Δεκέμβριος 2017
“Μια μέρα χωρίς γέλιο,
είναι μια μέρα χαμένη.”

Μήνας Παιδικού Κινηματογράφου
στη Βορέειο Βιβλιοθήκη

Charlie Chaplin

Είσοδος Ελεύθερη

Στεφάνου Δραγούμη & Μιλτιάδου 30 Τηλ. 210 6147181

Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού

Δηλώσεις συμμετοχής:
210 6147181
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού

Π Ρ Ο Γ Ρ Α ΜΜ Α
Μάγια η Μέλισσα
Maya the Bee Movie
Σκηνοθεσία: Άλεξ Στάντερμαν Διάρκεια: 88'

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου
ώρα: 17:00 - 19:00

Η Μάγια αμφισβητεί τους αυστηρούς
κανόνες που διέπουν την κυψέλη προτού
καν ανοίξει τα φτερά της. Ένας από αυτούς
είναι να μην εμπιστεύεται τα άλλα έντομα
του λιβαδιού… Αλλά η καλοκάγαθη και
τολμηρή μέλισσα δεν μπορεί παρά να
παραβιάσει τις άνωθεν εντολές.

Γοριλομπελάδες / Floquet de Neu
Σκηνοθεσία: Andrés G. Schaer Διάρκεια: 86'

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου
ώρα: 16:00 - 18:00

Ο Νιφάδας είναι πολύ γλυκός αλλά και πολύ
ξεχωριστός, αφού είναι ο μοναδικός λευκός
γορίλας στον κόσμο και το κύριο αξιοθέατο
του ζωολογικού κήπου. Τα παιδιά τον
λατρεύουν! Κάτι που δεν ισχύει όμως για
τους άλλους γορίλες του κήπου, που τον
απορρίπτουν λόγω της διαφορετικότητας
του… Ο Νιφάδας τότε θα πάρει τη μεγάλη απόφαση να κάνει τα
πάντα για να πάψει να είναι διαφορετικός! Με τη βοήθεια του
καλύτερού του φίλου, ενός εκκεντρικού κόκκινου πάντα που ακούει
στο όνομα Αιλούρ, ο Νιφάδας σχεδιάζει μια μυστική αποστολή να
γλιστρήσει έξω από το ζωολογικό κήπο. Και τότε ξεκινούν οι…
Γοριλομπελάδες! Και οι δύο φίλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με
μάγισσες, επιστήμονες και πολλούς άλλους μπελάδες.

Επικίνδυνες ψαρικές αποστολές
SEE FOOD
Σκηνοθεσία: Ον Χο Γκο Διάρκεια: 93'

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου
ώρα: 17:00 - 19:00

Ο Pup ανακαλύπτει ανθρώπους λαθροκυνηγούς που
κλέβουν αυγά από τον ύφαλο του. Καθώς
εγκαταλείπει τη θάλασσα για να διασώσει τα αυγά,
θα μπει στον επικίνδυνο κόσμο των ανθρώπων.

Τοσοδούλικα: Η Κοιλάδα των Χαμένων Μυρμηγκιών
Minuscule: La Vallée des Fourmis Perdues
Σκηνοθεσία: Τομά Ζαμπό, Ελέν Ζιρό Διάρκεια: 89'

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου
ώρα: 16:00 - 18:00

Σε ένα μικρό ξέφωτο, τα απομεινάρια ενός πικνίκ θα
γίνουν η αιτία για τον πόλεμο που θα ξεσπάσει
ανάμεσα σε δύο μυρμηγκοφυλές. Μια γενναία
πασχαλίτσα που θα εμπλακεί άθελά της θα βοηθήσει
τα καλοσυνάτα μαύρα μυρμήγκια να σώσουν τη
φωλιά τους από την επίθεση των αδίστακτων
κόκκινων μυρμηγκιών.

Στην Κορυφή του Κόσμου
Tout en Haut du Monde

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου
ώρα: 16:00 - 18:00

Σκηνοθεσία: Ρεμί Σαγιέ Διάρκεια: 81'

Η Σάσα είναι μια νεαρή Ρωσίδα αριστοκράτισσα του
19ου αιώνα της οποίας ο εξερευνητής παππούς δεν
έχει επιστρέψει από το τελευταίο του ταξίδι στον
Βόρειο Πόλο. Εμπνευσμένη από το πάθος του κι
επαναστατώντας απέναντι στο γάμο που της
ετοιμάζουν οι δικοί της, φεύγει από το σπίτι και ξεκινά
την αναζήτηση του τολμηρού προγόνου της.

