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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
OI ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
LES JOURS LES PLUS COURTS

Μικρές ταινίες, για μικρούς σινεφίλ, τις πιο μικρές μέρες του χρόνου!
19- 21 Δεκεμβρίου 2018
Δράμα, Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Οι προβολές είναι πρωινές
Πιστά στο ετήσιο χριστουγεννιάτικο ραντεβού τους με τους μικρούς σινεφίλ, τις πιο μικρές
μέρες του χρόνου, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το Γαλλικό Ινστιτούτο της
Ελλάδας παρουσιάζουν τις Πιο μικρές μέρες / Les jours les plus courts 2018 σε πέντε
πόλεις .
Φέτος, για πρώτη φορά, η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Φεστιβάλ Clermont- Ferrand, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στον
κόσμο.
Οι Πιο μικρές μέρες – Les jours les plus courts είναι ένα πρόγραμμα με ταινίες μικρού
μήκους για τους μικρότερους σε ηλικία φίλους του σινεμά, που όμως απευθύνεται σε όλη την
οικογένεια καθώς είναι εξίσου απολαυστικό για μικρούς και μεγάλους . Παραδοσιακά, οι
προβολές πραγματοποιούνται πριν και μετά την μικρότερη μέρα του χρόνου που σύμφωνα
με το χειμερινό ηλιοστάσιο, είναι η 21η Δεκεμβρίου, και ορίζεται και ως η επίσημη έναρξη του
χειμώνα!
Την εκδήλωση συνδιοργανώνει για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Δράμα και το Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος
Θα προβληθούν 9 γαλλικές και γαλλόφωνες ταινίες κινουμένων σχεδίων και
μυθοπλασίας για παιδιά ηλικίας από 8 έως 11 ετών σε Δράμα (Δημοτικό Ωδείο Δράμας,
19-20/12), Αθήνα (Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, 20/12), Χανιά (3/1) Λάρισα και Πάτρα
(21/12 στα παραρτήματα του Γαλλικού Ινστιτούτου των δύο πόλεων).
Ένα άντρας ζει μέσα σε μια βαλίτσα στο πεζοδρόμιο μιας μεγαλούπολης. Ένας τάρανδοςσούπερ ήρωας ερωτεύεται μια καμήλα νοσοκόμα. Ένα χρυσόψαρο βρίσκεται σε θανάσιμο
κίνδυνο. Ο δεκάχρονος Σαμουέλ δεν μπορεί να πάει στο σχολείο χωρίς καινούργια
παπούτσια. Τα προβλήματα των παιδιών στο σύγχρονο κόσμο, η μόλυνση της θάλασσας, η
καταστροφή των δασών για την κατασκευή χαρτιού, αλλά και η ατόφια, ανεπιτήδευτη χαρά της
ζωής –όλα αυτά, και πολλά ακόμα σε ένα μικρό αλλά πολλά υποσχόμενο γιορτινό
κινηματογραφικό «πακέτο»…
Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους Γαλλικά Ινστιτούτα και στο Φεστιβάλ Δράμας.

