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ΘΕΜΑ: 3θ Προςυνεδριακι δράςθ: «Ταξιδεφοντας στους λαβυρίνθους του κινηματογράφου»
ςτο πλαίςιο του 2ου Πανελλινιου υνεδρίου:
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ»
Θ Ρεριφερειακι ∆ιεφκυνςθ Ρρωτοβάκµιασ και ∆ευτεροβάκµιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςε
ςυνεργαςία µε τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ, τον ∆ιµο Θρακλείου και το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Χανίων, διοργανϊνει τθν 3θ προςυνεδριακι δράςθ «Ταξιδεφοντας στους λαβυρίνθους του
κινηματογράφου», ςτο πλαίςιο του 2ου Ρανελλινιου Συνεδρίου τθσ.
Θ 3θ προςυνεδριακι δράςθ φιλοξενεί τα cineΜακιματα (του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Χανίων) που αποτελεί μια πολυεπίπεδθ παρζμβαςθ ςτον χϊρο τθσ οπτικοαουςτικισ παιδείασ.
Ρρόκειται για ζνα πλζγμα εκπαιδευτικϊν δράςεων αποτελοφμενεσ από προβολζσ ταινιϊν με
παιδαγωγικά χαρακτθριςτικά, γνωριμία με βαςικζσ αρχζσ τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ,
απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων για τθν ζνταξθ ςφγχρονων μζςων ςε ζνα δθμιουργικό παιγνίδι ςτθν
κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςτοχεφοντασ ςτον οπτικοακουςτικό εγγραμματιςμό.
Εντάςςεται ςτον κφκλο προςυνεδριακϊν δράςεων, ανοιχτϊν ςτο κοινό, µε ςκοπό τθ διάχυςθ τθσ
φιλοςοφίασ και των ςτόχων του ςυνεδρίου ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα.
Θ δράςθ είναι ςπονδυλωτι και απευκφνεται ςε μακθτζσ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και κάκε ενδιαφερόμενο. Θα
πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 21 Μαρτίου 2018 και Πζμπτθ 22 Μαρτίου 2018, με
δραςτθριότθτεσ πρωινζσ και απογευματινζσ, διαρκρωμζνεσ ςε ηϊνεσ διαδοχικζσ ι/και
παράλλθλεσ.
Ειδικότερα κα πραγματοποιθκοφν:
 κινθματογραφικζσ προβολζσ για μακθτζσ όλων των βακμίδων ςε πρωινό χρόνο
 κινθματογραφικζσ προβολζσ για ενιλικουσ ςε απογευματινό και βραδινό χρόνο
 εργαςτιρια για μακθτζσ
 εργαςτιριο για εκπαιδευτικοφσ

Οι κινθματογραφικζσ προβολζσ ζχουν οργανωκεί ςε ηϊνεσ. Ανά θμζρα, δυο ηϊνεσ
απευκφνονται ςε μακθτζσ διαφορετικϊν θλικιακϊν ομάδων και άλλεσ δυο ςε ενιλικεσ.
Ραράλλθλα με τισ κινθματογραφικζσ προβολζσ κα πραγματοποιοφνται εργαςτιρια για μακθτζσ
διαρκρωμζνα επίςθσ ςε δφο ηϊνεσ. Επιπρόςκετα, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα, κα
διεξαχκεί ζνα απογευματινό ςεμινάριο οπτικοακουςτικοφ εγγραμματιςμοφ για εκπαιδευτικοφσ.
(Α)
ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
ΠΡΩΙ
Α1.
Α2.
ΚΙΝΘΜΑΤΟΓΑΦΙΚΕΣ ΕΓΑΣΤΘΙΑ ΓΙΑ
ΣΕΣΑΡΣΗ
ΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ
ΜΑΘΘΤΕΣ
21/3/2018
(Π.Κ.Η.)
ΜΑΘΘΤΕΣ

ΑΠΟΓΕΤΜΑ
Α3.
ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΓΙΑ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
(Π.Κ.Η.)

(Β)
ΑΝΟΙΧΣΟ ΓΙΑ ΣΟ
ΚΟΙΝΟ
ΑΠΟΓΕΤΜΑ
Β.
ΚΙΝΘΜΑΤΟΓΑΦΙΚΕΣ
ΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΟ

(ΑΣΟΡΙΑ)

(ΑΣΟΡΙΑ)

Α1.
Α2.
ΚΙΝΘΜΑΤΟΓΑΦΙΚΕΣ ΕΓΑΣΤΘΙΑ ΓΙΑ
ΠΕΜΠΣΗ
ΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ
ΜΑΘΘΤΕΣ
22/3/2018
(Π.Κ.Η.)
ΜΑΘΘΤΕΣ

Β.
ΚΙΝΘΜΑΤΟΓΑΦΙΚΕΣ
ΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΟ

(ΑΣΟΡΙΑ)

(ΑΣΟΡΙΑ)

Πλεσ οι προβολζσ κα γίνουν ςτο Κινθματοκζατρο «ΑΣΟΡΙΑ» και τα εργαςτιρια μακθτϊν
και εκπαιδευτικϊν ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Ηρακλείου (Π.Κ.Η.)
Πιο αναλυτικά:
Α. Θ δράςθ «cineΜακιματα από το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων», που
απευκφνεται ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ.
Τα cineΜακιματα αποτελοφν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
των Χανίων/Chania Film Festival (CFF). Ξεκίνθςαν το 2001 και ςυμπλθρϊκθκαν τα τελευταία
χρόνια με τα CineΓραφιματα και τισ Αλθκινζσ Ιςτορίεσ/CRete Education Documentary
Project (CR.E.DOC), ζνα πολυεπίπεδο πρόγραμμα κινθματογραφικοφ εγγραμματιςμοφ ςτο
ελλθνικό ςχολείο.
Διαρκρϊνεται ωσ εξισ:

Α1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ
Κινθματοκζατρο ΑΣΟΡΙΑ
Σετάρτθ 21 Μαρτίου
Ώρα

09:00 - 11:00

11:00 - 13:00

Ηλικιακι
Αναφορά

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΚΑ Α΄, Β΄, Γ΄

ΔΗΜΟΣΙΚΑ Δ΄-Ε΄-Σ΄, Γυμνάςιο

(Μεταγλωττιςμζνθ)

(Τποτιτλιςμζνθ)

Ταινία
Διάρκεια

Ο Μίνι και οι κλζφτεσ του μελιοφ
MiniAndTheMozzies
75'

Ρλθροφορίεσ
για τισ ταινίεσ

https://www.chaniafilmfestival.com/om
inikaioikleftestoumeliou

Το παιδί «ηιγκ-ηαγκ»
95'
https://www.chaniafilmfestival.com/the
zigzagkid

Πζμπτθ 22 Μαρτίου

Ώρα

09:00 - 11:00

11:00 - 13:00

Ηλικιακι
Αναφορά

ΔΗΜΟΣΙΚΑ Δ΄-Ε'-Σ΄, Γυμνάςιο
(Τποτιτλιςμζνθ)

ΓΤΜΝΑΙΟ
(Τποτιτλιςμζνθ)

Ταινία

Σάνα - Θ μουςικι του λφκου
95ϋ

Λαβφρινκοσ
100

Διάρκεια

Ρλθροφορίεσ https://www.chaniafilmfestival.com/san
για τισ ταινίεσ
aimousikitoulykou

https://www.chaniafilmfestival.com/laby
rinthus

Α2. ΠΡΩΙΝΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΛΕΙΑ
Πολιτιςτικό υνεδριακό Κζντρο Ηρακλείου
Σετάρτθ 21 Μαρτίου

Πζμπτθ 22 Μαρτίου

09:00 - 10:30 και
11:00 – 12:30

11:15 - 13.30

09:00 - 10:30 και
11:00 – 12:30

11:15 - 13:30

Stopmotion/Animation

Δθμιουργία
Ταινιϊν ςε Σχολικό
περιβάλλον

Stopmotion/Animation

Μια ςκθνι από μια
ταινία

Περιγραφι προτεινόμενων εργαςτθρίων
I. Stop-motion/Animation (για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ)
Περιγραφι: Δθμιουργία κινοφμενθσ εικόνασ με τθ χριςθ τεχνικισ stopmotion. Θα
δθμιουργθκοφν μικρζσ ιςτορίεσ με χαρακτιρεσ που κα φτιάξουν τα ίδια τα παιδιά από
πλαςτελίνθ και χαρτόνι.
Απευκφνεται: Σε ομάδεσ των 20 - 25 μακθτϊν όλων των τάξεων του Δθμοτικοφ.
Διάρκεια: 90 λεπτά
Ημζρα Εργαςτθρίου:
Σετάρτθ 21 Μαρτίου, 09:00 - 10:30 και 11:00 – 12:30
Πζμπτθ 22 Μαρτίου, 09:00 - 10:30 και 11:00 – 12:30
II. Δθμιουργία Σαινιών ςε χολικό περιβάλλον (για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ)
Περιγραφι: Θεωρθτικό μάκθμα που καλφπτει με απλό και κατανοθτό τρόπο τα ςτάδια
δθμιουργίασ ςχολικισ ταινίασ. Ραρζχονται ςυμβουλζσ για τεχνικά άρτιεσ ταινίεσ και
πραγματοποιείται με τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν.
Απευκφνεται: Σε ομάδεσ των 50 μακθτϊν Εϋ-ΣΤϋ δθμοτικοφ και πρϊτων τάξεων γυμναςίου.
Διάρκεια: 120 λεπτά
Ημζρα Εργαςτθρίου:
Σετάρτθ 21 Μαρτίου, 11:15 - 13:15
III. Μια ςκθνι από μια ταινία (για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ)

Ρεριγραφι: Κατά τθν διάρκεια του εργαςτθρίου γυρίηουμε μια ςκθνι διαλόγου ταινίασ,
προκειμζνου θ ομάδα να εμπλακεί δθμιουργικά ςτθ χριςθ κάμερασ, ιχου και φϊτων. Το
εργαςτιριο κλείνει με μοντάη του υλικοφ που ζχει παραχκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Απευκφνεται: Σε ομάδα των 20-25 μακθτϊν Εϋ-ΣΤϋ δθμοτικοφ και πρϊτων τάξεων γυμναςίου.
Διάρκεια: 120 λεπτά
Ημζρα Εργαςτθρίου:
Πζμπτθ 22 Μαρτίου, 11.15-13.15

Α3. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
"Οι Αλθκινζσ Ιςτορίεσ ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο"
Σε ζνα ειςαγωγικό ςεμινάριο ςυηθτοφμε για τθ χριςθ από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα των
Αλθκινϊν Ιςτοριϊν (Ντοκιμαντζρ).
Ραράλλθλα ςτο ςεμινάριο:
 Θα γίνει μια κεωρθτικι προςζγγιςθ του ντοκιμαντζρ
 Θα γίνει ειςαγωγικι προςζγγιςθ τθσ προφορικισ ιςτορίασ
 Θα αναπτυχτοφν βαςικζσ αρχζσ τεχνικϊν κινθματογράφθςθσ
Ειςθγθτζσ:
Λευτζρθσ Χαρωνίτθσ, ςκθνοκζτθσ
Χαρά Ανδρεάδου, (ΜΑ, ΜEd, PhD candidate) ιςτορικόσ, αρχαιολόγοσ,
πολιτιςμολόγοσ, με ειδίκευςθ ςτθν προφορικι ιςτορία, εκπαιδευτικόσ,
ςχ. Σφμβουλοσ 3θσ Ρεριφζρεια Δ.Ε. Χανίων)
Ματκαίοσ Φραντηεςκάκθσ, Διευκυντισ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων και
Συντονιςτισ των προγραμμάτων cineΜακιματα και
Κριτθ Ρροφορικι Ιςτορία/Crete oralHistory
Απευκφνεται: Σε εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων (μζχρι 50 άτομα )
Διάρκεια: 180 λεπτά
Ημζρα Εργαςτθρίου:
Σετάρτθ 21 Μαρτίου, 16:00 – 19:.00

Β. Θ δράςθ που απευκφνεται ςτο ευρφ κοινό, το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων ςε
ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ, παρουςιάηει ςειρά κινθματογραφικϊν προβολϊν
ανοιχτϊν ςτο κοινό, ωσ εξισ:

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕ
Σετάρτθ 21 Μαρτίου
Ε ΚΑΘΕ ΣΟΠΟ ΞΕΝΟ

Διάρκεια

Cargo
κθνοκεςία/ενάριο: Karim Rahbani
"Δεν είμαι ηθτιάνοσ". Χαμζνοσ ςτθ μζςθ τθσ κοιλάδασ
Μπζκα φεφγοντασ από τον πόλεμο τθσ Συρίασ, ο μικρόσ
Abed και ο άρρωςτοσ παπποφσ του, βρίςκουν υο δρόμο
τουσ για τθν πόλθ τθσ Βθρυτοφ για να αντιμετωπίςουν
μία αδίςτακτθ μοίρα.

20'

4.1 MILES
κθνοκεςία: Δάφνθ Ματηιαράκθ
Τα 4,1 μίλια είναι ντοκιμαντζρ-ταινία μικροφ μικουσ ςε
παραγωγι και ςκθνοκεςία τθσ Δάφνθσ Ματηιαράκθ. Το
ντοκιμαντζρ αφθγείται μια θμζρα από τθ ηωι ενόσ
ανκυποπλοίαρχου του ελλθνικοφ λιμενικοφ ςτθ
Μυτιλινθ, του Κυριάκου Ραπαδόπουλου, εν μζςω τθσ
προςφυγικισ κρίςθσ. Το ντοκιμαντζρ προτάκθκε για
όςκαρ ντοκιμαντζρ μικροφ μικουσ ςτα 89α βραβεία τθσ
αμερικανικισ ακαδθμίασ. Ζχει κερδίςει το πρϊτο
βραβείο
από
τθν
Αμερικανικι
Ακαδθμία
Κινθματογραφικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν ςτον
Φοιτθτικό Διαγωνιςμό Κινθματογράφου.

19:15 - 21:00

21'

The way Home

κθνοκεςία/ενάριο: Begonia Randhav
Αφοφ καταφζρνουν να αποδράςουν από τον πόλεμο
που μαίνεται ςτθν πατρίδα τουσ, θ Σαμπά καταλιγει ςε
νοςοκομείο ςτθ Σουθδία. Θ μθτζρα τθσ είναι άρρωςτθ
και ο μικρόσ τθσ αδερφόσ βρίςκεται ςε ςφγχυςθ. Αργά
αλλά ςτακερά, ο κόςμοσ καταρρζει γφρω τθσ, ενϊ ο
χρόνοσ τθσ τελειϊνει. Σφντομα θ αςτυνομία κα
ςυνοδεφςει τθ Σαμπά, και τθν οικογζνειά τθσ ςτο
αεροδρόμιο, για απζλαςθ. Θ Σαμπά πρζπει να διαλζξει:
κα μείνει με τθν οικογζνεια τθσ και κα γυρίςει πίςω ςτον
πόλεμο ι κα αποδράςει μοναχι τθσ και κα ηιςει ςαν
μετανάςτθσ χωρίσ χαρτιά ςε μια ξζνθ χϊρα;

13'

Feeling of a Home

κθνοκεςία/ενάριο:
Μιχάλθσ Καςτανίδθσ, Ηώ Χαβιαρά
Ειδομζνθ, 2016. Mια θλικιωμζνθ γυναίκα κυμάται
ιςτορίεσ ντόπιων που πζραςαν τα ςφνορα και δεν
επζςτρεψαν ποτζ. Πςο
οι αφθγιςεισ τθσ αναςυνκζτουν τθν ιςτορία του
ςυνόρου, ςτον καταυλιςμό των 15.000 προςφφγων που
ζχει δθμιουργθκεί ςτθν άκρθ του χωριοφ, μια παρζα
Ραλαιςτινίων από τθν Συρία αποφαςίηουν να ςτιςουν
ζναν παιδικό ςτακμό. Ζτςι, αντί να περιμζνουν πακθτικά

26'

το ςφνορο ν’ ανοίξει, ηουν ςτο παρόν και οραματίηονται
το μζλλον, διεκδικϊντασ μια αίςκθςθ ‘εςτίασ’.

Απλώσ Αλλθλεγγφθ (Home New Home)

κθνοκεςία/ενάριο/Φωτογραφία:
Ευκυμία ιαλευρι
Θ ταινία παρακολουκεί τθν επιλογι μιασ γυναίκασ, τθσ
Σελίνα Κυριακοφ, να δράςει για να εκφράςει τθν
αλλθλεγγφθ τθσ προσ τουσ πρόςφυγεσ ςτθ δομι «ΧΩΙΟ
ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΗΙ», μία εκελοντικι ςυλλογικότθτα
οργανϊςεων και πολιτϊν τθσ Λζςβου, θ οποία
λειτουργεί ςε μία πρϊθν καταςκινωςθ παιδιϊν του
Ρ.Ι.Κ.Ρ.Α. ςτθ Μυτιλινθ. Εκεί ζχει δθμιουργθκεί μια
κοινότθτα αγάπθσ και προςφοράσ, όπου φιλοξενοφνται
ευπακείσ ομάδεσ προςφφγων, ςυγκεντρϊνονται και
διανζμονται ροφχα, παποφτςια και είδθ πρϊτθσ
ανάγκθσ, προςφζρεται ιατρικι και ψυχολογικι ςτιριξθ,
λειτουργεί κουηίνα, όπου εκελοντζσ ετοιμάηουν
εκατοντάδεσ μερίδεσ φαγθτοφ τθν θμζρα για
πρόςφυγεσ/μετανάςτεσ/εκελοντζσ.

13'

ΕΠΙΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΗΜΕΡΟΤ - ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ
ΣΟ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ
Θ ταινία δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο των εργαςτθριϊν
τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ cineΜακιματα του Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Χανίων από μακθτζσ του Γυμναςίου
Ρλατανιά Χανίων. Αφορά ζνα ςθμαντικό καταφφγιο από
τθν περίοδο τθσ Γερμανικισ κατοχισ.

13'

ΣΟ ΕΠΟ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

κθνοκεςία – ενάριο: Λευτζρθσ Χαρωνίτθσ
21:00 - 23:00

Μζςα από μια πολφχρονθ ζρευνα, ςε ελλθνικά και
διεκνι αρχεία, μουςεία , ταινιοκικεσ ,εφθμερίδεσ κλπ, θ
ταινία ςτοχεφει να αναδείξει τθν μεγαλειϊδθ αντίςταςθ
και τισ νίκεσ των Ελλινων κατά τθν ειςβολι των ιταλικϊν
ςτρατευμάτων του φαςιςτικοφ κακεςτϊτοσ του
Μουςολίνι ςτθν Ελλάδα.
Οι
λόγοι
τθσ
αναίτιασ
ιταλικισ
ειςβολισ
διερευνϊνται μζςα ςτο ευρφτερο πλαίςιο του Β’
Ραγκοςμίου Ρολζμου, εξετάηονται οι ελλθνοιταλικζσ
ςχζςεισ εκείνθσ τθσ περιόδου κακϊσ και θ ελλθνικι
πολιτικι τθσ ουδετερότθτασ απζναντι ςτον πόλεμο.

92'

Επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ:
ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ
Αφθγθτισ: Αντώνθσ Περαντωνάκθσ

Πζμπτθ 22 Μαρτίου
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΤ ΧΟΛΕΙΟ
19:15 - 21:00

Διάρκεια

Η ΔΙΚΗ ΜΟΤ ΜΕΡΑ
«Θ δικι μου μζρα», είναι θ ταινία του γυμναςίου
Αλικιανοφ Χανίων που απζςπαςε το πρϊτο βραβείο
Ντοκιμαντζρ ςτον Ρανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό

10'

Ταινιϊν Μικροφ Μικουσ: «Filmakers 2017 – Οι μακθτζσ
κινθματογραφοφν». Επίςθσ επιλζχκθκε από το Canada
Kids Film Festival. Αφορά τθν κακθμερινότθτα ενόσ
μακθτι ςε απομακρυςμζνο χωριό των Χανίων.

Μπλε Ποδιλατο
Ο δωδεκάχρονοσ Άλι, ηει ςε μια Τουρκικι κωμόπολθ.
Πταν ο πατζρασ του ςκοτϊκθκε ςε εργατικό ατφχθμα, τα
αφεντικά υποςτιριξαν ότι θ ευκφνθ ιταν δικι του. Πμωσ
ο Άλι κι θ μθτζρα του, ζχοντασ διαφορετικι αντίλθψθ
για τα γεγονότα, κινικθκαν νομικά, αποφαςιςμζνοι για
τθν απονομι δικαιοςφνθσ. Εν τω μεταξφ, ο Άλι, για να
βοθκιςει τθ μθτζρα του να τα βγάλει πζρα, δουλεφει ςε
ζνα τοπικό ςυνεργείο επιςκευϊν. Βάηει ςτθν άκρθ τα
φιλοδωριματα, για να μπορζςει να αγοράςει κάποτε το
μπλε ποδιλατο που ονειρεφεται! Ο Άλι κα γνωρίςει τθν
αδικία και ςτο ςχολείο του. Θ Ελίφ, θ πανζξυπνθ
ςυμμακιτριά του, ιταν να αντιπροςωπεφςει το ςχολείο
τουσ ςε ζνα διαγωνιςμό ςτθν μεγάλθ πόλθ. Πμωσ, μετά
από παρζμβαςθ τθσ διεφκυνςθσ, τθ κζςθ τθσ πιρε ζνα
αγόρι από πιο εφπορθ οικογζνεια. Ο Άλι ξεκινά μια
εκςτρατεία υποςτιριξθσ τθσ Ελίφ. Θα αγωνίηεται πάντα
για τθ δικαιοςφνθ. Το μπλε ποδιλατο μπορεί να
περιμζνει.

94'

ΚΛΕΙΙΜΟ ΔΙΗΜΕΡΟΤ
Σαινία: "Κονςζρτο για Πιάνο & Βωβό
Κινθματογράφο" του Γιώργου αλτάρθ

21:00 - 23:00

Ζνα ταξίδι ςτθν 7θ Τζχνθ των δεκαετιϊν του 1920 &
1930, τθν εποχι που θ μουςικι δεν ζπαιηε απλά
ςυνοδευτικό αλλά πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ
μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ, κακϊσ - ελλείψει
ομιλοφντοσ διαλόγου - ςε κάκε προβολι υπιρχαν επί
ςκθνισ επαγγελματίεσ μουςικοί – από ζναν πιανίςτα ι
οργανίςτα μζχρι μικρά μουςικά ςφνολα ακόμα και
ολόκλθρεσ ςυμφωνικζσ ορχιςτρεσ - που εκτελοφςαν
ηωντανά το soundtrack του φιλμ κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ προβολισ του.
Αναβιϊνοντασ λοιπόν εκείνθ τθν εποχι, ο Γιϊργοσ
Σαλτάρθσ κα ερμθνεφςει επί ςκθνισ το Κοντςζρτο του,
επενδφοντασ με ζνα πιάνο, αποςπάςματα από 4
κλαςικζσ ταινίεσ του βουβοφ κινθματογράφου, που κα
προβάλλονται παράλλθλα ςτθ μεγάλθ οκόνθ:
–“Μετρόπολισ” (1927) του Φριτσ Λανγκ
–“Μοντζρνοι καιροί” (1936) του Τςάπλι Τςάπλιν
–“Το Εργαςτιριο του Δόκτοροσ Καλιγκάρι” (1920) του
όμπερτ Βίνε
–“Τα Φϊτα τθσ Ρόλθσ” (1931) του Τςάπλι Τςάπλιν

85'

Τζςςερα διαμάντια τθσ 7θσ Τζχνθσ ςυνομιλοφν με ζνα
πιάνο επί ςκθνισ, ςε ζνα μαγικό ταξίδι ςτθν εποχι του
Βωβοφ Κινθματογράφου.

Το πρόγραμμα του διθμζρου ςχεδιάςτθκε από το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων με τθν υποςτιριξθ
των :
 Σο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ
 Σο Νεανικό Πλάνο
 Σο StoryDoc και τθν δράςθ Home New Home - The Project
 Σο πρόγραμμα PRESS του ΕΑΠ

Τζλοσ ςασ κάνουμε γνωςτό, ότι ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων κα υλοποιθκεί ειδικι
εργαςτθριακι δράςθ για μακθτζσ/τριεσ, ςε ςχολικό χϊρο που κα πλθροί τισ απαραίτθτεσ
υλικοτεχνικζσ υποδομζσ και κα ανακοινωκεί ςτθ ςυνζχεια. Αναλυτικότερα:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΗ
Θζμα: Σο “Κοντςζρτο για Πιάνο & Βωβό Κινθματογράφο”
του Γιώργου αλτάρθ πθγαίνει ςχολείο
Ο πιανίςτασ και ςυνκζτθσ Γιώργοσ αλτάρθσ παρουςιάηει το ζργο του “Κοντςζρτο για Ριάνο &
Βωβό Κινθματογράφο”. Ρρωτότυπεσ μουςικζσ ςυνκζςεισ επενδφουν αποςπάςματα από κλαςικζσ
ταινίεσ του βωβοφ κινθματογράφου, με τον ςυνκζτθ να ερμθνεφει τα ζργα του ςτο πιάνο επί
ςκθνισ, παράλλθλα με τθν προβολι των ταινιϊν ςτθ μεγάλθ οκόνθ. Ακολουκεί εκπαιδευτικό
ςεμινάριο, όπου ο ςυνκζτθσ παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ τισ ιδιαιτερότθτεσ ενόσ τζτοιου
εγχειριματοσ και αναλφει τθν τεχνικι τθσ πρωτότυπθσ μουςικισ επζνδυςθσ (original soundtrack)
ταινιϊν και κεατρικϊν ζργων, μζςα από παραδείγματα και ερωτιςεισ.
Απευκφνεται: Σε ομάδα των 60-80 μακθτϊν
Διάρκεια: 90 λεπτά
Ημζρα Εργαςτθρίου: Πζμπτθ 22 Μαρτίου, 11.00-12.30
Καλοφνται τα ςχολεία και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςε
οποιαδιποτε από τισ Α1, Α2 και Α3 δράςεισ να δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ:




Για τισ κινθματογραφικζσ προβολζσ (Α1) ςτθν θλεκτρονικι φόρμα: https://goo.gl/zi7orR
Για τα εργαςτιρια για μακθτζσ (Α2) ςτθν θλεκτρονικι φόρμα: https://goo.gl/ABtq5V
Για το απογευματινό εργαςτιριο (Α3) για εκπαιδευτικοφσ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα:
https://goo.gl/UP6Zfm
το αργότερο μζχρι και τθ Δευτζρα 12 Μαρτίου 2018.
Κάκε ςχολείο μπορεί να δθλϊςει ςυμμετοχι ςε όςεσ δράςεισ επικυμεί, ςυνδυάηοντασ
πικανόν παρακολοφκθςθ προβολισ με οριςμζνουσ μακθτζσ και ςυμμετοχι ςε εργαςτιριο με
άλλουσ προςζχοντασ ιδιαίτερα να εξυπθρετεί ο χρόνοσ πραγματοποίθςισ τουσ.
Σασ ενθμερϊνουμε ότι κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Μετά το πζρασ των δθλϊςεων κα
ενθμερωκοφν τα ςχολεία που κα επιλεγοφν ςε κάκε δράςθ.
Θ δράςθ Β: «ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΡΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΛΙΚΟΥΣ» είναι ανοιχτι ςε
κάκε ενδιαφερόμενο.
Σασ γνωρίηουμε τζλοσ, ότι θ 3θ προςυνεδριακι δράςθ περιλαμβάνει και 2ο μζροσ, που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 26/3/2018, ώρα 18.00, με τίτλο CAMERA ON ςτο χϊρο του Επιμελθτθρίου
Ηρακλείου (Αίκουςα Καςτελλάκθ). Ρρόκειται για Ειδικό Αφιζρωμα ςτο προςφυγικόμεταναςτευτικό, με προβολι ταινιϊν από τθ 17θ Camera Ηizanio (Ευρωπαϊκι Συνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ) και τθ ςυμμετοχι μακθτϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Λεπτομζρειεσ για τθ δράςθ αυτι κα δοκοφν ςε νεότερθ εγκφκλιό μασ.
ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ
Θ Διευκφντρια Υπθρεςίασ
Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ
Ανδρεαδάκθ Βαςιλεία

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΖΑΚΗ

