
2ο ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ & ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ 1 

 

11:00 BABY & ME, 45’ 

Ειδική Προβολή για παιδιά έως 3 ετών (χωρίς διαλόγους) 

Σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού της Αθήνας  

 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

13:30 ΖΩΗΡΟΙ ΦΙΛΟΙ: ΤΡΕΛΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ / RACETIME, 89’ 

Μπενουά Γκοντμπού, 2018, Καναδάς, 6+ (στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους) 

 

Ο Φράνκι ο Γυαλάκιας είναι ένας μικρός μηχανικός-ιδιοφυία που τα τελευταία πέντε 

χρόνια έχει οδηγήσει τους φίλους του σε μεγάλες νίκες στους αγώνες με έλκηθρα. 

Φέτος, το όχημα που σχεδίασε ο Φράνκι θα το οδηγήσει η Σόφι με αντίπαλο τον Τσάρλι, 

έναν μοναχικό κοκκινομάλλη που είναι καινούργιος στο χωριό και μένει με τη γιαγιά του. 

Όταν η Σόφι χάσει θεαματικά, λόγω σαμποτάζ του ζηλιάρη ξαδέρφου του Τσάρλι, ο 

Φράνκι θα αναζητήσει ρεβάνς… και έχει μια ιδέα για να σταματήσει την αντίπαλη ομάδα 

από το να κλέψει. Μια ασταμάτητη περιπέτεια μέσα στο χιόνι, υπό τους ήχους των 

τραγουδιών της Cyndi Lauper! 

 

15:15 ANIMANIMALS - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΓΙΟΥΛΙΑ ΟΚΕΡ, 46’ 

Ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 3 ετών (χωρίς διαλόγους) 

 

 

16:15 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ, 48’  

Ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 8 ετών 

 

Διαστημικά Κορίτσια / Space Girls 
Κάρυς Γουάτφορντ, 2018, Ηνωμένο Βασίλειο, 9’ 
Τέσσερις φίλες που έχουν εμμονή με το διάστημα, ενώ κοιμούνται όλες μαζί στο ίδιο 
δωμάτιο, ξεκινούν μια μυστική αποστολή με έναν χάρτινο πύραυλο. 



 
Εκδρομή στο Μέλλον / School Trip to the Future 
Γιοζεφίν Έλχερτ, 2018, Γερμανία, 7’ 
Τρομερό: η τάξη της Γκρέτα θα πάει εκδρομή στο μέλλον την επόμενη εβδομάδα! Αλλά 
τι πρέπει να πάρει μαζί της για το ταξίδι; Και γιατί όλοι οι μεγάλοι φρικάρουν όταν ακούν 
τη λέξη μέλλον; 
 
Ξόρκιους! / Spelliasmous! 
Μπεν Γκάρφιλντ, 2017, Ηνωμένο Βασίλειο, 4’ 
Τρία παιδιά λατρεύουν τόσο πολύ τα βιβλία του Χάρι Πότερ που γεμίζουν με μαγεία και 
ξόρκια το χωριό τους στην Κούβα. 
 
Καθαρά Παπούτσια / 3Feet 
Γκιζέλ Γκενέι, 2018, Κολομβία, 14’ 
Ο Γκονζάλο στο σχολείο έχει δύο παράδοξους στόχους: να γίνει διάσημος 
ποδοσφαιριστής και να πάει στο σχολείο με καλογυαλισμένα παπούτσια. 
 
Δεν Υπάρχει Αγάπη σαν τη Δική μας / There is no Love Stronger than ours 
Λωρ Μπουρντόν Ζαραντέρ, 2018, Γαλλία, 13’ 
Η Πωλίν και ο Νοάμ αγαπιούνται τρελά. Όταν η μητέρα της Πωλίν της ανακοινώνει ότι 
θα μετακομίσουν στο Παρίσι, η Πωλίν αρνείται να χάσει τον Νοάμ και αποφασίζει να 
μην φύγει. Αλλά η Πωλίν είναι μόλις 10 χρονών… 
 

 

17:15 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ, 45’ 

Ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 3 ετών (χωρίς διαλόγους) 

 

 

18:15 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: ΣΟΥΝΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΟΥΝΕ / SUNE VS SUNE, 89’ 

Γιον Χόλμπεργκ, 2018, Σουηδία / Δανία, 8+ (στα σουηδικά με ελληνικούς υπότιτλους) 

 

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο φανταστικές περιπέτειες με τον μικρό αδερφό του και 

την καλύτερή του φίλη, τη Σόφι, ο Σούνε επιστρέφει στο σχολείο για να αρχίσει την Δ΄ 

Δημοτικού και συναντά μια δυσάρεστη έκπληξη: έναν νέο συμμαθητή που όχι μόνο είναι 

ταλαντούχος, δημοφιλής και Αμερικάνος, αλλά τον λένε κι εκείνον Σούνε. Ο Σούνε θα 

επιστρατεύσει τον τετραπέρατο μικρό του αδερφό για να μην χάσει τη Σόφι, που έχει 

εντυπωσιαστεί από αυτή τη νέα άφιξη του αγοριού-νέμεση για τον Σούνε, ειδικά εφόσον 

είναι και συμπρωταγωνιστής της στο σχολικό θεατρικό. Οι συνέπειες της 

«μεταμόρφωσης» του Σούνε εγγυώνται μια διασκεδαστική κωμωδία, ενώ οι θεατές 

όλων των ηλικιών θα ταυτιστούν με το φόβο του να μην είσαι αρκετά καλός. Η ταινία 

βασίζεται σε δημοφιλή σειρά βιβλίων στη Σουηδία. 

 

 


