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Φώτα, Κάμερα... Άστρα!:
Κινηματογραφικό Εργαστήριο
Για εφήβους 14-17 ετών
Εισηγητής – Γιάννης Χαριτίδης

Ένα διαδραστικό κινηματογραφικό εργαστήριο που χωρίζεται σε θεωρητικό και
πρακτικό μέρος. Υπό την επίβλεψη του φιλοξενούμενου σκηνοθέτη τα παιδιά
ταξιδεύουν στην ιστορία του κινηματογράφου μέσα από μια σειρά προβολών
(ηλικιακά κατάλληλων) μαθαίνοντας είδη, σχολές, τεχνοτροπίες αλλά και τεχνικούς
όρους της κινηματογραφικής διαδικασίας. Μετά τις προβολές ακολουθεί συζήτηση με
τα παιδιά όπου εξηγείται η κινηματογραφική γλώσσα και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες.
Το πρακτικό κομμάτι συνίσταται στην πρωτογενή δημιουργία μας ομαδικής ταινίας
μικρού μήκους. Τα παιδιά συνεργάζονται σε κάθε κομμάτι της κινηματογραφικής
διαδρομής όπως σενάριο, κάστινγκ, κοστούμια, φωτισμοί, σκηνοθεσία κ.λπ. Η ταινία
μπορεί να γυριστεί με κάμερα ή (και πιο κοντά στο πνεύμα της εποχής) με κινητό
τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Συνάντηση Γνωριμίας: 17:00 - 19:00

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
του QUENTIN TARANTINO
Με φόντο το Λος Άντζελες του 1969, όπου τα πάντα αλλάζουν, ο Quentin Tarantino
μας μεταφέρει νοσταλγικά πίσω στην χρυσή εποχή του Χόλυγουντ. Ο DiCaprio ως
Rick Dalton ένας πρώην πρωταγωνιστής και από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς
αστέρες ενός western σίριαλ αναπολεί τις ένδοξες μέρες της καριέρας του. Μαζί με
τον Cliﬀ Booth (Brad Pitt) τον για πολλά χρόνια κασκαντέρ και φίλος του, κινούνται
στη νέα βιομηχανία του θεάματος, την οποία με δυσκολία αναγνωρίζουν πια. Θα
καταφέρουν οι δύο άντρες να χτίσουν από την αρχή ξανά τον δικό τους μύθο;

Ώρα Έναρξης: 20:00

EPI K.PARADOX
LIVE SET JAZZ (BLUES)
Προσεχώς, Epi K. Paradox! Κατευθείαν από το Λονδίνο, με περάσματα από Abbey
Road, O2 Academy, The Monarch και St Moritz Club ο Χανιώτης bluesman, έρχεται
στην Παλαιόχωρα για ένα μοναδικό jazz blues live set στις 23 Σεπτεμβρίου!
Εμπνευσμένος από το British Blues Explosion , από τα τέλη της δεκαετίας του ΄60
και τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 και με επιρροές από Buddy Guy, Mike Bloomﬁeld, Jimmy Page και Roy Buchanan κυκλοφορεί την πρώτη δισκογραφική του
δουλειά τον Σεπτέμβριο του 2019 με τίτλο “I’ll Take the Long Road”. Ένας από τους
πιο υποσχόμενους μπλουζ καλλιτέχνες στην Ευρώπη! Ήρθε σίγουρα για να μείνει!

Ώρα Έναρξης: 23:00
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Βγαίνω και Μαθαίνω:
Περίπατοι στη γνώση
Για παιδιά 6-9 ετών
Εισηγητές – Νεφέλη Λαμπρινού, Μανώλης Πυροβολάκης

Μια δράση που βασίζεται στην περιπατητική φιλοσοφία και χωρίζεται σε
δύο παρακλάδια: Φύση και Ιστορία. Υπό την μορφή περιπάτου-ξενάγησης και
με την επίβλεψη ειδικού επιστήμονα με παιδαγωγική εμπειρία σε αντίστοιχες
δράσεις, τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό, εκπαιδευτικό ταξίδι που
στόχο έχει να μεταφέρει την διαδικασία της γνώσης έξω από την οθόνη, να
τονώσει την σημασία της εμπειρίας, να καλλιεργήσει την αίσθηση της
ομαδικότητας και της περιπέτειας αλλά και να κάνει τα παιδιά πιο παρόντα
στον φυσικό ή αστικό χώρο.

Συνάντηση Γνωριμίας: 16:00 - 18:00

LUCA
του ENRICO CASAROSA
(παιδική ταινία)
Σε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη στην ιταλική Riviera, η Disney και η Pixar μας
φέρνουν ξανά τις μυρωδιές και τις γεύσεις των παιδικών μας καλοκαιριών, τις
αθώες και ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό, γεμάτες με παγωτά και
ζαχαρωτά και ζουμερές πάστες και ατελείωτες βόλτες με βέσπα. Ο Λούκα (με τη
φωνή του Τζέικομπ Τρέμπλεϊ) μοιράζεται αυτή την περιπέτεια με τον καινούργιο
φίλο του, τον Αλμπέρτο, (με τη φωνή του Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ) αλλά η χαρά τους
απειλείται από ένα καλά κρυμμένο μυστικό: είναι θαλάσσια τέρατα και ζουν σ έναν
άλλον κόσμο που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μια γλυκιά
ιστορία φιλίας δύο αγοριών, όπου μας μεταφέρει πίσω στα τρυφερά χρόνια της
αγνότητας, στα καλοκαίρια της ενηλικίωσης μας.

Ώρα Έναρξης: 20:00

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
(Παρουσίαση Συντελεστών)
Η ταινία μέσα από την ιστορία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο οποίος εκτελούσε χρέη
διερμηνέα για τον Γερμανό διοικητή του στρατοπέδου Χαϊδαρίου Καρλ Φίσερ και ήταν
ένας από τους 200 αγωνιστές οι οποίοι εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μαΐου
1944, αναφέρεται και σε όλους εκείνους που έζησαν, έδρασαν και στιγμάτισαν με το
αίμα τους εκείνη την σκληρή περίοδος της κατοχής. Αναπαρίσταται μια ολόκληρη
εποχή, με εμφανή την βαθιά ιστορική και κοινωνιολογική ερεύνα των γεγονότων
που διαδραματίζονται.

Ώρα Έναρξης: 22:00

Οικογενειακοί Ερευνητές:
Εργαστήρι Ιστορικής Καταγραφής
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Για παιδιά 9-12 ετών
Εισηγήτρια – Μαρίνα Πανηγυράκη
Μια δράση που έχει στόχο την κατανόηση της ιστορίας ως κάτι απτό, καθημερινό και
οικείο. Τα παιδιά σε συνεργασία με κάποιον εκπρόσωπο μιας παλαιότερης γενιάς
διαλέγουν ένα οικογενειακό φωτογραφικό «ντοκουμέντο». Στη συνέχεια αναλαμβάνουν
να καταγράψουν την ιστορία πίσω από την φωτογραφία, το «παραμύθι» πίσω από την
στιγμή. Αναμνήσεις, χρονική συγκυρία, γεγονότα, αισθήματα: ό,τι μπορεί να θυμηθεί και να
αφηγηθεί το πρόσωπο που απεικονίζεται. Τα κείμενα και τα «ευρήματα» που προέκυψαν,
αποτελούν μέρος μιας έκθεσης στο τέλος του πρότζεκτ. Στα εγκαίνια της έκθεσης τα παιδιά
αναλαμβάνουν το ρόλο του αφηγητή της ιστορίας με όποιο τρόπο επιλέξουν.

Συνάντηση Γνωριμίας: 17:00 - 19:00

MONDAY
του ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ένα ρομαντικό φιλμ για τον έρωτα και την ζωή. Ένα ερωτικό γράμμα στην Αθήνα
του σήμερα. Μια ιστορία για όλους εκείνους που παραμένουν παιδιά, που
προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις , που ζουν σαν
να είναι κάθε μέρα Παρασκευή και προσπαθούν να ξεχάσουν ότι η Δευτέρα στο
τέλος πάντα έρχεται. Στην Αθήνα λοιπόν στην Κυψέλη, σε ένα πάρτι ο Αργύρης
συστήνει δύο Αμερικανούς τον Μικι και την Κλοι. Και πέρα από κάθε προσδοκία
αυτό που μοιάζει μια άβολη και αμήχανη μεθυσμένη γνωριμία, θα εξελιχθεί σε
κάτι που θα κρατήσει την Κλόι στην Αθήνα παρότι ετοιμαζόταν να γυρίσει για
πάντα πίσω στην Αμερική και θα κάνει τον μουσικό και dj Μίκι να βρει μια
κοπέλα με την οποία θα πηγαίνει στα πάρτι, αντί να βρίσκει σε κάθε ένα μια για
να φεύγει από αυτά.

Ώρα Έναρξης: 20:00

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ,
ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Party (En Lefko Radio)
Προσεχώς πάρτυ! Ένα δυναμικό Back2Back DJ set από τους αγαπημένους
ραδιοφωνικούς παραγωγούς Μανώλη Οικονόμου και Γιώργο Μπακαλάκο!
Disco, Tropical, Electro, House μουσικές από όλο τον κόσμο, το χθες και το
σήμερα σε ένα μοναδικό σκηνικό….
Ο Γιώργος Μπακαλάκος ,a.k.a. ΝΤΕΙΒΙΝΤ, έχει κυκλοφορίες στη Warp Records
(UK), Kitsuné (FR), Eskimo (BE), Bang Gang 12” (AU) και μια σειρά από remixes
για καλλιτέχνες όπως ο Jamie Lidell, Chet Faker, The Rapture κ.ά.
Ο Μανώλης Οικονόμου δημιουργεί ιστορίες με τραγούδια που συγγενεύουν
ηχητικά και γεωγραφικά ή που ανήκουν σε κοινή εποχή και καλλιτεχνική
προσέγγιση. Γνωρίζει τα πάντα γύρω από την προέλευση των τραγουδιών
και την πορεία των καλλιτεχνών, ενώ δεν διστάζει να αφηγηθεί μια ιστορία
σχετική με τα τραγούδια που επιλέγει.
#Prosexws_Astra, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου.

Ώρα Έναρξης: 23:00
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Βγαίνω και Μαθαίνω:
Περίπατοι στη γνώση
Για παιδιά και εφήβους 12-15 ετών
Εισηγήτρια – Τατιάνα Φραγκοπούλου

Μια δράση που βασίζεται στην περιπατητική φιλοσοφία και χωρίζεται σε δύο
παρακλάδια: Φύση και Ιστορία. Υπό την μορφή περιπάτου-ξενάγησης και με την
επίβλεψη ειδικού επιστήμονα με παιδαγωγική εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις, τα
παιδιά συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό, εκπαιδευτικό ταξίδι που στόχο έχει να
μεταφέρει την διαδικασία της γνώσης έξω από την οθόνη, να τονώσει την σημασία
της εμπειρίας, να καλλιεργήσει την αίσθηση της ομαδικότητας και της περιπέτειας
αλλά και να κάνει τα παιδιά πιο παρόντα στον φυσικό ή αστικό χώρο.

Συνάντηση Γνωριμίας: 10:00 - 12:00

FLORENCE FOSTER JENKINS
του STEPHEN FREARS
Αν και εντελώς κακόφωνη, η κοσμική Φλόρενς Φόστερ Τζένκινς πιστεύει πως είναι
μια εξαιρετική σοπράνο. Δωροδοκώντας τους πάντες, ο σύζυγος και ατζέντης της
Σεντ Κλερ Μπέιφιλντ καταφέρνει να της συντηρεί αυτή την ψευδαίσθηση, μέχρι
που εκείνη αποφασίζει να δώσει συναυλία στο Κάρνεγκι Χολ.

Ώρα Έναρξης: 20:00

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

Μαζί του η Νεφέλη Φασούλη
Συναυλία
Προσεχώς…Φοίβος! Χωρίς πολλές συστάσεις, γιατί δεν τις
χρειάζεται. Ο Φοίβος έρχεται…. Μαζί του, οι φανταστικοί
Κωστής Χριστοδούλου στα πλήκτρα, Σωτήρης Ντούβας στα
τύμπανα και η νεράιδα Νεφέλη Φασούλη.
Κλείνοντας την φετινή επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία του
και τις εντυπωσιακές παραστάσεις στην «Ταράτσα του Φοίβου»
έρχεται στην Παλαιόχωρα για μια απολαυστική συναυλία.
#Prosexws_Astra, την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου.

Ώρα Έναρξης: 22:30
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Θερινός Κινηματογράφος «Άστρα»
Παλαιόχωρα Χανίων

Είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης.
Η είσοδος στο χώρο θα γίνεται με δελτία εισόδου που μπορείτε να
προμηθευτείτε στο:

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες για τους κύκλους σεμιναρίων
καλέστε στο 6988685152
Χρήσιμες πληροφορίες: 6988685152

Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή
προσέλευση στους χώρους πολιτισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κ.Υ.Α..
Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού,
συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μια παραγωγή της:

Με την υποστήριξη των:

