ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗ (ΠΕΤΑΛΑ & ΔΡΟΣΙΝΗ 11, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ)
Για την ασφαλή λειτουργία χώρου κατά την διάρκεια των κινηματογραφικών προβολών, θα ακολουθηθούν οι επικαιροποιημένες οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας Θερινών Κινηματογράφων όπως αυτές προβλέπονται από σχετικό έγγραφο του
Υπουργείου Αθλητισμού & Πολιτισμού, με ημερομηνία 29/05/2020 και με Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/254228/1220).
Οι θεατές συστήνεται να φορούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%).

ΟΥΠΣ! Ο ΝΩΕ ΕΦΥΓΕ
Παρασκευή 26 & Κυριακή 28 Ιουνίου 2020
Ώρα προβολής : 20.30
Παιδική Περιπέτεια - Κινούμενα Σχέδια
2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 86’
Ο κατακλυσμός πλησιάζει, ο Νώε ολοκληρώνει την κατασκευή της κιβωτού και όλα τα ζώα του πλανήτη
επιβιβάζονται για να σωθούν. Τι θα συμβεί, όμως, σε όσα έμειναν απ’ έξω; Το ερώτημα απαντάται μέσα
από την περιπέτεια ενός πατέρα και του γιου του από το φανταστικό είδος των φρουφρούληδων, οι
οποίοι κατά λάθος χωρίζονται μόλις ξεσπά η πλημμύρα. Η οδύσσεια της επανένωσής τους δίνει την
ευκαιρία να θιχτούν διακριτικά –αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά– η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού,
ο φόβος της συντέλειας και η σημασία της συντροφικότητας, με τη βοήθεια αφηγηματικών ευρημάτων.

ΕΥΤΥΧΙΑ
Σαββάτο 27 & Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
Ώρα προβολής : 20.30
Δραματική | 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 123'
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Άγγελος Φραντζής με τους: Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη,
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ντίνα Μιχαηλίδου, Θάνο Τοκάκη
Μια ελληνική ταινία που καθήλωσε κοινό και κριτικούς, η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για τον
ελληνικό κινηματογράφο τούτη την δεκαετία. Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι
στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση να μην
αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει. Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι
πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Καπνίζει,
ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε παράνομα υπόγεια. Μία
δασκάλα που γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται η μεγαλύτερη
Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον
Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα, σε έναν σκληρό και τυπικά
ανδροκρατούμενο κόσμο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συστήνεται η κράτηση θέσεων με αποστολή e-mail στο: culture@dimosfx.gr
Τμήμα Παιδείας & Πολιτισμού, τηλ. 2132026356 - 2132026314.
Στο e-mail αναγράφετε: ΤΙΤΛΟ ΤΑΙΝΙΑΣ που επιθυμείτε να δείτε, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜO ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ.

Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας.

