6ο Micro μ Festival
Ελληνικόσ κινηματογράφοσ: Το ςτοίχημα δυο ηπείρων κ δώδεκα πόλεων
Οι άνκρωποι του Micro μ ζχουν βαλκεί να δθμιουργιςουν ζνα φεςτιβάλ που κυμίηει
αυκόρμθτο κίνθμα. Κάκε χρόνο το κοινό του πρωτότυπου φεςτιβάλ ταινιϊν μικροφ μικουσ
πολλαπλαςιάηεται και το δίκτυο των πόλεων που ςυμμετζχουν γεωμετρικά μεγαλϊνει.
Φζτοσ, το 6ο Micro μ Festival, το οποίο για πρϊτθ φορά πραγματοποιείται υπό τθν αιγίδα
του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, τιμϊντασ τθν τάςθ αυτι γίνεται διθπειρωτικό εντάςςοντασ ςτο
δυναμικό του μεταξφ άλλων και τθν κοςμοπολίτικθ Νζα Υόρκθ.
Σε αντίκεςθ πάντωσ με το μζγεκοσ του φεςτιβάλ θ διαδικαςία του παραμζνει ςτακερι: Το
Σάββατο 1θ Οκτωβρίου 2016 οι δεκαπζντε ταινίεσ μικροφ μικουσ που ζχουν προεπιλεγεί
κα διαγωνιςτοφν ταυτόχρονα ςε Ελλάδα και εξωτερικό προςκαλϊντασ το απανταχοφ κοινό
του φεςτιβάλ να ψθφίςει για τθν αγαπθμζνθ του. Θ νικιτρια ταινία κα ανακοινωκεί τθν
ίδια θμζρα με τισ γνωςτζσ ηωντανζσ ςυνδζςεισ και ο δθμιουργόσ τθσ, εκτόσ τθσ διεκνοφσ
αγάπθσ του κοινοφ, κα παραλάβει ωσ βραβείο υπθρεςίεσ φψουσ 1,500 ευρϊ* για τθν
επόμενθ ταινία του, μια ευγενικι προςφορά τθσ RGB post production.
Φίλοι και τεχνικά επιτελεία ςτισ δϊδεκα πόλεισ που ανοίγουν πόρτεσ ςτθν ομολογουμζνωσ- ευρφχωρθ φανταςτικι αίκουςα του 6ου Micro μ Festival βρίςκονται ςε
πυρετϊδεισ προετοιμαςίεσ. Θ μεγάλθ μζρα που θ Ακινα, το Θράκλειο, θ Ράτρα, θ
Ρτολεμαΐδα, θ Κζρκυρα και το Ραρίςι κα ςυναντθκοφν με τθ Θεςςαλονίκθ, τθ όδο, τα
Χανιά, τθν Ξάνκθ, τθ Βζροια και τθ Νζα Υόρκθ πλθςιάηει.
Μικρόσ που είναι ο κόςμοσ!
Οι δεκαπζντε ταινίεσ που ςυμμετζχουν ςτο φζτοσ φεςτιβάλ είναι οι εξισ:
1. «A Moment Without Fear» του Ευάγγελου Βροχίδθ
2. «Firaq» τθσ Kάλλι Ηιφου
3. «Inner Land» τθσ Βίβιαν Ραπαγεωργίου
4. «Manuel Du Mort» τθσ Αναςταςίασ Ραλιςίδου
5. «Phantom Limb» του Μιχάλθ Φελάνθ
6. «Simon Says» του Νίκου Τςεμπερόπουλου
7. «Yelena» του Δθμιτρθ Αμπατηι
8. «Αλ» του Αλζξθ Κουάντα
9. «Γενζκλια» του Δθμιτρθ Κατςιμίρθ
10. «Μια Ξφλινθ Φλογζρα» του Ραναγιϊτθ Κράββαρθ
11. «Μολϊν λαβζ» του Μιχάλθ Μαυρομοφςτακου
12. «Ὁ Κλειδαράσ» του Μιλτιάδθ Χρθςτίδθ
13. «Οκτϊ Δεφτερα» του Μανϊλθ Λεβεντζλθ
14. «Πμορφα Χρόνια» του Κυριάκου Αναςταςίου
15. «ίηωμα» του Γιάννθ Ηαφείρθ
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Οι Χϊροι διεξαγωγισ φζτοσ είναι:

Ακινα: Χυτιριο ςθμείο πολιτιςμοφ, Ιερά Οδόσ 44, Κεραμεικόσ
Θεςςαλονίκθ: Κολοςςαίον, Βαςιλίςςθσ Πλγασ 150
όδοσ: Κινθματογράφοσ ΡΑΛΛΑΣ, Δθμοκρατίασ 13
Χανιά:Studio ΟΧΟ NOU, Αγίασ Κυριακισ 29
Ρτολεμαΐδα: Ρνευματικό Κζντρο, Ρεργάμου 80
Κζρκυρα: ΡΟΛΥΤΕΧΝΟ, Σχολεμβοφργου 39
Βζροια: Κινθματοκζατρο ΣΤΑ, Μθτροπόλεωσ 57
Θράκλειο: Κινθματογράφοσ ΑΣΤΟΙΑ CYTA, Ρλατεία Ελευκερίασ
Ξάνκθ: Λαογραφικό Μουςείο (Φ.Ε.Ξ.), Αντίκα 7
Ράτρα: Θζατρο ACT, Σκάλεσ Γεροκωςτοποφλου 65
Ραρίςι: ACATTONE, 20 rue Cujas, Paris
Νζα Υόρκθ: Directors Guild Theater, 110 West 57th Street, New York
Ώρα ζναρξθσ: 19:00 (ϊρα Ελλάδοσ) οι πόρτεσ ςτουσ χϊρουσ κα ανοίξουν ςτισ 18:30
Τιμζσ Ειςιτθρίων: 7€ ςτο ταμείο / 6€ προπϊλθςθ
Ρροπϊλθςθ-πλθροφορίεσ: www.micromfestival.gr
Στα πλαίςια του 6ου Micro μ Festival το Σάββατο 1θ Οκτωβρίου 2016 μετά το διαγωνιςτικό
μζροσ κα πραγματοποιθκεί ειδικό αφιζρωμα με κζμα «Νέοι & Εργαςία, Γυναίκεσ &
Εργαςία.» Το αφιζρωμα περιλαμβάνει τθν προβολι ζξι κεματικϊν ταινιϊν μικροφ μικουσ,
Ελλινων και ξζνων δθμιουργϊν. Το αφιζρωμα ενιςχφεται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ» και
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εκνικοφσ πόρουσ. Θ είςοδοσ του κοινοφ κατά τθ διάρκεια του αφιερϊματοσ είναι ελεφκερθ.
(Προβλεπόμενη ώρα έναρξησ του αφιερώματοσ: 22:30)
ΧΟΘΓΟΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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*Οι υπθρεςίεσ για τθν επόμενθ ταινία του νικθτι ςκθνοκζτθ αφοροφν υπθρεςίεσ post production ι
ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ.
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