Ο Δήμορ Ικαπίαρ ζηα πλαίζια ηων θεπινών πολιηιζηικών εκδηλώζεων, διοπγανώνει ένα κύκλο
κινημαηογπαθικών πποβολών με ελεύθεπη είζοδο για όλοςρ.

Δεςηέπα 22 έωρ Τέηαπηη 31 Ιοςλίος 2019 - Ωπα Εναπξηρ 21:00

Το Φεζηιβάλ Νηοκιμανηέπ Θεζζαλονίκηρ ηαξιδεύει… ζηην Ικαπία

Ο δήμος Ικαρίας ζας ελεκερώλεη όηη ζε ζσλεργαζία κε ηο Φεζηιβάλ
Νηοκιμανηέρ Θεζζαλονίκης, παροσζηάδεη από Δεσηέρα 22 έως Τέηαρηη 31
Ιοσλίοσ 2019, ηαηλίες από ηο ειιεληθό πρόγρακκα ηοσ 21οσ Φεζηηβάι ποσ
πραγκαηοποηήζεθε από 1 έως 10 Μαρηίοσ 2019.
Μηα δραζηερηόηεηα ποσ εληζτύεη ηελ ποιηηηζηηθή αποθέληρωζε θαη κεηαθέρεη
θιίκα ασηής ηες θηλεκαηογραθηθής γηορηής, ζηης αίζοσζες ζσγθεθρηκέλωλ
πόιεωλ ζε ζσλεργαζία κε ποιηηηζηηθούς θορείς θαη ηε ζσκπαράζηαζε ηες
ηοπηθής ασηοδηοίθεζες.
Κινημαηογραθικές προβολές με ελεύθερη είζοδο για όλοσς

Πρόγραμμα προβολών 21οσ Φεζηιβάλ Νηοκιμανηέρ Θεζζαλονίκης
Δεφηενα

22 Ιμοιίμο

1. Λεηλαζία δίςωπ ηέλξπ - Άγγειμξ Αμπάδμγιμο – 110 ιεπηά
ήμενα, πμο ε ζοκηαγή «διάζωζηπ» ηεξ Γιιάδαξ εθανμυδεηαη ζηαδηαθά θαη ζηεκ
οπυιμηπε Γονχπε, ε ηαηκία ελεηάδεη, θάης απυ ημ θςξ ηεξ ζφγπνμκεξ ηζημνίαξ απυ ημ
1930 μέπνη ζήμενα, ημοξ ιυγμοξ θαη ηηξ αηηίεξ πμο μδήγεζακ ηεκ Γιιάδα - και πίζω απ’
αρηήμ ξλόκληοη ηημ Εροώπη – ζηεκ ζεμενηκή βαζφηαηε θνίζε.
2. Ίςμη - Θάκμξ Σζάκηαξ- 37 λεπηά
Με γναθή κημθημακηέν θαη με ακαδήηεζε βαζφηενα πμιηηηθή, ημ «Ίςμη» λακαθένκεη
ζημ πνμζθήκημ ηεκ βαζακηζηηθή ηζημνία ηςκ αγκμμομέκςκ ηεξ εηζβμιήξ ζηεκ Κφπνμ.
Δίπια ζηα ακζνχπηκα δνάμαηα, με ημοξ αγκμμομέκμοξ πμο έπμοκ ιεζμμκεζεί γηα
ιυγμοξ (και) πμιηηηθήξ δηεοζέηεζεξ, ε ηζημνία ηςκ θιεμμέκςκ ανπαημιμγηθχκ
ζεζαονχκ ημο κεζημφ δίκεη μηα θαηάζεζε βμοβήξ αδηθίαξ.

Σεηάνηε 24 Ιμοιίμο

1. Η Αμαηξλή έδρζε -Αιέλακδνμξ Παπαειημφ - 75 λεπηά
Ο μμθάιημξ ιχνμξ Γιιάδαξ - Μηθνάξ Αζίαξ θυπεθε ζε μηά ζηηγμή. Πχξ, πυηε θαη
πμιιά γηαηί, βαζακίδμοκ ηεκ ηζημνία. Η ηναγςδία λεηοιίγεηαη μέζα απυ ημ ιυγμ θαη ηα
ζοκαηζζήμαηα εκυξ πμιεμηθμφ ακηαπμθνηηή, δεμμζημγνάθμο θαη πμηεηή. Απυ ηα ζθιενά
πεδία ηςκ μαπχκ θαη ηα ενείπηα, ακαδφεηαη ζημ ηέιμξ ημ ακζνχπηκμ δνάμα.
2. Αγία Νξζηαλγία - Ξεκμθχκ Αγγειυπμοιμξ- 40 λεπηά
‘Γκα ηαλίδη ζημ πχνμ, ημ πνυκμ, ηε μκήμε θαη ηε κμζηαιγία μηαξ κεανήξ Γιιεκίδαξ μεηακάζηνηαξ
ζηεκ Αμενηθή ηε δεθαεηία ημο ’80, υπςξ απμηοπχζεθε μέζα απυ ηεκ αιιειμγναθία ηεξ με
ημοξ γμκείξ ηεξ, πμο βνέζεθε πεηαμέκε ζ’έκα ιυθμ απυ ζθμοπίδηα ζημοξ πανάδνμμμοξ ημο
Πεηναηά πένζη ημ θαιμθαίνη.
3 .Σξλωμόπ - Βίθο Ανβειάθε - 10 ιεπηά
Ο μιςμυξ ενγαδυηακ παιηά ςξ πιακυδημξ ιαπεημπχιεξ. Μμηάδεη αιιηχηηθμξ, αυναημξ.Ακ
θάηζεηξ δίπια ημο, ζα νςηήζεη ακ είζαη θαιά, ακ ζεξ ηζηγάνμ. Ο μιςμυξ είκαη Κφπνημξ, μηιάεη
4 γιχζζεξ, θαη υζμ δηαθνηηηθά μμηνάδεηαη ηεκ πυιε με υζμοξ δεκ έπμοκ ζηέγε, ηυζμ αδηάθνηηα
παναηενεί ηα άζηνα ημο μονακμφ θάζε βνάδο.

Παναζθεοή 26 Ιμοιίμο

1. Ο Αμηιθαζιζηικόπ αγώμαπ ζηη Μέζη Αμαηξλή- Λεςκίδαξ Βανδανυξ - 72 ιεπηά
1941. Όπςξ θαη ζήμενα, πυιεμμξ θαη πείκα, λεζεθχκμοκ ηα θφμαηα ηεξ πνμζθογηάξ.
Μυκμ μη δηαδνμμέξ είκαη ακηίζηνμθεξ: Απυ ηεκ θαηεπυμεκε Γιιάδα, υζμη δεκ πκίγμκηαη,
πενκάκε πνμξ ηα ημονθηθά πανάιηα, θη απυ εθεί γηα Κφπνμ, Αίγοπημ, ονία.
Οη γοκαίθεξ με ηα μηθνά θαη ημοξ γένμοξ ζημοξ θαηαοιηζμμφξ θαη μη άκηνεξ:
«ζηξλή και δοόμξ για ηημ Παλαιζηίμη» ζηηξ ειιεκηθέξ έκμπιεξ δοκάμεηξ ηεξ Μέζεξ
Ακαημιήξ. Οη επεμβάζεηξ ηςκ Άγγιςκ ζεμαημδμημφκ ηεκ ανπή ημο εμθοιίμο.
2. Έλλημεπ ζηξ Φόλιγξρμη - Νίθμξ Θεμδμζίμο - 54 ιεπηά
Έιιεκεξ μεηακάζηεξ, πνςημπυνμη ηεξ 7εξ ηέπκεξ ζηεκ Αμενηθή (ηθξπξιξί και
παοαγωγξί) ηεκ επμπή ημο βςβμφ θηκεμαημγνάθμο.

Κονηαθή 28 Ιμοιίμο
1. Από ηξμ Τοόμξ ζηημ Αμηίζηαζη – Γηχνγμξ Κεναμηδηχηεξ - 87 ιεπηά
Η ηαηκία αθεγείηαη γεγμκυηα πμο ζομβαίκμοκ ζημ Ναδηζηηθυ ηναηυπεδμ Πάοιμο ΜειάΘεζαιμκίθεξ, ζηεκ εονφηενε πενημπή ηεξ Θεζζαιμκίθεξ θαη Β. Γιιάδαξ θαζχξ θαη ζηε
καδηζηηθή Γενμακία, ηεκ πενίμδμ 1941-44. Όπςξ ζε θάζε πμιεμηθή ηαηκία έπμομε ημ ζηναηυ
θαημπήξ, εθηειέζεηξ, μάπεξ, πνάλεηξ ακηίζηαζεξ, έπμομε θοιαθηζμέκμοξ, ακηηζηαζηαθμφξ,
ζοκενγάηεξ ημο επζνμφ αιιά θαη ηζημνίεξ αγάπεξ. Όιμ αοηυ ηδςμέκμ μέζα απυ ζοδεηήζεηξ με
κέμοξ απυ Γενμακία θαη Γιιάδα γηα ημ ηυηε θαη γηα ημ ζήμενα.
2. Τα οόδα, ηα ηοιαμηάθρλλα (ηξ μπλόκξ ηηπ Καλαμαοιάπ) - Μηπάιεξ Αγναθηχηεξ - 50 ιεπηά
ηηξ 13 Αογμφζημο 1944, Έιιεκεξ ζοκενγάηεξ ηςκ Ναδί εηζέβαιακ ζηεκ Καιαμανηάξ έπμκηαξ
μηα ιίζηα πνμγναθχκ με οπμρήθηα ζφμαηα. Μέπνη ημ μεζεμένη είπακ δμιμθμκήζεη 11 άημμα.
Συηε, μ Δήμανπμξ μνγάκςζε έκα γιέκηη πνμξ ηημή ημοξ. Οη εηζβμιείξ μέζοζακ θαη απμπχνεζακ
ηναγμοδχκηαξ “Τα οόδα, ηα ηοιαμηάθρλλα”, πςνίξ κα μιμθιενχζμοκ ηε ιίζηα.

Δεφηενα 29 Ιμοιίμο
1. ΚΕΘΕΑ MOSAIC -Γηάκκεξ Ξενμοπάθεξ - 54 λεπηά
Σμ κημθομακηέν αθμνά ηεκ πμνεία ημο πνμγνάμμαημξ ημο ΚΓΘΓΑ (Κέμηοξρ Θεοαπείαπ
Εναοηημέμωμ Αηόμωμ), ημο MOSAIC, ζηα 15 πνυκηα ιεηημονγίαξ ημο. Μέζα απυ ηηξ αθεγήζεηξ
ημο πνμζςπηθμφ, ηςκ εζειμκηχκ, ηςκ μειχκ, θαζχξ θαη απυ ηηξ δνάζεηξ ημο μπαίκμομε ζημ
θυζμμ ηεξ Απελάνηεζεξ ηςκ μεηακαζηχκ πνμζθφγςκ θαζχξ επίζεξ θαη ηεξ Πνυιερεξ.
2. ΓΙΑ ΦΩΡΙΣ ΛΟΓΟΥΣ - ηαφνμξ Ψοιιάθεξ - 98 ιεπηά.
Ο Γηχνγμξ Μακηάηεξ (1939-2018), ιεγεςκάνημξ ζηεκ Αιγενία ζηα 18 ημο, ζογγναθέαξ θαη
μμοζηθυξ ζηε ζοκέπεηα, μνίδεη ημκ εαοηυ ημο ςξ «δημόσιο κίνδυνο». Η ηαηκία δεκ είκαη μηα
βημγναθία ημο Μακηάηε. Ακαδεηά ηεκ πενηπέηεηα ηεξ ροπήξ ημο, μηαξ ζοκείδεζεξ ζε δηανθή
εγνήγμνζε, εμπνεζηηθήξ θαη αοημπονπμιμφμεκεξ. Αιιάδεη ηε δςή, υπμημξ αιιάδεη δςή, ιέεη.

Σνίηε 30 Ιμοιίμο
1. Όηαμ θρζάει μξηιάπ- Καιιηυπε Λεγάθε- 93 λεπηά
Γκα κημθημακηέν γηα ηηξ θηκεηέξ μμκάδεξ ροπμζεναπείαξ ημο ΓΠΑΨΤ ζηα κεζηά μαξ.
Η θαηαγναθή ηεξ δηαδνμμήξ ηεξ μμάδαξ ηςκ ζεναπεοηχκ – ζε ηακηά ςοξμικά διαζηήμαηα – απυ
ηεκ πνςηεφμοζα ζε ηυπμοξ δφζβαημοξ, μαθνηά απ’ ηα αζηηθά θέκηνα, ε ζοκάκηεζε με ημοξ
ακζνχπμοξ πμο βηχκμοκ θαζεμενηκά ημκ ροπηθυ πυκμ, μη πνμζπάζεηεξ πμο θαηαβάιιμοκ - ζε
ζοκενγαζία πάκηα με ηεκ ημπηθή θμηκυηεηα – γηα ηεκ θνμκηίδα θαη ηεκ ζεναπεία ημοξ. Μηα
ηαηκία πμο «αθξργκοάζεηαι» πνμβιεμαηηζμμφξ, «απξηρπώμει» ζοκαηζζήμαηα, «διεοερμά» ηε
ζέζε ημο ροπηθά πάζπμκημξ ζηεκ ημπηθή θμηκςκία θαη «καηαγοάθει» ηηξ ζοκημκηζμέκεξ
πνμζπάζεηεξ θμηκυηεηαξ θαη επηζηεμυκςκ γηα ηεκ «αμακξύθιζη» απυ ηεκ μδφκε ημο ροπηθμφ
πνμβιήμαημξ.
2. Φωπ- Νίθμξ Κμκηηδάξ - 13 λεπηά
Ο ζφγπνμκμξ θυζμμξ θονηανπείηαη απυ ηε δφκαμε ηεξ εηθυκαξ θαη ηςκ μεκομάηςκ πμο αοηή
πενκάεη ζημ ζοκεηδεηυ θαη ημ αζοκείδεημ. ’ έκα θυζμμ πςνίξ υναζε, πςνίξ εηθυκεξ, ημ μήκομα
ηεξ εηθυκαξ ελαζζεκεί ή ηειηθά ελαθμιμοζεί κα θονηανπεί; Οδεγεί ε ηοθιυηεηα ζηεκ απυννηρε
ζηενεμηοπηθχκ θμηκςκηθχκ μμκηέιςκ; Βιέπμοκ μη ηοθιμί ημκ θυζμμ με «άιια μάηηα»? Σί
υκεηνα βιέπμοκ θαη ηη υκεηνα θάκμοκ? Μηα μηθνή πναγμαηεία γηα ηεκ ακηηδηαζημιή φπανλεξ
εηθυκαξ θαη με φπανλεξ αοηήξ.
3. Ρίηα- Γηχνγμξ Δακυπμοιμξ - 21 λεπηά
Η Ρίηα μία παιηάξ θμπήξ ηενυδμοιε ηεξ Αζήκαξ μηιάεη γηα ηα γεγμκυηα θαη ηηξ πηοπέξ ημο
παναθηήνα ηεξ πμο θαζυνηζακ ηεκ δςή ηεξ. Με ηεκ απαιή πνμηά ηεξ θςκήξ ηεξ ζοκμδεφεη ηηξ
εηθυκεξ πμο ζοκζέημοκ ηεκ ηαηκία απμθαιφπημκηάξ μαξ ημκ ηναπφ θαη ζθιενυ θυζμμ ηςκ
πμνκείςκ ηεξ Αζήκαξ.

Σεηάνηε 31 Ιμοιίμο
1. Diamonds in the Night Sky - Μειέηεξ Μμίναξ- 85 ιεπηά
Πςξ έκαξ ναδημθςκηθυξ ζηαζμυξ άιιαλε ημκ πμιηηηζηηθυ ηζηυ μηαξ πυιεξ, ζηα 90’s. Η ηζημνία
ημο Jazz Fm - Αζήκα .
2. Τανίδι ζηξμ κόζμξ με έμα ξύηι- Ιςάκκεξ Ρεμμφκδμξ - 52 ιεπηά
Η ηαηκία παναθμιμοζεί ηε ηνηακηάπνμκε μμοζηθή πμνεία ημο Κονηάθμο Καιασηδίδε απυ ημ ηάηι
μέπνη ημ φδκετ θαη απυ ηε αγθάε μέπνη ηε πυιε ημο Μεληθμφ, με έκημκε πανμοζία ζηα
μεγαιφηενα Φεζηηβάι θαη ηηξ θμνοθαίεξ μμοζηθέξ ζθεκέξ ημο θυζμμο.
Ο Κονηάθμξ Καιασηδίδεξ ζε αοηυ ημ ηαλίδη με ημ μφηη, ζα παζεί ζηηξ εηθυκεξ θαη ηα αθμφζμαηα
ηεξ παηδηθήξ ημο ειηθίαξ, ζηε δηαδνμμή θαη ζημ ένγμ ημο ζακ μμοζηθυξ, ζοκζέηεξ θαη
ενμεκεοηήξ.

