΕΜΑ
Ο Ολλανδός σκηνοθέτης της ταινίας SHANA – Wolf’s Music Nino Jacusso παραδίδει master class 
για τη γλώσσα του κινηματογράφου, και εργαστήριο για τη μουσική στον κινηματογράφο.

	❙ Η	ΤΑΙΝΙΑ	ΜΙΚΡΌΥ	ΜΗΚΌΥΣ
Η Ειρήνη Ανδριοπούλου, επικοινωνιολόγος - ερευνήτρια ΜΜΕ, EU Media Literacy Expert, 
παρουσιάζει ένα πρωτότυπο, βιωματικό εργαστήριο για την «ανάγνωση και γραφή» των ταινιών 
μικρού μήκους για παιδιά, εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς.

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   165 25/11/14   8:57 μ.μ.



166

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	ΚΑΙ	MASTER	CLASSES	/	SEMINARS	AND	MASTER	CLASSES

	❙ H	ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ	ΨΗΦΙΑΚΏΝ	ΜΑΘΗΤΙΚΏΝ	ΕΡΓΏΝ	
ΚΑΙ	ΔΙΑΧΥΣΗ	ΤΌΥΣ	ΣΤΌ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΌ
Η Σοφία Παπαδημητρίου, υπεύθυνη Ψηφιακών Μέσων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, PhD του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, παραδίδει σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς με θέμα «Συνεργασία 
για τη δημιουργία ψηφιακών μαθητικών έργων και διάχυσή τους στο Διαδίκτυο: άνοιγμα στην 
παγκόσμια κοινότητα».

Six specialised technical filmmaking topics explained by film and 
new media professionals and specialists in seminars and master 
classes for teachers who take on audiovisual projects with their 
students.

	❙ FILM	LIGHTING	TIPS
A master class in efficient lighting in cinema by award-winning Director of Photography  
Nikos Kavoukidis.

	❙ CAMERA	AND	LIGHTING	TECHNIQUES
A master class for students in camera and lighting techniques by award-winning  
Director of Photography Argiris Theos.

	❙ EDITING
“Techniques of digital editing. The secrets of Premiere”: A master class in editing for teachers  
by director and editor Giorgos Kourmouzas.

	❙ MUSIC	IN	FILM
A workshop on music in film by the director of Shana – The Wolf’s Music Nino Jacusso (NL). Mr 
Jacusso will also give a master class in film language.

	❙ SHORT	FILM
“Film Education Workshop: The case of Short Films”: A seminar for teachers by Communication’s 
Specialist, Media Researcher and EU Media Literacy Expert Irini Andriopoulou.

	❙ STUDENT	DIGITAL	CREATION	AND		
ONLINE	DIFFUSION
An original, experiential seminar on short film literacy for children, parents and teachers 
by Communication’s Specialist, Media Researcher and EU Media Literacy Expert Irini 
Andriopoulou.
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	❙ H	ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ	ΨΗΦΙΑΚΏΝ	ΜΑΘΗΤΙΚΏΝ	ΕΡΓΏΝ	
ΚΑΙ	ΔΙΑΧΥΣΗ	ΤΌΥΣ	ΣΤΌ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΌ
Η Σοφία Παπαδημητρίου, υπεύθυνη Ψηφιακών Μέσων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, PhD του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, παραδίδει σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς με θέμα «Συνεργασία 
για τη δημιουργία ψηφιακών μαθητικών έργων και διάχυσή τους στο Διαδίκτυο: άνοιγμα στην 
παγκόσμια κοινότητα».

Six specialised technical filmmaking topics explained by film and 
new media professionals and specialists in seminars and master 
classes for teachers who take on audiovisual projects with their 
students.

	❙ FILM	LIGHTING	TIPS
A master class in efficient lighting in cinema by award-winning Director of Photography  
Nikos Kavoukidis.

	❙ CAMERA	AND	LIGHTING	TECHNIQUES
A master class for students in camera and lighting techniques by award-winning  
Director of Photography Argiris Theos.

	❙ EDITING
“Techniques of digital editing. The secrets of Premiere”: A master class in editing for teachers  
by director and editor Giorgos Kourmouzas.

	❙ MUSIC	IN	FILM
A workshop on music in film by the director of Shana – The Wolf’s Music Nino Jacusso (NL). Mr 
Jacusso will also give a master class in film language.

	❙ SHORT	FILM
“Film Education Workshop: The case of Short Films”: A seminar for teachers by Communication’s 
Specialist, Media Researcher and EU Media Literacy Expert Irini Andriopoulou.

	❙ STUDENT	DIGITAL	CREATION	AND		
ONLINE	DIFFUSION
An original, experiential seminar on short film literacy for children, parents and teachers 
by Communication’s Specialist, Media Researcher and EU Media Literacy Expert Irini 
Andriopoulou.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	ΚΑΙ	MASTER	CLASSES	/	SEMINARS	AND	MASTER	CLASSES

FLASH	
FORWARD
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Το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Camera Zizanio θέλοντας να προβάλλουν 
το έργο των νέων που με αφετηρία το Φεστιβάλ έκαναν ένα μεγάλο 
άλμα προς τα μπρος και διακρίνονται σε διάφορους τομείς, αποφάσισαν 
να καθιερώσουν την ενότητα Flash Forward / Προβολή στο Μέλλον.Σε 
αυτήν οι νέοι δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό 
το έργο τους και να συζητήσουν γι’ αυτό. Στη φετινή διοργάνωση θα 
συναντήσουμε τρία παιδιά που θα μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες.

	❙ ROLAND	FERGE
Ο Roland γεννήθηκε στην Ουγγαρία. Ήταν 15 ετών όταν εντάχθηκε στην ομάδα του έμπειρου καμε-
ραμάν και σκηνοθέτη Kálmán Czibolya στο Μάκο της Ουγγαρίας. Ήρθε πολλές φορές στην Ελλάδα 
συμμετέχοντας με ταινίες του στην Camera Zizanio και στα κινηματογραφικά εργαστήρια. Τελειώνο-
ντας το σχολείο συνέχισε σπουδάζοντας στην Ακαδημία Κινηματογράφου στη Βουδαπέστη. Η ταινία 
της διπλωματικής του εργασίας με τίτλο Away / El επελέγη στο διαγωνιστικό τμήμα Generation K 
Plus του 64ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και διακρίθηκε κερδίζοντας Ειδική 
Διάκριση. Ο Roland έχει να μας διηγηθεί τι τον παρακίνησε να ακολουθήσει το δρόμο του σινεμά και 
πώς διένυσε τα πρώτα βήματα από το Μάκο στην Ολυμπία και από εκεί στη Βουδαπέστη και στο 
Βερολίνο.

	❙ SAOIRSE	O	CONNOR
Ο Saoirse είναι από την Ιρλανδία. Το 2001, όταν ήταν 8 ετών, ήρθε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ 
Ολυμπίας μαζί με τη μητέρα του και τον μεγαλύτερο αδελφό του. Είχε βοηθήσει τον αδελφό του να 
κάνει μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Στον Πύργο συμμετείχε σε εργαστήρια κι έτσι μπήκε κι αυτός 
στο χώρο της οπτικοακουστικής δημιουργίας γυρίζοντας δικές του ταινίες, κερδίζοντας βραβεία και 
διακρίσεις. Πριν κλείσει τα δεκαπέντε, έφτιαξε ένα κανάλι στο You Tube δημιουργώντας τη δική του 
εκπομπή με τίτλο «Irish Nerd». Ο ίδιος εξηγεί πως «ο βασικός σκοπός του “Irish Nerd” είναι η κριτική 
των ταινιών και των τρέιλερ τους. Ωστόσο, περιέχει επίσης βίντεο με συζητήσεις, με debates, με υπο-
θέσεις ταινιών και πολλά άλλα διασκεδαστικά πράγματα, όλα σχετικά με τις ταινίες». Περισσότερα θα 
μας πει και θα μας δείξει στον Πύργο, στην παρουσίαση που θα κάνει στο συνεδριακό κέντρο.

	❙ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ	ΡΌΥΜΠΑΝΗ
Η Γεσθημανή γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και από πολύ μικρή ηλικία δέθηκε σφιχτά 
με το Φεστιβάλ. Συμμετείχε σε όλες τις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
αλλά και στα «πόστα» της διοργάνωσης (εργαστήρια, κριτικές επιτροπές, προβολές, οργα-
νωτικές επιτροπές, παρουσίαση των ταινιών της Camera Zizanio, Daily News, αποστολές 
στο εξωτερικό κλπ). Τόσο ως μαθήτρια όσο και κατά τη διάρκεια των σπουδών της συνέ-
χισε με την ίδια ορμή και μαχητικότητα να παλεύει γι’ αυτό.
Φέτος, τελειόφοιτη πλέον της Αρχιτεκτονικής Σχολής, προχώρησε σε μια κίνηση ιδιαίτε-
ρου συμβολισμού: αφιέρωσε την πτυχιακή της εργασία στο Φεστιβάλ με τον σχεδιασμό 
ενός palais που ονειρεύεται να αποκτήσει κάποτε, με αίθουσες προβολών, εργαστηρίων, 
συνεδριάσεων, εκθέσεων κλπ. Ένα οικοδόμημα που μπορεί παράλληλα να λειτουργεί ως 
κέντρο οπτικοακουστικής παιδείας με δραστηριότητα όλο το χρόνο, και να γίνει πόλος 
έλξης για χιλιάδες νέους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αυτήν την πρότασή της με σχέδια, μακέτες, φωτογραφίες, βίντεο κλπ., που έλαβε ήδη τα 
πρώτα εγκωμιαστικά σχόλια όταν παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο στη Σχολή της, η Γεσθη-
μανή θα παρουσιάσει στον Πύργο, θέτοντας από την πλευρά της το αίτημα για μια στέγη 
αντίστοιχη του μεγέθους και των δραστηριοτήτων του Φεστιβάλ.

FLASH	FORWARD
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Olympia Film Festival and Camera Zizanio would like to showcase 
the work of young people who once started out from the Festival 
and went on to make great leaps forward and to distinguish 
themselves in different fields. To do that, a new section called 
Flash Forward / Projection into the Future was established. On that 
section, new creators have the opportunity to present and discuss 
their work with the public. This year, we’ll be meeting three young 
people with interesting stories to tell.

	❙ ROLAND	FERGE
Roland was born in Hungary. He was 15 when he joined experienced cameraman and director 
Kálmán Czibolya’s team in Makó, Hungary. He has visited Greece many times and participated 
in Camera Zizanio and the filmmaking workshops in Pyrgos. Upon finishing school, he went on to 
study at the Film Academy in Budapest.
His graduation film Away / El was selected to compete at the Generation K Plus section of the 64th 
Berlinale where it was awarded with a Special Mention.
Roland will talk about what prompted him to work in the film industry and how he took his first 
steps from Makó to Olympia and then to Budapest and Berlin.

	❙ SAOIRSE	O	CONNOR
Saoirse comes from Ireland. He first came to Olympia when he was 8 years old, along with his 
mother and elder brother. At the time, he had helped his brother make an animated film. He then 
participated in several workshops in Pyrgos thus entering the audiovisual creation world himself, 
and went on to make his own award-winning films.
Before the age of 15, he created a You Tube channel where he posted his own show called “Irish 
Nerd”. “Irish Nerd is mainly a show where I review films and trailers, but I also upload talks, debates, 
film-plot videos and lots of other funny film-related material”, he explains.
He’s sure to say and show us some more during his presentation at the Conference Centre.

	❙ GESTHIMANI	ROUBANI
Gesthimani was born in Pyrgos and became strongly attached to the Festival from 
a very early age. She participated in every educational and artistic activity, in every 
possible way (in workshops, juries, screenings, organising committees, presenting 
Camera Zizanio films, participating in Daily News, representing the Festival abroad etc). 
She never stopped being fervently involved in the Festival’s activities both as a student 
at school and also during her studies.
This year, as an Architecture Graduate, she made a gesture of great significance: Her 
graduation project was designing a grand venue that could one day hopefully host all 
of the Festival’s activities. The venue’s blueprint includes screening theatres as well 
as workshops, conference and exhibition halls, so that the place could be used all year 
round and serve as a centre of audiovisual education that would attract thousands of 
people from Greece and abroad.
At Pyrgos, Gesthimani will present her project’s blueprints, models, photographs, 
videos etc that have already received high praise from her professors, and will thus put 
forward her claim for a Home Venue that would match the Festival’s size and activities.

FLASH	FORWARD
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ	
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
SIDE	EVENTS
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	❙ ΣΥΖΗΤΏΝΤΑΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΑΛΚΗ	ΖΕΗ

Η Άλκη Ζέη δεν είναι μόνο μια από τις πιο πολυδιαβασμένες 
ελληνίδες συγγραφείς, είναι και ακούραστη να ταξιδεύει 
προκειμένου να συναντά και να συνομιλεί με τους αναγνώστες της. 
Η αγαπημένη συγγραφέας μικρών και μεγάλων επέλεξε το Φεστιβάλ 
Ολυμπίας για να έλθει σε επαφή με το κοινό του Πύργου σε μια 
ανοιχτή εκδήλωση για το βιβλίο, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την 
εποχή μας και ό,τι τη χαρακτηρίζει.
Πύργος, Απόλλων 11/12, 20:00

	❙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ	ΣΤΑ	ΣΧΌΛΕΙΑ
Η Άλκη Ζέη, ο Μάνος Κοντολέων, η Αγγελική Δαρλάση, ο Βασίλης Τερζόπουλος και 
ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος επισκέπτονται 13 σχολεία στον Πύργο, την Αμαλιάδα, 
τη Ζαχάρω, τη Φιγαλεία και άλλες περιοχές και συζητούν με μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς για τη λογοτεχνία και για τα πράγματα του καιρού μας.
  ❙  Η Αγγελική Δαρλάση, με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο της «Το Παλιόπαιδο», 
συζητά με τα παιδιά για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην παιδική 
ηλικία, καθώς και για το πώς ο πολιτισμός κι η παιδεία μπορούν να γίνουν όπλα 
για  ν’ αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο.

  ❙  Η Άλκη Ζέη αφηγείται στα παιδιά τη σύγχρονη ελληνική ιστορία όπως την έζησε 
η ίδια στη διαδρομή της στην Ελλάδα και τον κόσμο και συζητά μαζί τους για τα 
αγαπημένα τους βιβλία και τους ήρωές  τους.

  ❙ Ο Μάνος Κοντολέων αναλύει με τα παιδιά τη σχέση δύο γενεών, με αφορμή το 
καινούργιο του βιβλίο «Μανόλο και Μανολίτο», ένα βιβλίο μυστηρίου, αγάπης 
και οικολογικής συνείδησης, όπου οι ήρωες ζουν περιπέτειες από αυτές που 
μπορεί, ίσως, να συμβούν στον καθένα.

  ❙ Ο Βασίλης Τερζόπουλος κάνει μια διαδραστική αφήγηση του παραμυθιού  
«O παράξενος επισκέπτης της Ονειρούπολης» με τραγούδια, παιχνίδι και  
δημιουργικό διάλογο.

  ❙ Ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος συζητά για την ποίηση, την καταγωγή και τους 
εμιγκρέδες με αφορμή μια αφηγηματική βιογραφία για παιδιά του Φερεϋντούν 
Φαριάντ (1949-2012), του Ιρανού ποιητή (Πέρσης, αυτοαποκαλούνταν ο ίδιος), 
που έζησε τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του στην Ελλάδα.

ΛΌΓΌΤΕΧΝΙΑ	/	LITERATURE
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ΛΌΓΌΤΕΧΝΙΑ	/	LITERATURE

	❙ A	TALK	WITH	AUTHOR	ALKI	ZEI

Alki Zei not only is one of the most popular Greek writers; she’s 
also very keen to travel around and meet her readers in person. 
The favourite author of both children and grown-ups, chose 
Olympia Film Festival in order to come to Pyrgos and meet its 
people in an open discussion about books, history, literature and 
also our times alongside 
everything that this entails.
Pyrgos, Apollo Theatre 11/12, 20:00

	❙ AUTHOR	TALKS	IN	SCHOOLS
Alki Zei, Manos Kontoleon, Angeliki Darlasi, Vasilis Terzopoulos and Gregoris 
Haliakopoulos visit 13 schools in Pyrgos, Amaliada, Zaharo, Figalia and the 
surrounding area in order to talk to students and teachers about literature and 
contemporary issues.
Angeliki Darlasi, taking cue from her most recent book “The Brat” (“To 
Paliopedo”), talks to the children about poverty and social exclusion during 
childhood, but also about how culture and education can become useful tools 
that can change our world for the best.
  ❙ Alki Zei talks to the children about the way she experienced modern Greek 
history during her travels in Greece and abroad and then discusses their 
favourite books and characters.

  ❙ Manos Kontoleon talks about the relations between two generations, using 
material from his new book “Manolo and Manolito”, a book about mysteries, 
love and ecology that’s full of adventures which could maybe happen to 
anyone.

  ❙ Vasilis Terzopoulos recites his fairytale “A strange Visitor in Dreamland” (“O 
Paraxenos Episkeptis tis Oniroupolis”) in an interactive way, using songs, 
games and creative dialogue.

  ❙ Grigoris Haliakopoulos discusses poetry, origins and immigrants through the 
especially adapted for children narrative biography of the Iranian –or rather 
Persian, as he liked to call himself– poet, Fereydoun Faryad (1949-2012), who 
spent the last 30 years of his life in Greece.
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Η Πάροδος είναι μια δημιουργική ομάδα τέχνης που επικεντρώνεται 
κυρίως στην ψυχαγωγία και στην καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών 
και των νέων δια μέσου του θεατρικού παιχνιδιού και του θεάτρου.  
Η πολύχρονη παρουσία της (ιδρύθηκε το 1976) αλλά πρωτίστως η 
συνέπεια και η αφοσίωση με την οποία εργάζεται, την έχει καταστήσει 
ιδιαίτερα αγαπητή σε εκατοντάδες παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικούς, 
που συμμετείχαν στις δράσεις της. Εκτιμώντας την κατάθεση του 
Φεστιβάλ Ολυμπίας στον πολιτισμό, η Πάροδος συμμετέχει ενεργά στις 
δραστηριότητές του παίρνοντας μέρος για 7η χρονιά με μια διευρυμένη 
ομάδα εμψυχωτών, η οποία συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία των 
παλαιότερων με τον ενθουσιασμό και την ορμή των νεότερων στελεχών. 
Αναπτύσσονται τρεις θεματικές ενότητες και πραγματοποιούνται συνολικά 
12 δράσεις σε δημοτικά σχολεία από τους Χριστίνα Ανδρικοπούλου, 
Άγγελο Γεωργόπουλο, Γιώργο Μενεγάκη, Δημήτρη Καρατζά, Γιάννη 
Μπρουκλόγιαννη, Γιάννη Σφυρή και τον Ηλία Πίτσικα, που έχει τον 
συντονισμό όλων 

	❙ ΘΕΑΤΡΙΚΌ	ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Οργάνωση θεατρικών παιχνιδιών με ελεύθερο θέμα για παιδιά των πρώτων τάξεων (Α΄, 
Β΄ και Γ΄) του δημοτικού σχολείου.

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΌΜΑΔΑ	ΤΕΧΝΗΣ	ΠΑΡΌΔΌΣ	
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	❙ ΤΌ	ΘΕΑΤΡΌ	ΣΤΗ	ΣΧΌΛΙΚΗ	ΑΙΘΌΥΣΑ	
Σκηνική δράση που απευθύνεται σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων (Δ΄, Ε΄ και Στ΄) 
του δημοτικού σχολείου. Η παρουσίαση έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσεται σε διάρκεια 
δύο διδακτικών ωρών μέσα στη σχολική αίθουσα. Η παρουσίαση έχει τίτλο «Το βιβλίο 
που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα βιβλία» και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της 
Françoize Boucher. 

	❙ ΠΙΣΏ	ΣΤΌ	ΔΑΣΌΣ
Μια δράση από το θεατρικό παιχνίδι στη σκηνική δράση για παιδιά νηπιαγωγείου και 
πρώτων τάξεων (Α΄, Β΄ και Γ΄) του δημοτικού σχολείου, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο 
της Αντιόπης Φραντζή.

Parodos is a creative art group that focuses mainly on entertaining 
children and young people, and also helping them express themselves 
artistically through drama games and theatre. It is an art group that 
has been around since 1976 and the consistency, dedication and effort 
they put in their work have won over hundreds of children, parents 
and teachers who have participated in their actions and events. The 
members of Parodos appreciate Olympia Festival’s contribution to 
culture and have decided to join us again for the 7th time, bringing 
along an extended number of animators, thus combining the “old-
timers’” experience with the passion and enthusiasm of their newest 
members. There will be three different themes and a total of 12 
activities organised in Primary Schools by Christina Andrikopoulou, 
Angelos Georgopoulos, Giorgos Menegakis, Dimitris Karatzas, Yannis 
Brouklogiannis, Yannis Sfiris and Elias Pitsikas, who’s also the Group’s 
co-ordinator.

	❙ DRAMA	GAMES
Open subject drama games for younger Primary School children (First to Third 
Grade).

	❙ THEATRE	IN	CLASS
An on-stage activity for Primary School children from Fourth to Sixth Grade. 
The activity spans over two school hours and takes place in the classroom. The 
presentation is called “The Book that Will Make You Love Books” and it’s based on a 
book by Françoize Boucher.

	❙ BACK	TO	THE	FOREST
An activity that serves as a transition from drama games to staging for children aged 
5-8 (Kindergarteners to Third Graders) based on the book “Back to the Forest” by 
Antiopi Frantzi.

FLASH	PLAY	ALONG	WITH	THE	ART	GROUP	“PARODOS”

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   177 25/11/14   8:57 μ.μ.



178
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GETTING	TO	
KNOW	THE	LAND	
OF	OLYMPIA
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Οι επισκέπτες του 17ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 14ης Camera 
Zizanio ξεναγούνται σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της 
Ηλείας, γνωρίζουν τον τόπο και τα μνημεία, συναντούν ανθρώπους, 
μαθαίνουν τον τρόπο ζωής τους, απολαμβάνουν τη φιλοξενία και τα 
προϊόντα που παράγει η γη της Ολυμπίας. 

	❙ ΑΡΧΑΙΑ	ΌΛΥΜΠΙΑ	
Ο αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης ξεναγεί τους επισκέπτες του 17ου Φεστιβάλ 
και της 14ης Camera Zizanio στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της 
Ολυμπίας.
Αρχαία Ολυμπία, 6/12, 10:30-14:30

	❙ ΜΌΥΣΕΙΌ	ΠΥΡΓΌΥ
Ο αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης ξεναγεί τους επισκέπτες του 17ου Φεστιβάλ 
και της 14ης Camera Zizanio στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου, όπου 
εκτίθενται πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων τα οποία αποτυπώνουν διαχρονικά 
την ιστορία της Ηλείας.
Πύργος, 5/12, 11:00-13:30

	❙ ΦΑΡΑΓΓΙ	ΕΡΥΜΑΝΘΌΥ
Πεζοπορική περιήγηση στο φαράγγι και τους καταρράκτες του Ερυμάνθου 
ανάμεσα σ’ ένα περιβάλλον κατάμεστο από βλάστηση, που προσφέρει αισθήματα 
ηρεμίας και γαλήνης.
Νεμούτα, 6/12, 10:30-15:30

ΓΝΏΡΙΜΙΑ	ΜΕ	ΤΗ	ΓΗ	ΤΗΣ	ΌΛΥΜΠΙΑΣ	/	GETTING	TO	KNOW	THE	LAND	OF	OLYMPIA
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ΓΝΏΡΙΜΙΑ	ΜΕ	ΤΗ	ΓΗ	ΤΗΣ	ΌΛΥΜΠΙΑΣ	/	GETTING	TO	KNOW	THE	LAND	OF	OLYMPIA

	❙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΦΙΛΌΞΕΝΙΑ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Δεξαμενή» υποδέχεται στον ομώνυμο κοινωνικό 
πολυχώρο τους καλεσμένους της 14ης Camera Zizanio, οργανώνοντας προς 
τιμήν τους μια ελληνική βραδιά με παραδοσιακή μουσική, χορούς και εδέσματα 
που παρασκευάζουν μέλη του. 
Δεξαμενή, 6/12, 10:30-15:30

The guests of 17th Olympia International Film Festival and 
of 14th Camera Zizanio have the chance to go sight-seeing in 
historic and archaeological sites in Ilia, get to know the place and 
its famous monuments, meet people and see their way of life and 
also enjoy local hospitality and produce.

	❙ ANCIENT	OLYMPIA
A guided tour of the archaeological site of Ancient Olympia and its museum, 
by archaeologist Kostas Paschalidis, for all the guests of 17th Olympia 
International Film Festival and of 14th Camera Zizanio.
Ancient Olympia, 6/12, 10:30-14:30

	❙ MUSEUM	OF	PYRGOS
A guided tour of the new Archaeological Museum of Pyrgos, by archaeologist 
Kostas Paschalidis. At the museum one can see various archaeological finds 
that give a clearer picture of local history through time.
Pyrgos, 5/12, 11:00-13:30

	❙ ERYMANTHOS	GORGE
Hiking in the gorge and waterfalls of Erymanthos Mountain; a lush green 
landscape of peace and calmness.
Nemouta, 6/12, 10:30-15:30

	❙ GREEK	HOSPITALITY
The cultural Club “Dexameni” hosts a Greek night at their venue for the Guests 
of 14th Camera Zizanio. Traditional music, folklore dances and local produce 
treats made by the club’s members are among what’s to expect.
Dexameni Venue, 6/12, 10:30-15:30
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ΑΛΛΕΣ	ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ	
ΚΑΙ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
MISCELLANEOUS	
EVENTS	AND	ACTIVITIES

FESTIVAL2014_CATALOGUE_FINAL.indd   181 25/11/14   8:57 μ.μ.



182

	❙ ΠΡΌΣΕΓΓΙΖΌΝΤΑΣ	ΤΌ	ΘΕΑΤΡΙΚΌ	ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Τριήμερο βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με εισηγητές τον παιδαγωγό 
και εμψυχωτή θεατρικής έκφρασης Ηλία Πίτσικα και τον διευθυντή του Ειδικού 
Σχολείου της Μαρασλείου Παναή Κασσιανό, και με τη συμμετοχή του μουσικού 
Γιάννη Σφυρή και του Άγγελου Γεωργόπουλου, φοιτητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Την τρίτη ημέρα θα οργανωθεί ένα θεατρικό παιχνίδι 
με μαθητές του σχολείου, όπου οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι θα έχουν τη δυνα-
τότητα να εφαρμόσουν αυτά που βίωσαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των προηγούμε-
νων ημερών.
Πύργος, 6ο Δημοτικό Σχολείο 30/11-1/12, 16:00–20:00 
και 2/12, 16:00–20:00

	❙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΌ	ΠΌΛΥΦΏΝΙΑΣ	
Το Εργαστήρι Πολυφωνίας και το Πολυφωνικό Καραβάνι συνταξιδεύουν για 
πέμπτη χρονιά με το Φεστιβάλ Ολυμπίας. Κάθε φορά με άλλο προορισμό και νέους 
συνταξιδιώτες. Φέτος δοκιμάζει ένα τολμηρό εγχείρημα! Να σμίξει όχι μόνο πολλές 
φωνές αλλά και πολλές γλώσσες και λαούς στο ίδιο τραγούδι! Προσκαλώντας 
σε συμμετοχή και τους πιο μακρινούς ταξιδιώτες του φεστιβάλ. Ξεκινώντας από 
τις πηγές της Ηπειρώτικης Πολυφωνίας, διατρέχοντας τα ποτάμια της βαλκάνιας 
πολυφωνίας, εκβάλλοντας στην άλλη θάλασσα των πολυφωνιών του κόσμου. Ένα 
τραγούδι όλοι μαζί! Ένα πολυφωνικό πείραμα σμιξίματος με το κάθε φορά άλλο, 
ένα ταξίδι πέρα από τα όρια! Ταιριάζοντας το σφρίγος των φωνών με το ρίγος των 
τραγουδιών. Πολύχρωμες, πολύτροπες, πολύγλωσσες φωνές που σμίγουν για να 
ταξιδέψουν σαν πουλιά. Το εργαστήρι συντονίζουν ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης και η 
Αλίκη Γκανά με μέλη του πολυφωνικού συνόλου «Χαονία».
Πύργος, Τετράστιχο, 3-4-5/12, 15:00-16:30

	❙ ΙΡΛΑΝΔΙΚΌ	ΨΏΜΙ	ΚΑΙ	ΕΛΛΗΝΙΚΌ	ΕΛΑΙΌΛΑΔΌ
Ένα event γευσιγνωσίας του πρώτου ελληνικού ελαιόλαδου με φρέσκο ιρλανδικό 
ψωμί. Η συγγραφέας για τα τρόφιμα, φωτογράφος και τακτικός επισκέπτης της 
Camera Zizanio Valerie O ’Connor παρουσιάζει το πρώτο βιβλίο μαγειρικής της, 
«Το ψωμί στο τραπέζι», που επικεντρώνεται στο πιο διαδεδομένο από τα τρόφιμα 
της πατρίδας της, το οποίο αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά της ιρλανδικής κουζίνας. 
Στο μεταξύ έχει εκτελέσει ορισμένες συνταγές σε σπίτια φίλων του Φεστιβάλ και 
τα φρεσκοψημένα ψωμιά προσφέρονται για γευσιγνωσία μαζί με ελαιόλαδο φετι-
νής παραγωγής, ελιές και τυρί φέτα.
Πύργος, Συνεδριακό κέντρο, 4/12, 13:30

ΑΛΛΕΣ	ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
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❙❙ ABOUT	DRAMA	GAMES
A three-day experiential workshop for teachers with: pedagogue and theat-
rical expression animator Elias Pitsikas, the Director of the Special School 
of Maraslion, Panais Kassianos, musician Yannis Sfiris, and student of the 
Department of Primary Education, Angelos Georgopoulos. On the third day, 
drama games with school children will be organised in order for workshop 
participants to put into practice what they themselves experienced in the 
past days.
Pyrgos, 6th Primary School, 30/11-1/12, 16:00–20:00 
and 2/12, 16:00–20:00

❙❙ POLYPHONIC	SONGS	WORKSHOP
The Polyphonic Songs Workshop and the Polyphonic Caravan join Olympia 
Film Festival for the fifth year in a row. Each time there’s a new destination 
and new fellow-passengers. This year they’re planning something new and 
daring. They’ll unite different languages, nations and voices in one song! So, 
every single guest of the Festival is invited to join them. Having the tradition 
of polyphonic singing in Epirus as a starting point, they’ll cross the rivers of 
the Balkan school of polyphony, to end up at the sea of the World Polyphony. 
The whole world will unite in one song! A polyphonic experiment that each 
time unites something different; a song beyond all limits! The ardour of 
people’s voices will blend with the shiver caused by the songs. Colourful and 
variant voices in different languages that travel like the birds. Co-ordinating 
the workshop are Alexandros Lampridis, Aliki Gana and members of the poly-
phonic ensemble “Haonia”.
Pyrgos, Tetrastiho, 3-4-5/12, 15:00-16:30

❙❙ IRISH	BREAD	AND	GREEK	OLIVE	OIL
A tasting event of the new Greek olive oil and freshly baked Irish bread. Food 
columnist, writer, photographer and Camera Zizanio’s regular guest, Valerie 
O’ Connor presents her first cookbook “Bread on the Table”. The book focuses 
on the most popular of Ireland’s foods that’s also the backbone of Irish cook-
ing. She will have prepared several recipes in local homes and we’ll all be 
able to taste the freshly home-made breads with this year’s olive oil produce, 
olives and feta cheese.
Pyrgos, Conference Centre, 4/12, 13:30

MISCELLANEOUS	EVENTS	AND	ACTIVITIES
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ΠΡΟΈΔΡΟΣ / PRESIDENT

Γιώργος Γεωργιόπουλος /  
Giorgos Georgiopoulos, 
Αντιπεριφερειάρχης Hλείας /  
Deputy Head of the Region, Regional 
Unity of Ileia

ΜΈΛΗ / MEMBERS

Μάντη Αργυροπούλου / 
Mandy Argiropoulou 
Στέλεχος διοίκησης / Executive 

Κωνσταντία Γανδά /  
Constantia Ganda 
Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής / 
Special Education teacher 

Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis 
Εκπαιδευτικός / Teacher 

Ευρυδίκη Γερασιμοπούλου 
/ Evridiki Gerasimopoulou 
Εκπαιδευτικός / Teacher 

Σοφία Γιακμογλίδου /  
Sofia Giakmoglidou  
Εκπαιδευτικός / Teacher 

Νίκος Θεοδοσίου /  
Nikos Theodosiou  
Συγγραφέας-Σκηνοθέτης /  
Author - Film Director  
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ΌΡΓΑΝΏΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΌΠΗ
ORGANIZING	COMMITTEE

ΠΡΟΈΔΡΟΣ / PRESIDENT

Γιώργος Γεωργιόπουλος /  
Giorgos Georgiopoulos, 
Αντιπεριφερειάρχης Hλείας /  
Deputy Head of the Region, Regional 
Unity of Ileia

ΜΈΛΗ / MEMBERS

Μάντη Αργυροπούλου / 
Mandy Argiropoulou 
Στέλεχος διοίκησης / Executive 

Κωνσταντία Γανδά /  
Constantia Ganda 
Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής / 
Special Education teacher 

Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis 
Εκπαιδευτικός / Teacher 

Ευρυδίκη Γερασιμοπούλου 
/ Evridiki Gerasimopoulou 
Εκπαιδευτικός / Teacher 

Σοφία Γιακμογλίδου /  
Sofia Giakmoglidou  
Εκπαιδευτικός / Teacher 

Νίκος Θεοδοσίου /  
Nikos Theodosiou  
Συγγραφέας-Σκηνοθέτης /  
Author - Film Director  

Γιάννης Καδόγλου /  
Yiannis Kadoglou  
Εκπαιδευτικός / Teacher 

Γιάννης Κακολύρης /  
Yiannis Kakolyris,  
Μουσικός / Musician  

Μαρία Κουτσούκου /  
Maria Koutsoukou  
Εκπαιδευτικός / Teacher 

Χρήστος Κωνσταντόπουλος 
/ Christos Konstantopoulos 
Δημοσιογράφος / Journalist 

Μίλτος Πασχαλίδης /  
Miltos Pashalidis  
Τραγουδιστής / Singer 

Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου 
/ Vangelis Politis-Stergiou 
Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
/ Professor of Technological 
Educational Institute of Western 
Greece 

Σπήλιος Σπηλιόπουλος /  
Spilios Spiliopoulos  
Εκπαιδευτικός/ Teacher 

Δημήτρης Σπύρου /  
Dimitris Spyrou  
Σκηνοθέτης / Film director 

❙❙ TPIMEΛHΣ	ΓPAMMATEIA	/
THREE-MEMBER	COMMITTEE

Δημήτρης Σπύρου /  
Dimitris Spyrou
Καλλιτεχνικός διευθυντής /  
Artistic director  

Νίκος Θεοδοσίου /  
Nikos Theodosiou 
Καλλιτεχνικός διευθυντής  
Camera Zizanio / Artistic director  
of Camera Zizanio 

Χρήστος Κωνσταντόπουλος / 
Christos Konstantopoulos 
Οργάνωση-Συντονισμός / 
Organization-Coordination
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	17ου	ΦΕΣΤΙΒΑΛ	&	14ης	CAMERA	ZIZANIO
STAFF	OF	17TH	FESTIVAL	&	14TH	CAMERA	ZIZANIO

❙❙ 	ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΗ	ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ	/	
ADMINISTRATIVE	SUPPORT

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ / SECRETARIAT

Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia 
Spyropoulou
Μανώλης Μελισσουργός / Manolis 
Melissourgos
Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou
Αντώνης Κορκόντζηλας /  
Antonis Korkontzilas

ΔΊΕΘΝΕΊΣ ΣΧΕΣΕΊΣ / INTERNATIONAL 
RELATIONS

Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou

ΣΥΝΤΟΝΊΣΜΟΣ ΔΊΑΓΩΝΊΣΤΊΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / COMPETITION 
PROGRAM’S COORDINATION

Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki

ΠΡΟΕΠΊΛΟΓΗ ΤΑΊΝΊΩΝ ΔΊΑΓΩΝΊΣΤΊΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΊ ΑΦΊΕΡΩΜΑΤΩΝ 
/ PRE-SELECTION COMMITTEE OF THE 
COMPETITION SECTION AND TRIBUTES

Δημήτρης Σπύρου / Dimitris Spyrou
Συνεργάστηκαν / in cooperation with:
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Αντώνης Παπαδόπουλος / Antonis 
Papadopoulos
Κατερίνα Ζαμπέλη / Katerina Zampeli
Παντελής Παντελόγλου / Pantelis 
Panteloglou

ΣΥΝΤΟΝΊΣΜΟΣ CAMERA ZIZANIO / 
COORDINATION OF CAMERA ZIZANIO

Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou

ΣΥΝΤΟΝΊΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΊ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
/ COORDINATION OF PARALLEL 
PROGRAMMES AND EVENTS

Χρήστος Κωνσταντόπουλος / Christos 
Konstantopoulos
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia 
Spyropoulou

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ / 
JURY SECRETARIAT

Κώστας Πασχαλίδης /  
Kostas Paschalides 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
KIDS AND DOCS / KIDS AND DOCS 
JURY SECRETARIAT

Μανώλης Μελισσουργός /  
Manolis Melissourgos

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ / CHILDREN’S JURY 
SECRETARIAT 

Φρόσω Σαρλή / Frosso Sarli
Σοφία Γιακμογλίδου / Sofia 
Giakmoglidou
Κατερίνα Γείτονα / Katerina Gitona
Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis
Σοφία Μάλεση / Sofia Malessi

ΥΠΕΥΘΥΝΟΊ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
CAMERA ZIZANIO / HEAD CAMERA 
ZIZANIO’S JURY 

Αγγελική Δαρλάση / Aggeliki Darlasi
Σοφία Γιακμογλίδου / Sofia 
Giakmoglidou

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
CAMERA ZIZANIO / CAMERA ZIZANIO’S 
JURY SECRETARIAT 

Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou

ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΛΟΓΊ-
ΣΤΗΡΊΟ / FINANCIAL CONSULTANT-
ACCOUNTING OFFICE

Μανώλης Χρυσάφης / Manolis 
Chrissafis

ΦΊΛΟΞΕΝΊΑ / GUEST SERVICE 

Travel
Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou
Έλλη Σταυρίδου / Elli Stavridou
Χρήστος Σταυρίδης / Christos 
Stavridis
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Κατερίνα Γιόκαρη / Katerina Giokari

ΥΠΟΔΟΧΗ / RECEPTION

Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Κατερίνα Γιόκαρη / Katerina Giokari
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia 
Spyropoulou
Σοφία Τσίγγανου / Sofia Tsiganou
Μαριπέννυ Μπακοπάνου / Maripeny 
Bakopanou
Δημήτρης Μουτσιάκας / Dimitris 
Moutsiakas
Δανάη Γεωργούλα / Danae Georgoula

❙❙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΌ	TMHMA	/	
TRANSLATIONS	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ / COORDINATOR 

Κατερίνα Ζαμπέλη / Katerina Zampeli

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΊΣ ΤΑΊΝΊΩΝ / FILM 
TRANSLATIONS 

Ζωή - Άρτεμις Αθανασοπούλου / Zoi – 
Artemis Athanasopoulou
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Βιργινία Μπούτση / Virginia Boutsi
Φιλιππία Στρατίκη / Philippia Stratiki
Δανάη Μαραγκουδάκη / Danae 
Maragoudaki
Βιργινία Μπούτση / Virginia Boutsi
Σπύρος Αμοιρόπουλος / Spyros 
Amiropoulos

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΊΣ ΚΕΊΜΕΝΩΝ / TEXT 
TRANSLATIONS

Ζωή - Άρτεμις Αθανασοπούλου /  
Zoi – Artemis Athanasopoulou
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Ισμήνη Θεοδωροπούλου / Ismini 
Theodoropoulou

ΥΠΟΤΊΤΛΊΣΜΟΊ ΤΑΊΝΊΩΝ / SUBTITLES

Ζωή - Άρτεμις Αθανασοπούλου /  
Zoi – Artemis Athanasopoulou
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Φιλιππία Στρατίκη / Philippia Stratiki
Βαγγέλης Δαφνομήλης / Vaggelis 
Dafnomilis
Βιργινία Μπούτση / Virginia Boutsi
Δανάη Μαραγκουδάκη / Danae 
Maragoudaki
Σταυρούλα Τσιάρα / Stavroula Tsiara

❙❙ ΤΕΧΝΙΚΗ	ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ	/	
TECHNICAL	SUPPORT	

ΤΕΧΝΊΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ / TECHNICAL 
COORDINATOR 

Χρήστος Σοφιανόπουλος / Christos 
Sofianopoulos 

ΕΊΔΊΚΟΣ ΤΕΧΝΊΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / 
SPECIAL TECHNICAL CONSULTANT

Χρήστος Γαρταγάνης / Christos 
Gartaganis

ΜΗΧΑΝΊΚΟΊ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / PROJECTION 
ENGINEERS 

Aνδρέας Δημητρακόπουλος / Andreas 
Dimitrakopoulos
Άγγελος Κακοταρίτης / Angelos 
Kakotaritis
Γιώργος Κρητικός / Yiorgos Kritikos
Βασίλης Μπαντούνας / Vassilis 
Badounas 
Kώστας Παυλίδης / Kostas Pavlidis
Χρήστος Σοφιανόπουλος / Christos 
Sofianopoulos 
Θανάσης Σπυρόπουλος / Thanassis 
Spyropoulos 
Κώστας Διαμαντόπουλος / Kostas 
Diamantopoulos

ΗΧΟΣ-ΦΩΤΊΣΜΟΣ / SOUND-LIGHTING

Χρήστος Σοφιανόπουλος / Christos 
Sofianopoulos 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	17ου	ΦΕΣΤΙΒΑΛ	&	14ης	CAMERA	ZIZANIO
STAFF	OF	17TH	FESTIVAL	&	14TH	CAMERA	ZIZANIO

ΦΊΛΟΞΕΝΊΑ / GUEST SERVICE 

Travel
Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou
Έλλη Σταυρίδου / Elli Stavridou
Χρήστος Σταυρίδης / Christos 
Stavridis
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Κατερίνα Γιόκαρη / Katerina Giokari

ΥΠΟΔΟΧΗ / RECEPTION

Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Κατερίνα Γιόκαρη / Katerina Giokari
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia 
Spyropoulou
Σοφία Τσίγγανου / Sofia Tsiganou
Μαριπέννυ Μπακοπάνου / Maripeny 
Bakopanou
Δημήτρης Μουτσιάκας / Dimitris 
Moutsiakas
Δανάη Γεωργούλα / Danae Georgoula

❙❙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΌ	TMHMA	/	
TRANSLATIONS	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ / COORDINATOR 

Κατερίνα Ζαμπέλη / Katerina Zampeli

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΊΣ ΤΑΊΝΊΩΝ / FILM 
TRANSLATIONS 

Ζωή - Άρτεμις Αθανασοπούλου / Zoi – 
Artemis Athanasopoulou
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Βιργινία Μπούτση / Virginia Boutsi
Φιλιππία Στρατίκη / Philippia Stratiki
Δανάη Μαραγκουδάκη / Danae 
Maragoudaki
Βιργινία Μπούτση / Virginia Boutsi
Σπύρος Αμοιρόπουλος / Spyros 
Amiropoulos

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΊΣ ΚΕΊΜΕΝΩΝ / TEXT 
TRANSLATIONS

Ζωή - Άρτεμις Αθανασοπούλου /  
Zoi – Artemis Athanasopoulou
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Ισμήνη Θεοδωροπούλου / Ismini 
Theodoropoulou

ΥΠΟΤΊΤΛΊΣΜΟΊ ΤΑΊΝΊΩΝ / SUBTITLES

Ζωή - Άρτεμις Αθανασοπούλου /  
Zoi – Artemis Athanasopoulou
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Φιλιππία Στρατίκη / Philippia Stratiki
Βαγγέλης Δαφνομήλης / Vaggelis 
Dafnomilis
Βιργινία Μπούτση / Virginia Boutsi
Δανάη Μαραγκουδάκη / Danae 
Maragoudaki
Σταυρούλα Τσιάρα / Stavroula Tsiara

❙❙ ΤΕΧΝΙΚΗ	ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ	/	
TECHNICAL	SUPPORT	

ΤΕΧΝΊΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ / TECHNICAL 
COORDINATOR 

Χρήστος Σοφιανόπουλος / Christos 
Sofianopoulos 

ΕΊΔΊΚΟΣ ΤΕΧΝΊΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / 
SPECIAL TECHNICAL CONSULTANT

Χρήστος Γαρταγάνης / Christos 
Gartaganis

ΜΗΧΑΝΊΚΟΊ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / PROJECTION 
ENGINEERS 

Aνδρέας Δημητρακόπουλος / Andreas 
Dimitrakopoulos
Άγγελος Κακοταρίτης / Angelos 
Kakotaritis
Γιώργος Κρητικός / Yiorgos Kritikos
Βασίλης Μπαντούνας / Vassilis 
Badounas 
Kώστας Παυλίδης / Kostas Pavlidis
Χρήστος Σοφιανόπουλος / Christos 
Sofianopoulos 
Θανάσης Σπυρόπουλος / Thanassis 
Spyropoulos 
Κώστας Διαμαντόπουλος / Kostas 
Diamantopoulos

ΗΧΟΣ-ΦΩΤΊΣΜΟΣ / SOUND-LIGHTING

Χρήστος Σοφιανόπουλος / Christos 
Sofianopoulos 

Βασίλης Μπαντούνας / Vassilis 
Badounas 
Παντελής Παντελόγλου / Pantelis 
Panteloglou

ΗΧΟΛΗΨΊΕΣ ΤΑΊΝΊΩΝ / SOUND 
ENGINEERING 

Παντελής Παντελόγλου / Pantelis 
Panteloglou

ΤΕΧΝΊΚΟΊ ΣΚΗΝΗΣ

Νίκος Σακκούλης / Nikos Sakkoulis
Θέτη Παπαδοπούλου / Thetis 
Papadopoulou

ΕΞΕΔΡΕΣ / STAGES

Ανδρέας Ζέζας / Andreas Zezas

ΔΊΚΤΥΑ / COMPUTER NETWORK

Μηχανογραφική / Michanografiki

FILM TRAFFIC

Μανώλης Μελισσουργός / Manolis 
Melissourgos
Νίκος Σακκούλης / Nikos Sakkoulis

Μεταφορές–Εκτελωνισμοί / Transport-
Customs 
DHL EXPRESS (Ελλάς) Α.Ε.

❙❙ ΕΠΙΚΌΙΝΏΝΙΑ	/	
COMMUNICATION	
ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΥΠΟΥ / PRESS OFFICE

Ευάννα Βενάρδου / Evanna Venardou
Πάυλος Μεθενίτης / Pavlos Methenitis
Χρήστος Κωνσταντόπουλος / Christos 
Konstantopoulos
Πέλυ Μπεβούδα / Pelly Bevouda

AΦΊΣΑ & ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ / 
POSTER & CATALOGUE LAYOUT

Εριφύλλη Αράπογλου /  
Erifylli Arapoglou - εν[ARTE]

ΚΊΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΊΚΟ ΣΠΟΤ / FILM SPOT

Jannik Hastrup
ΜΟΥΣΊΚΗ ΣΗΜΑΤΟΣ / TRAILER MUSIC

Νίκος Kυπουργός / Nikos Kypourgos 

ΦΊΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΒΡΑΒΕΊΩΝ / PRIZE 
DESIGN 

Αγγέλικα Κοροβέση / Aggelika 
Korovessi

ΡΑΔΊΟΦΩΝΊΚΟ ΣΠΟΤ - ΚΊΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΊΚΑ ΚΑΊ ΤΗΛΕΟΠΤΊΚΑ ΤΡΕΙΛΕΡΣ 
/ RADIO SPOT - THEATRICAL AND TV 
TRAILERS

Γιώργος Κουρμούζας / Ύiorgos 
Kourmouzas
Γιάννης Γρηγορίου / Yiannis Grigoriou
Δημήτρης Σπύρου / Dimitris Spyrou
Δήμητρα Ακριώτου / Dimitra Akriotou

❙❙ TEΛETEΣ	&	ΠAPAΛΛHΛEΣ	
EKΔHΛΏΣEIΣ	/	CEREMONIES	&	
SIDE	EVENTS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ & 
ΛΗΞΗΣ / DIRECTION OF OPENING & 
CLOSING CEREMONY

Κώστας Μυλωνάς / Kostas Mylonas
Δήμητρα Ακριώτου / Dimitra Akriotou
Δημήτρης Σπύρου / Dimitris Spyrou
Νίκος Θεοδοσίου / Nikos Theodosiou

ΤΗΛΕΟΠΤΊΚΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΊ ΛΗΞΗΣ / OPENING & 
CLOSING CEREMONY TV DIRECTION

Δημήτρης Σπύρου / Dimitris Spyrou
Τζανέτος Κομηνέας / Tzanetos 
Komineas

ΚΊΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΊΣΗ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΝΑΡ-
ΞΗΣ ΚΑΊ ΛΗΞΗΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / 
OPENING & CLOSING CEREMONY- 
PARELLEL EVENTS VIDEO RECORDING

Fabrica Media Solution
Γιώργος Κουρμούζας / Ύiorgos 
Kourmouzas
Φοίβος Αβδελιώδης / Fivos Avdeliodis

ΤΕΧΝΊΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ, 
ΛΗΨΕΩΝ, ΣΚΗΝΩΝ, ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΕΡ / 
TECHNICAL SUPPORT OF WORKSHOPS, 
SHOOTINGS AND DOCUMENTARIES

KOKOLIDAN DUMITRU Τηλεοπτικές 
Ύπηρεσίες / KOKOLIDAN DUMITRU TV 
Sercices

ΣΚΗΝΊΚΑ / SET

Αντώνης Χαλικιάς / Andonis Chalkias
  
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕΊΣ ΦΕΣΤΊΒΑΛ ΟΛΥΜΠΊΑΣ / 
PRESENTATIONS OLYMPIA FESTIVAL

Δήμητρα Ακριώτου / Dimitra Akriotou
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❙❙ ΑΝΙΜΑΤΙΌΝ

Anatole’s little saucepan
production@jplfilms.com

Asylum kids: Jamila, if only I 
could fly 
festivalkd@dfi.dk

Caterpillar and hen 
ottomanilaboratori@libero.it

Guests at my home 
ash23021990@gmail.com

Imaginarium 
pedromiguelresende@gmail.com

Juan and the cloud
mail@madridencorto.es

Lami
lami.musical@gmail.com

Mimi & Lisa: Farewell color 
grey 
kata.kerekesova@foolmoonfilm.
com

On the other side of the 
woods
nukufilm@nukufilm.ee
 
Out from the deep
vanja@bonobostudio.hr

Papa
nat.labarre@gmail.com

Spellbreaker
info@zigzagfilm.nl

Τhe impeccable Mr. Happy 
otto.suuronen@ses.fi

The Cowboy-in color
amb@nfi.no

Vigia
festival@nadasdyfilm.ch

Wolf and a sheep
sharstudia@gmail.com

The little Cousteau
vera.hoffmannova@famu.cz 

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕΊΣ CAMERA ZIZANIO / 
PRESENTATIONS CAMERA ZIZANIO

Γεσθημανή Ρουμπάνη / Gestimani 
Roubani

❙❙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	/	WORKSHOPS	
Ύπεύθυνος Εργαστηρίων / Responsible 
for workshops
Νίκος Θεοδοσίου / Nikos Theodosiou

ΚΊΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΊΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΑ / 
CINEMATIC WORKSHOPS

Νίκος Θεοδοσίου / Nikos Theodosiou
Kalman Czibolya
Roland Ferge
Νίκος Αλευράς / Nikos Alevras
Δαμιανός Βογανάτσης / Damianos 
Voganatsis
Αγάθη Δαρλάση / Agathi Darlasi
Γιώργος Διδυμιώτης / Yiorgos 
Didimiotis
Κώστας Κατράκης / Kostas Katrakis
Γιάννης Κατωμερής / Yannis Katomeris
Βασίλης Κεσσίσογλου / Vassilis 
Kessissoglou 
Γιώργος Κουρμούζας / Yiorgos 
Kourmouzas
Μιχάλης Μανιάτης / Mihalis Maniatis
Μαρία Μπεντενίτη / Maria Benteniti
Κωνσταντίνος Μυλωνάς / 
Konstantinos Milonas
Δήμητρα Μυφτάρι / Dimitra Myftari
Χρίστος Σαντατσόγλου / Christos 
Santatsoglou 
Μαρία Σκουλά / Maria Skoula
Θεοδώρα Φιλιππακοπούλου / 
Theodora Philipakopoulou
Κυριάκος Χαριτάκης / Kyriakos 
Haritakis
Media Education Centre – Beograd
National Film Festival voor Scholieren 
(NFFS-The Netherlands) 

ΣΕΜΊΝΑΡΊΑ / MASTER CLASSES

Nino Jacusso
Ειρήνη Ανδριοπούλου / Irini 
Andriopoulou
Αργύρης Θέος / Argiris Theos 
Νίκος Καβουκίδης / Nikos Kavoukidis
Γιώργος Κουρμούζας / Yiorgos 
Kourmouzas
Σοφία Παπαδημητρίου / Sofia 
Papadimitriou 

ΟΜΑΔΑ ZIZANIMATION 18+

Κώστας Κατράκης / Kostas Katrakis 
Τάσος Ζέρβας / Tasos Zervas 
Γιώτα Βυθούλκα / Yiota Vithoulka
Κώστας Διαμαντόπουλος / Kostas 
Diamantopoulos
Αγλαΐα Δρακοπούλου / Aglaia 
Drakopoulou
Παυλίνα τη Ζάχρα / Pavlina Zahra
Γιώργος Ζεπάτος / Yiorgos Zepatos 
Σπύρος Ζέρβας / Spyros Zervas 
Χριστίνα Καλαμπρέζου / Christina 
Kalabrezou 
Βασίλης Λίβανος / Vasilis Livanos 
Νάντια Μάντεση / Nantia Mandesi 
Θανάσης Μπαλαμάτσης / Thanasis 
Balamatsis 
Νίκος Μπαλάσκας / Nikos Balaskas  
Ρήγας Μπαχούμης / Rigas Bahoumis 
Βασίλης Πλαστουργός / Vasilis 
Plastourgos 
Γιώργος Προκόπος / Yiorgos Prokopos 
Kωνσταντίνα Σκουτέρη / Konstantina 
Skouteri
Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος / 
Konstantinos Spiliopoulos 
Ρίτσος Τζουρμανάς / Ritsos 
Tzourmanas 
Νάσια Χατζηλαζαρίδου / Nasia 
Chatzilazaridou 

ΘΕΑΤΡΊΚΑ & ΜΟΥΣΊΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΑ / 
THEATRE AND MUSIC WORKSHOPS

Ηλίας Πίτσικας / Elias Pitsikas
Αλέξανδρος Λαμπρίδης / Alexandros 
Labridis
Ομάδα τέχνης «Πάροδος» / Parodos 
Art Group
Valerie O ‘Connor

ZIZANIO NEWS

Συντονισμός: Ηρώ Ρήγα / Iro Riga
Θέωνη Ρωμαίου / Theoni Romeou
Κώστας Διαμαντόπουλος
Νικόχρηστος Λαμπαούνας

❙❙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	/	
EDUCATIONAL	ASSOCIATES	
Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis
Κωνσταντία Γανδά / Constantia Ganda
Κατερίνα Γείτονα / Katerina Geitona
Ευρυδίκη Γερασιμοπούλου / Evridiki 
Gerasimopoulou
Σοφία Γιακμογλίδου / Sofia 
Giakmoglidou
Γιώργος Γοροζίδης / Yiorgos Gorozidis
Ειρήνη Ζαζάνη / Irini Zazani
Ευγενία Ηλιοπούλου / Evgenia
Γιάννης Καδόγλου / Yiannis Kadoglou
Αλεξάνδρα Κορωναίου / Alexandra 
Koronaiou
Κατερίνα Κουλοχέρα / Katerina 
Koulochera
Δημήτρης Kουλοχέρας / Dimitris 
Koulocheras
Ελένη Κουνέλη / Eleni Kouneli
Μαρία Kουτσούκου / Maria 
Koutsoukou
Σοφία Μάλεση / Sophia Malessi
Νικολία Μωραΐτη / Nikolia Moraiti
Πένυ Παναγοπούλου / Penny 
Panagopoulou
Γωγώ Παπαϊωάννου -Γρίβα / Gogo 
Papaioannou -Griva 
Βαγγέλης Πολίτης- Στεργίου / Vangelis 
Politis- Stergiou
Ολυμπία Ρεντζέλου / Olympia 
Rentzelou
Φρόσω Σαρλή / Frosso Sarli
Σπύρος Σιάκας / Spyros Siakas
Σπήλιος Σπηλιόπουλος / Spilios 
Spiliopoulos
Μαριφίλια Φιλοπούλου / Marifilia 
Filopoulou
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❙❙ ΑΝΙΜΑΤΙΌΝ

Anatole’s little saucepan
production@jplfilms.com

Asylum kids: Jamila, if only I 
could fly 
festivalkd@dfi.dk

Caterpillar and hen 
ottomanilaboratori@libero.it

Guests at my home 
ash23021990@gmail.com

Imaginarium 
pedromiguelresende@gmail.com

Juan and the cloud
mail@madridencorto.es

Lami
lami.musical@gmail.com

Mimi & Lisa: Farewell color 
grey 
kata.kerekesova@foolmoonfilm.
com

On the other side of the 
woods
nukufilm@nukufilm.ee
 
Out from the deep
vanja@bonobostudio.hr

Papa
nat.labarre@gmail.com

Spellbreaker
info@zigzagfilm.nl

Τhe impeccable Mr. Happy 
otto.suuronen@ses.fi

The Cowboy-in color
amb@nfi.no

Vigia
festival@nadasdyfilm.ch

Wolf and a sheep
sharstudia@gmail.com

The little Cousteau
vera.hoffmannova@famu.cz 

Underground
studio@joannapolak.com

Yuk!
mikhal.bak@gmail.com

❙❙ KID	DOCS

Almost friends
festivals@heymannfilms.com

Children of God
andyguyhf@gmail.com

Diary of a journey
zofia@kff.com.pl

Havana Curveball
marcia@patchworksfilms.net

I am a Homeschooler 
rdpgbg@gmail.com

Journey with some return
berndsahling@t-online.de

No Man’s Land
michaelgraversen@privat.dk

Once upon a tree
info@marleenvanderwerf.nl

Siblings
mkosmol7@googlemail.com

Solecito
laura@lbv.co

The barrel
seppbrudermann@googlemail.
com

The governance of love
zofia@kff.com.pl

The sorcerer
krukovkanal12@gmail.com

The Water and the Wall
michael@elefantfilms.ch

The World of Adrien
coordination@f3m.ca

Twin Sisters
arna-marie.bersaas@nfi.no

White black boy
festivalkd@dfi.dk

Aggeliki
mariaskoula@ymail.com

❙❙ SHORT	FICTION

A fistful of Conkers
liamsanderson@blueyonder.
co.uk

A shell
maya.tiberman@gmail.com

Anything goes
maaike@bindfilm.nl

Away
ferge.roland@gmail.com

Bahar in Wonderland
jenny@augohr.de

Behind the curtain
ville.toivanen@itsalive.fi

Brave Girl
erin@bravegirlmovie.com

Catching a lion 
idea@vladimirkanic.com

My father’s truck
maubros@gmail.com

Orpheus
smalcelj.tina@gmail.com

Sissy
arna-marie.bersaas@nfi.no

Son
festivalkd@dfi.dk

The curtain
coordination@f3m.ca

The execution
szocs.petra@gmail.com

Way of the Danube
sabindorohoi@yahoo.com

To Paris, to Paris!
a.platonova.ru@gmail.com

The concert
iliasflorakis@hotmail.com

Schoolyard 
drrinos@yahoo.gr

❙❙ FEATURE

A Time in Quchi
changtsochi@gmail.com

Booster
felix@jekino.be

Broken Hills Blues
gunnar.almer@sfi.se

Jill and Joy
jenni.domingo@ses.fi

Lola on the pea
rzylla@arcor.de

Matei Child Miner
office@europolisfilm.com

Maybe Tomorrow
angelo@pennylane-film.at

Mother, I love you
festivals@neweuropefilmsales.
com

On the wings of imagination
ghasemi@visualmediains.com

SHANA - The Wolf’s Music 
rzylla@arcor.de

The outlaw league
rdemers@lafete.com

When I saw you
info@philistinefilms.org
info@falirohouse.com

The fort
alan@jarpictures.com

EΠΑΦΕΣ
CONTACTS❙❙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	/	

EDUCATIONAL	ASSOCIATES	
Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis
Κωνσταντία Γανδά / Constantia Ganda
Κατερίνα Γείτονα / Katerina Geitona
Ευρυδίκη Γερασιμοπούλου / Evridiki 
Gerasimopoulou
Σοφία Γιακμογλίδου / Sofia 
Giakmoglidou
Γιώργος Γοροζίδης / Yiorgos Gorozidis
Ειρήνη Ζαζάνη / Irini Zazani
Ευγενία Ηλιοπούλου / Evgenia
Γιάννης Καδόγλου / Yiannis Kadoglou
Αλεξάνδρα Κορωναίου / Alexandra 
Koronaiou
Κατερίνα Κουλοχέρα / Katerina 
Koulochera
Δημήτρης Kουλοχέρας / Dimitris 
Koulocheras
Ελένη Κουνέλη / Eleni Kouneli
Μαρία Kουτσούκου / Maria 
Koutsoukou
Σοφία Μάλεση / Sophia Malessi
Νικολία Μωραΐτη / Nikolia Moraiti
Πένυ Παναγοπούλου / Penny 
Panagopoulou
Γωγώ Παπαϊωάννου -Γρίβα / Gogo 
Papaioannou -Griva 
Βαγγέλης Πολίτης- Στεργίου / Vangelis 
Politis- Stergiou
Ολυμπία Ρεντζέλου / Olympia 
Rentzelou
Φρόσω Σαρλή / Frosso Sarli
Σπύρος Σιάκας / Spyros Siakas
Σπήλιος Σπηλιόπουλος / Spilios 
Spiliopoulos
Μαριφίλια Φιλοπούλου / Marifilia 
Filopoulou
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Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους εκφράζει 
ιδιαίτερες ευχαριστίες για την υποστήριξη στις πρωτοβουλίες του προς τους / 
The International Film Festival for Children and Young People would like to 
express its thanks for their support and initiatives to: 

Ύπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Τασούλα/ Konstantinos Tasoulas, 
Minister of Culture and Sports
Ύφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Άντζελα Γκερέκου/ Angela Gerekou, Deputy 
Minister of Culture and Sports
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα / Apostolos Katsifaras, Head of 
the Region of Western Greece
Αντιπεριφερειάρχη Hλείας Γεώργιο Γεωργιόπουλο /Georgios Georgiopoulos, Deputy 
Head of the Region, Regional Unity of Ileia
Head of MEDIA Programme E.U. Κωνσταντίνο Δασκαλάκη / Constantinos Daskalakis

Επίσης ευχαριστεί τους/It also thanks:
Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, Kostas Peletidis, Mayor of Patras
Δήμαρχο Πύργου Γαβρίλη Λιατσή, Gavrilis Liatsis, Mayor of Pyrgos
Γενικό διευθυντή Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Γρηγόρη Καραντινάκη /
Grigoris Karantinakis, General Director of the Greek Film Center
Πρόεδρο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Πέτρο Μάρκαρη/ Petros Markaris, 
President of the Greek Film Center
Την Πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας/President and 
board members of the Regional council of Western Greece
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου/Board
members of the Greek Film Center
Τα στελέχη του Ύπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/ The following employees of the 
Ministry of Culture and Sports: Τίνα Πισχιντζή (Διευθύντρια Διεύθυνσης Εφαρμογής 
Πολιτιστικής Πολιτικής)/ Tina Pischintzi (Head of the Applied Cultural Policy Directorate), 
Ιωάννη Ανδρέου (προϊστάμενος Τμήματος Φεστιβάλ και Περιφερειακής Πολιτιστικής 
Πολιτικής)/ Ioannis Andreou (Head of the Festival and Regional Cultural Policy 
Department),  Γιώργο Λιόντο (Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ύπηρεσιών) / Giorgos 
Liontos (General Director of Financial Services), Μάρθα Μπογιοπούλου (διευθύντρια 
γραφείου Ύφυπουργού) /Martha Bogiopoulou (Head of the Deputy Minister’s Office), 
Παναγιώτη Τσιλιγιάννη και Δημήτρη Μαρίτσα (γραφείο Ύφυπουργού)/ Panagiotis 
Tsiligianis and Dimitris Maritsas (from the Deputy Minister’s Office).
Τα στελέχη του Ύπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων/ The following employees of 
the Ministry of Education and Religious Affairs: Αναστασία Ξυλόκοτα (διευθύντρια 
Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων) και 
Πηνελόπη Σακκοπούλου (προϊσταμένη Αισθητικής Αγωγής)/ Anastasia Xylokota (General 
Director of the Directorate of Career Guidance and Educational Activities) and Penelope 
Sakopoulou (Head of the Department of Aesthetics Education).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
AKNOWLEDGMENTS Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: διευθυντή Δημήτρη Εϊπίδη, γενική

συντονίστρια Λένα Ράμμου, υπεύθυνο γραφείου Θεσσαλονίκης, Νότη
Φόρσο/ Thessaloniki International Film Festival: Dimitris Eipidis, Director, Eleni
Rammou, General Coordinator and Notis Forsos, Head of the Thessaloniki Office

Διευθυντή Σχολής Κινηματογράφου και TV Λυκούργου Σταυράκου Σωτήρη
Λαμπρόπουλο / Sotiris Lambropoulos, Director of the Cinema and Television
School «Likourgos Stavrakos»

Συνήγορος του Πολίτη/Συνήγορος του Παιδιού Άννα Ρούτση/ Anna Routsi, The Greek 
Ombudsman/Children’s Ombudsman

Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και για Νέους (C.I.F.E.J.) / International
Center of Film for Children and Young People

Πανευρωπαϊκή Ένωση Παιδικού Κινηματογράφου (E.C.F.A.) / European Children’s Film
Association

Πρόεδρο Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, Βασίλη 
Θωμόπουλο/ Vasilis Thomopoulos, President of the Municipal Library of Patras and 
Patras Cultural Organisation

Επίσης το Φεστιβάλ ευχαριστεί για τη συμβολή τους στη διοργάνωση, τους: 
Also, for their contribution, the following:
Felix Vanginderhuysen, Διοικητικό γραμματέα ECFA / ECFA General Secretary
Αντώνη Παπαδόπουλο, Καλλιτεχνικό Διευθυντή Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας/ Antonis Papadopoulos, Artistic Director of the National
and International Short Film Festival in Drama
Αργυρώ Μεσημέρη, Διευθύντρια Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης / Argyro Messimeri,
Director, Thessaloniki Cinemateque
Έλενα Πατάκη, Eκδόσεις Πατάκη / Elena Pataki, Patakis Publishers
Λάμπρο Κανελλόπουλο, πρόεδρο Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF /
Lambros Kanelopoulos, Head of the Hellenic National Committee for UNICEF
Άλκη Ζέη, συγγραφέα/ Alki Zei, writer
Μάνο Κοντολέων, συγγραφέα/ Manos Kontoleon, writer
Αγγελική Δαρλάση, συγγραφέα/ Angeliki Darlasi, writer
Βασίλη Τερζόπουλο, συγγραφέα/ Vasilis Terzopoulos, writer
Γρηγόρη Χαλιακόπουλο, συγγραφέα/ Grigoris Haliakopoulos, writer
Βελισσάριο Κοσσυβάκη, New Star / Velissarios Kossivakis, New Star
Ελένη Δάσιου, πρόεδρο Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας / Eleni Dasiou, President of 
Patras Film Club 
Σοκόλα Κώστα, πρόεδρο Κινηματογραφικής Λέσχης Μεσολογγίου / Kostas Sokolas, 
President of Missolonghi Film Club
Μάκη Θεοφιλάτο, Κινηματογραφική Λέσχη Μεσολογγίου / Makis Theofilatos, Missolonghi 
Film Club
Μαρία Τσουκαλά, πρόεδρο Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.ΕΠ.) Αιγιαλείας/ 
Maria Tsoukala, President of the Municipal Public Utility Company of Aigialeia
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Γιώργο Παναγιωτόπουλο, Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας
/ Yorgos Papagiotopoulos, Director of the Western Greece Regional Education
Department
Ζωή Βουρλούμη, διεύθυνση A΄/ βάθμιας εκπαίδευσης ν. Hλείας / Zoi Vourloumi,
Directorate of Primary Education of Ilia
Βασίλη Δημητρέλλο, διεύθυνση B΄/ βάθμιας εκπαίδευσης ν. Hλείας / Vassilis
Dimitrellos, Directorate of Secondary Education of Ilia
Γιώργο Γοροζίδη, υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Β’βάθμιας Εκπ/σης 
Ηλείας/ Giorgos Gorozidis, Head of School Activities at the Directorate of Secondary 
Education of Ilia
Ευγενία Ηλιοπούλου, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Α’βάθμιας Εκπ/
σης Ηλείας / Evgenia Iliopoulou, Head of School Activities at the Directorate of Primary 
Education of Ilia
Βασίλη και Χρίστο Κανελλακόπουλο, Κτήμα Μερκούρη / Vasilis and Christos
Kanelakopoulos, Mercouris Estate
Αριστείδη Γιαννόπουλο, σύμβουλο πληροφορικής / Aristides Gianopoulos, IT Consultant

και / and

Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων / 7th Ephorate of
Prehistoric and Classical Antiquities, Σύλλογο Δασκάλων και Nηπιαγωγών Πύργου
/ Kindergarten and Elementary School Teachers Association of Pyrgos, EΛME
Hλείας / Secondary School Teachers Union of Ilia, Education and Culture Association, 
Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Δεξαμενή» / Culture Association “The Pool”, Τετράστιχο/ 
Tetrastiho, ΚΕΚ Εργασία Εκπαιδευτική ΕΠΕ/ Vocational Training Centre Ergasia Ekpaideftiki 
ltd, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας/ Regional Union of Municipalities of 
Western Greece, Μικρή Ακαδημία Αμαλιάδας/ Amaliada’s NGO Mikri Akadimia, Εταιρία 
Ελλήνων Σκηνοθετών / Greek Directors Guild, Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών/ Greek 
Society of Cinematographers, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών / Hellenic Actors Union, Ένωση 
Σεναριογράφων Ελλάδος / Scriptwriters Guild of Greece, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών 
Κινηματογράφου / National Association of Film Critics, Ομοσπονδία Κινηματογραφικών 
Λεσχών Ελλάδας / Greek Federation of Film Societies.

Το Φεστιβάλ ευχαριστεί ιδιαίτερα το Νίκο Κυπουργό για την παραχώρηση του 
μουσικού σήματος του Φεστιβάλ, τον Jannik Hastrup για την προσφορά του τηλεοπτικού 
spot και τους δεκάδες φίλους εθελοντές για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους
Special thanks to Nikos Kypourgos for the music spot, to Jannik Hastrup for the
trailer, and to the dozens of friends and volunteers for their invaluable services.
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18th Olympia Film Festival 
for Children and Young People
Pyrgos, Nonember 28 - December 11

15th European Meeting 
of Young People’s Audiovisual 
Creation Camera Zizanio
Nonember 28 - December 11

2015
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Η μουσική που 
σταμάτησε τον 
πετροπόλεμο 

Ο Ψύλλος

Ο αδελφός της Ασπασίας
«Κυκλοφορεί» σε 3 βιβλία.

Το βιβλίο που βασίστηκε 
στην πολυβραβευμένη 
εφηβική ταινία!
•  Βραβείο στο Διεθνές           

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 
του Μπέλφαστ

•  Βραβείο στο Διεθνές 
Παιδικό Κινηματογραφικό 
Φεστιβάλ του Σικάγου

•  Βραβείο της Διεθνούς 
Ένωσης Κινηματογράφου 
για Παιδιά και Νέους στο 
Διεθνές Φεστιβάλ του 
ΒερολίνουBK
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βιβλιων, 
περισσοτερα 
απο 120 
βραβεια...

Με λένε Νιλουφέρ Θέλω να σας πω 
την αλήθεια
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Το υπόσχομαι... Το απίστευτο σχέδιο 
της Μυρτώς και του 
Περικλή! 
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Αλεξάνδρα Μητσιάλη

Δημήτρης Σπύρου

Μάνος Κοντολέων

Οι δυο τους κι άλλοι 
δύο 
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Ήθελα μόνο να χωρέσω Γορίλλας στο Φεγγάρι Μαξ
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...κι ενασ 
χωροσ ειδικα 

για μασ

Στέλλα Κάσδαγλη Ελένη Κατσαμά Σάρα Κοέν-Σκαλί

10 χρόνια 
Ονειροφύλακες! 
Λάβε μέρος στον μαθητικό 
διαγωνισμό βίντεο 
«Ας κρατήσουμε τα όνειρα 
ζωντανά». 
Πληροφορίες, δηλώσεις 
συμμετοχής: 
www.i-read.i-teen.gr

Τριλογία του Δρόμου 
(Αθήνα 2008-2011) 
Σου στερούν την αθανασία, 
την ελευθερία, 
το δικαίωμα στο όνειρο... 
Κι εσύ πού είσαι;

Το παλιόπαιδοΟνειροφύλακες

Κάπου ν' ανήκεις Ύαινες Ζωή σαν ασανσέρ

Οι Ονειροφύλακες και 
ο φάρος των ονείρων 

Αγγελική Δαρλάση

Φίλιππος Μανδηλαράς

εκδοσεισ            πατακη

NEO!

NEO!

και στο       !

www.i-read.i-teen.gr

είσαι μέσα;
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Ήθελα μόνο να χωρέσω Γορίλλας στο Φεγγάρι Μαξ

BK
M

 0
91

52
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 2
96

BK
M

 0
96

12
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 3
36

BK
M

 0
95

08
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 4
88

BK
M

 0
98

76
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 6
4

BK
M

 0
50

99
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 1
84

BK
M

 0
74

40
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 1
68

BK
M

 0
80

71
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 2
24

BK
M

 0
84

43
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 1
28

BK
M

 0
88

55
 •

 Σ
ελ

ίδ
ες

 2
72

...κι ενασ 
χωροσ ειδικα 

για μασ

Στέλλα Κάσδαγλη Ελένη Κατσαμά Σάρα Κοέν-Σκαλί

10 χρόνια 
Ονειροφύλακες! 
Λάβε μέρος στον μαθητικό 
διαγωνισμό βίντεο 
«Ας κρατήσουμε τα όνειρα 
ζωντανά». 
Πληροφορίες, δηλώσεις 
συμμετοχής: 
www.i-read.i-teen.gr

Τριλογία του Δρόμου 
(Αθήνα 2008-2011) 
Σου στερούν την αθανασία, 
την ελευθερία, 
το δικαίωμα στο όνειρο... 
Κι εσύ πού είσαι;

Το παλιόπαιδοΟνειροφύλακες

Κάπου ν' ανήκεις Ύαινες Ζωή σαν ασανσέρ

Οι Ονειροφύλακες και 
ο φάρος των ονείρων 

Αγγελική Δαρλάση

Φίλιππος Μανδηλαράς

εκδοσεισ            πατακη

NEO!

NEO!

και στο       !

www.i-read.i-teen.gr

είσαι μέσα;
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17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους 
17th Olympia Film Festival for  
Children and Young People

14η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio
14th European Meeting of Young Peoples  
Audiovisual Creation Camera Zizanio

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
MINISTRY of CULTURE and SPORTS

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΟΛΙΤΗ/ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ/ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

-  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ  
- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ  
- ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΗΚΕΠ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ  

ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  
- ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ  

- ΣΩΜΑΤΕΙΟΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ    

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

ASSOCIATES
THESSALONIKI FILM FESTIVAL - INTERNATIONAL SHORT FILM  
FESTIVAL in DRAMA - THE GREEK OMBUDSMAN/CHILDREN’S  
OMBUDSMAN - HELLENIC NATIONAL COMMITTEE for UNICEF -  
THESSALONIKI CINEMA MUSEUM & CINEMATHEQUE -  
HELLENIC CINEMA AND TELEVISION SCHOOL STAVRAKOS - GREEK 
FEDERATION of FILM SOCIETIES - MESSOLONGHI FILM CLUB - 
PATRAS FILM CLUB - PATAKIS EDITIONS - TECHOLOGICAL  
EDUCATIONAL INSTITUTE of WESTERN GREECE -  
MUNICIPALITY of PATRAS / MUNICIPAL LIBRARY-PATRAS  
CULTURAL ORGANIZATION - MUNICIPALITY of PYRGOS -  
MUNICIPAL DEVELOPMENT ENTERPRISE OF AIGIALEIA   
GREEK DIRECTORS GUILD - SCRIPTWRITERS GUILD  
OF GREECE - GREEK SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS -  
HELLENIC ACTORS UNION

INTERNATIONAL ASSOCIATES
EUROPEAN CHILDREN’S FILM ASSOCIATION (ECFA) 
INTERNATIONAL CENTRE of FILMS for CHILDREN and YOUNG PEOPLE (CIFEJ)

Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος  
Δημιουργική Ευρώπη MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Co-funded by Creative Europe MEDIA Programme of the European Union

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ONLINE COMMUNICATION SPONSOR

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / COMMUNICATION SPONSOR

YOUTH PLAN

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ORGANIZATION

REGION OF WESTΕRN GREECE

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ
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