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CineDoc Kids 

Τον Ιανουάριο του 2018, το Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού και 
Νεανικού Κινηματογράφου Αθηνών CineDoc Kids ανοίγει την 
αυλαία του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με προβολές στον 
κινηματογράφο Δαναό.

Οι ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας του Φεστιβάλ 
απεικονίζουν τη ζωή μέσα από τα μάτια παιδιών και εφήβων σε 
διαφορετικά μέρη της γης, συνθέτοντας ένα μωσαϊκό ιστοριών 
που μπορούν να εμπνεύσουν το νεανικό κοινό, βοηθώντας το 
να νιώσει μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου.

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην παρουσίαση και την 
αξιολόγηση των ταινιών και ψηφίζουν την καλύτερη ταινία 
του Φεστιβάλ. Οι προβολές συνοδεύονται από συζητήσεις, 
βιωματικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις, που τους 
προσφέρουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη του 
κινηματογράφου.

Το CineDoc Kids εντάσσεται στο πρόγραμμα του CineDoc 
που προβάλλει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, 
σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τον 
κινηματογράφο Δαναός, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, το ABCinema Πάτρας, το Δήμο Βόλου και το 
CineCinema Αμαλιάδας.

Λίγα λόγια για τους εκπαιδευτικούς...

Το CineDoc Kids αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που 
μπορεί να συνδέσει την τάξη με τον ευρύτερο κόσμο, ώστε 
να βοηθήσει τους μαθητές να αναζητήσουν τη γνώση εκτός 
σχολικού πλαισίου και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι 
στη μάθηση. Οι ταινίες του CineDoc Kids μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των μαθημάτων της ιστορίας, 
της γεωγραφίας, της μουσικής, των καλλιτεχνικών και της 
γλώσσας.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις που συνοδεύουν τις προβολές 
ενθαρρύνουν τόσο τις συλλογικές δράσεις όσο και το διάλογο 
για το ρόλο του κινηματογράφου και των media στη ζωή των 
παιδιών.

Οι ταινίες του CineDoc Kids απευθύνονται
σε παιδιά ηλικίας 7 ετών και πάνω.

Για σχολικές επισκέψεις ή ειδικές προβολές,
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@cinedoc.gr και στο 210 7211073.
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Επιχείρηση 
Αρκτική
Operation Arctic

Την προβολή θα ακολουθήσει 
κινηματογραφικό εργαστήριο
με τον σκηνοθέτη Πιέρρο Ανδρακάκο

Με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Νορβηγίας και του 
Νορβηγικού Κέντρου Κινηματογράφου 

Σε συνεργασία με το WWF Ελλάς

Η Τζούλια και τα δίδυμα αδέλφια της 

μετακομίζουν με τη μητέρα τους σε μια 

μικρή πόλη του αρκτικού βορρά. Στην 

προσπάθειά τους να επισκεφθούν τον 

πατέρα τους, επιβιβάζονται κρυφά σε ένα 

ελικόπτερο που κατευθύνεται νότια. Όμως 

στη διαδρομή, το ελικόπτερο αλλάζει 

ξαφνικά πορεία...

Grethe Bøe-Waa / 2014 / Νορβηγία / Μυθοπλασία

διάρκεια: 87’
Νορβηγικά με ελληνικούς υποτίτλους

Σάββατο 20/01, 15.30

ηλικίες: 8+
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Τραγουδώντας 
με τον 
Angry Bird 
Singing with Angry Bird

O Τζάε-Τσανγκ Κιμ, ένας τραγουδιστής 

όπερας από την Κορέα, ξεκινάει μια 

παιδική χορωδία στις φτωχογειτονιές της 

Πούνε, στην Ινδία. Απογοητευμένος από 

την έλλειψη υποστήριξης των γονέων, 

αποφασίζει να τους πείσει να τραγουδήσουν 

μαζί με τα παιδιά τους. Ο δαιμόνιος 

δάσκαλος με το παρατσούκλι Angry Bird 

μας καλεί σε ένα ταξίδι γεμάτο δάκρυα και 

γέλιο!

Hyewon Jee / 2016 / Νότια Κορέα / Ντοκιμαντέρ

διάρκεια: 56’
Αγγλικά με ελληνικούς υποτίτλους

Kυριακή 21/01, 15.30

ηλικίες: 8+

Σε συνεργασία με την
Παιδική Χορωδία της Polyphonica 
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Μικρός 
Γκάνγκστερ
Little Gangster

Την προβολή θα ακολουθήσει 
κινηματογραφικό εργαστήριο
με τη συγγραφέα-δημοσιογράφο
Νάντια Δρακούλα

Ο Ρικ ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή όπου 

δεν θα πέφτει συνεχώς θύμα εκφοβισμού 

από τους συμμαθητές του και θα έχει 

έναν πιο δυναμικό πατέρα να τον στηρίζει. 

Μήπως η μετακόμισή τους σε μια καινούργια 

περιοχή είναι η ευκαιρία για μια νέα αρχή;

Arne Toonen, Arent Jack/ 2015 / Ολλανδία / 
Μυθοπλασία

διάρκεια: 102’
Ολλανδικά με ελληνικούς υποτίτλους

Σάββατο 27/01, 15.30

ηλικίες: 12+
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 Το Διάστημα 
Ανάμεσά μας
The Space Between Us

Ο 16χρονος Γκάρντνερ είναι το πρώτο μωρό 

που γεννήθηκε στον Άρη. Όταν ταξιδεύει 

στη Γη, οι γιατροί τού απαγορεύουν να βγει 

από την καραντίνα διότι κινδυνεύει άμεσα 

η υγεία του. Εκείνος όμως δραπετεύει 

και αναζητά τον πατέρα του καθώς και το 

κορίτσι με το οποίο αλληλογραφούσε από 

τον Κόκκινο Πλανήτη.

Peter Chelsom / 2017 / ΗΠΑ / Μυθοπλασία

διάρκεια: 120’
Αγγλικά με ελληνικούς υποτίτλους

Κυριακή 28/01, 15.30

ηλικίες: 12+

Την προβολή θα ακολουθήσει
διαδραστικό εργαστήριο φυσικής με την 
Τίνα Νάντσου, εκπαιδευτικός-φυσικός
και την Ολυμπία Τριανταφύλλου, 
εκπαιδευτικός-νηπιαγωγός

Σε συνεργασία με τις Εξερευνήσεις, 
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
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Χάιντι
Heidi

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα 

της Γιοχάνα Σπίρι, η ταινία αφηγείται τα 

παιδικά χρόνια ενός ορφανού κοριτσιού που 

μεγαλώνει στις ελβετικές Άλπεις μαζί με τον 

κτηνοτρόφο παππού της, σκορπώντας χαρά 

και αισιοδοξία σε όσους βρίσκονται γύρω 

της.

Alain Gsponer / 2015 / Ελβετία / Μυθοπλασία

διάρκεια: 111’
Αγγλικά με ελληνικούς υποτίτλους

Σάββατο 3/02, 15.30

ηλικίες: 7+

Την προβολή θα ακολουθήσει
θεατρικό παιχνίδι με τη θεατροπαιδαγωγό
Ζωή Γυφτάκη

Με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα
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Το Ταξίδι
της Φaνί 
Fanny’s Journey

Το 1943, η 13χρονη Φανί και οι νεότερες 

αδελφές της φεύγουν από το σπίτι τους στη 

Γαλλία με προορισμό ένα ιταλικό καταφύγιο 

για παιδιά Εβραίων. Όταν φτάνουν οι Ναζί, 

τα 11 παιδιά πρέπει να καταφέρουν το 

ακατόρθωτο… να φτάσουν στα ελβετικά 

σύνορα. Μια ταινία γενναιότητας, δύναμης 

και επιβίωσης, βασισμένη σε αληθινή 

ιστορία.

Lola Doillon / 2017 / Γαλλία, Βέλγιο / Μυθοπλασία

διάρκεια: 94’
Γαλλικά με ελληνικούς υποτίτλους

Κυριακή 4/02, 15.30

ηλικίες: 8+

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία
με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Με την υποστήριξη του
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος
και της Πρεσβείας του Ισραήλ
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Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
συζήτηση με τη σχολική ψυχολόγο
Tζώρτζια Κουμάνταρη

Με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Ουγγαρίας

Βραβευμένο με Όσκαρ, το ντοκιμαντέρ 

παρακολουθεί μια σχολική χορωδία και το 

νέο κορίτσι της τάξης, που αντιμετωπίζει 

μια δύσκολη επιλογή: να προσαρμοστεί 

ήσυχα στη χορωδία ή να αποκαλύψει το 

σκοτεινό μυστικό της;

Kristóf Deák / 2017 / Ουγγαρία / Μυθοπλασία

διάρκεια: 25’
Ουγγρικά με ελληνικούς υποτίτλους

Σάββατο 10/02, 15.30

ηλικίες: 10+

Τραγουδώ
Sing
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Νινόκ
Ninnoc

Η Νινόκ δεν συμπαθεί τις κλίκες αλλά στο 

νέο της σχολείο φοβάται μήπως μείνει 

στο περιθώριο. Στο μυαλό της τριγυρίζουν 

ερωτήματα για το τι είναι «φυσιολογικό», 

«διαφορετικό» και «δημοφιλές». 

Η ταινία αποτυπώνει τα συναισθήματά της, 

βοηθώντας το θεατή να καταλάβει γιατί 

ένα τόσο λαμπερό κορίτσι βρίσκει κάποια 

πράγματα τόσο δύσκολα.

Niki Padidar / 2015 / Ολλανδία / Ντοκιμαντέρ

διάρκεια: 18’
Ολλανδικά με ελληνικούς υποτίτλους

Σάββατο 10/02, 15.30

ηλικίες: 10+ 

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
συζήτηση με τη σχολική ψυχολόγο
Tζώρτζια Κουμάνταρη
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Βόλτε
Volte

Η 12χρονη Zούζια έχει εκπαιδευτεί εδώ και 

πολλά χρόνια στην ακροβατική ιππασία και 

είναι η κορυφαία στην ομάδα της. Όμως 

κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, πρέπει 

να αποδεχθεί μια μεγάλη αλλαγή: έχει 

μεγαλώσει τόσο που δεν μπορεί πια να 

σταθεί στην κορυφή της πυραμίδας και είναι 

υποχρεωμένη να βρει έναν νέο ρόλο μέσα 

στην ομάδα. 

Monika Kotecka, Karolina Poryzała / 2017 /
Πολωνία / Ντοκιμαντέρ

διάρκεια: 14’
Πολωνικά με ελληνικούς υποτίτλους

Σάββατο 10/02, 15.30

ηλικίες: 10+

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
συζήτηση με τη σχολική ψυχολόγο
Tζώρτζια Κουμάνταρη

Σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας
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Τα Κορίτσια
του Δράκου
Dragon Girls

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τη ζωή τριών 

κοριτσιών στο Shaolin Tagu, τη μεγαλύτερη 

σχολή Kung Fu της Κίνας. Μακριά από τις 

οικογένειές τους, πρέπει να αντεπεξέλθουν 

σε ένα καθημερινό πρόγραμμα σκληρής 

πειθαρχίας και σωματικής άσκησης.

Inigo Westmeier / 2012 / Γερμανία / Ντοκιμαντέρ

διάρκεια: 71’
Κινέζικα με ελληνικούς υποτίτλους

Κυριακή 11/02, 15.30

ηλικίες: 10+

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
διαδραστική παρουσίαση Kung Fu
με τον Δημήτρη Δούκα

Με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Γερμανίας



25
~

Αδέρφια
Brothers

Η σκηνοθέτις παρακολουθεί, μέσα από τον 

κινηματογραφικό φακό, τους δύο γιους 

της, Μάρκους και Λούκας, και αποτυπώνει 

στιγμές από τα πρώτα χρόνια της ζωής των 

παιδιών και την ενηλικίωσή τους.

Aslaug Holm / 2017 / Νορβηγία / Ντοκιμαντέρ

διάρκεια: 100’
Νορβηγικά με ελληνικούς υποτίτλους 

Σάββατο 24/02, 15.30

ηλικίες: 10+

Την προβολή θα ακολουθήσει
θεατρικό παιχνίδι με τη 
θεατροπαιδαγωγό Ζωή Γυφτάκη

Με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Νορβηγίας και του
Νορβηγικού Κέντρου Κινηματογράφου
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Δωμάτιο
213
Room 213

Μια ταινία μυστηρίου και ενηλικίωσης, 

βασισμένη στο βιβλίο της φημισμένης 

συγγραφέως παιδικών βιβλίων Ingelin 

Angerborn. Η φιλία τριών κοριτσιών 

δοκιμάζεται όταν υποψιάζονται ότι 

στην καλοκαιρινή τους κατασκήνωση 

κυκλοφορούν φαντάσματα.

Emelie Lindblom / 2017 / Σουηδία / Μυθοπλασία

διάρκεια: 78’
Σουηδικά με ελληνικούς υποτίτλους

Κυριακή 25/02, 15.30

ηλικίες: 11+

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
κινηματογραφικό εργαστήριο με τη
σκηνοθέτιδα Αγγελική Αριστομενοπούλου

Με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Σουηδίας
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Οι Εποχές
Les Saisons

Η νέα ταινία των βραβευμένων με Όσκαρ 

δημιουργών του ντοκιμαντέρ «Ταξιδιάρικα 

Πουλιά» διηγείται μια ιστορία της Ευρώπης 

μέσα από τις οπλές, τα νύχια και τα χνάρια 

των ζώων που την κατοικούν, σε μια περίοδο 

όπου η κλιματική αλλαγή κάνει αισθητή την 

παρουσία της. 

Jacques Perrin, Jacques Cluzaud / 2015 / Γαλλία, 
Γερμανία / Ντοκιμαντέρ

διάρκεια: 97’
Γαλλικά με ελληνικούς υποτίτλους

Σάββατο 3/03, 15.30

ηλικίες: 7+

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
κινηματογραφικό εργαστήριο
με τον διευθυντή φωτογραφίας
Στέλιο Αποστολόπουλο

Με την υποστήριξη του
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Σε συνεργασία με το WWF Ελλάς
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To θαύμα του 
Βουνού: Μια 
Απρόσμενη Φιλία
Mountain Miracle: An Unexpected Friendship

Η 13χρονη Amelie επισκέπτεται μια ειδική 

κλινική στο βουνό ώστε να βρει θεραπεία 

για το άσθμα που την ταλαιπωρεί εδώ 

και χρόνια. Εκεί μαθαίνει για μια μαγική, 

παραδοσιακή θεραπεία που μπορεί να τη 

θεραπεύσει και κάνει τα πάντα για να τη 

βρει. Μια συναρπαστική περιπέτεια φιλίας, 

εσωτερικής δύναμης και αγάπης.

Tobias Wiemann / 2017 / Γερμανία, Ιταλία / 
Μυθοπλασία

διάρκεια: 97’
Γερμανικά με ελληνικούς υποτίτλους

Κυριακή 4/03, 15.30

ηλικίες: 10+

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει
κινηματογραφικό εργαστήριο με τον
σκηνοθέτη Μάριο Koυτσουρέλη

Με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Γερμανίας
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Κινηματογράφος Δαναός
Σάββατο & Κυριακή απόγευμα 

Ώρα προβολών: 15.30
Τιμή εισιτηρίου: 6€ (παιδικό μέχρι 12 ετών, 5€)

Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το Φεστιβάλ CineDoc Kids

και το πρόγραμμα παράλληλων δράσεων:
www.cinedoc.gr & www.facebook.com/CineDoc/

Όλες οι ταινίες του CineDoc Kids προβάλλονται
με ελληνικούς υπότιτλους.

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε ταινίες του CineDoc Kids
ή να προγραμματίσετε ειδική προβολή για το σχολείο σας,

επικοινωνήστε μαζί μας στο
 info@cinedoc.gr και στο 210 7211 073.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Κινηματογράφος Δαναός
Λ. Κηφισίας 109, 115 24, Αθήνα

+30 210 6922655, +30 210 6922657
www.danaoscinema.gr

Σάββατο 20/01  Επιχείρηση Αρκτική
 Κινηματογραφικό εργαστήριο
Κυριακή 21/01  Τραγουδώντας με τον Angry Bird
 Παιδική Χορωδία της Polyphonica
Σάββατο 27/01  Μικρός Γκάνγκστερ
 Κινηματογραφικό εργαστήριο
Κυριακή 28/01 Το Διάστημα Ανάμεσά μας
 Διαδραστικό εργαστήριο φυσικής
Σάββατο 3/02  Χάιντι
 Θεατρικό παιχνίδι
Κυριακή 4/02 Το Ταξίδι της Φανί
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το
 Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Σάββατο 10/02  Τραγουδώ
 Νινόκ
 Βόλτε
 Συζήτηση με παιδοψυχολόγο
Κυριακή 11/02 Τα Κορίτσια του Δράκου
 Διαδραστική παρουσίαση Kung Fu
Σάββατο 24/02 Αδέρφια
 Θεατρικό παιχνίδι
Κυριακή 25/02 Δωμάτιο 213
 Κινηματογραφικό εργαστήριο
Σάββατο 3/03 Οι εποχές
 Κινηματογραφικό εργαστήριο
Κυριακή 4/03 To Θαύμα του Βουνού: Μια Απρόσμενη Φιλία
 Κινηματογραφικό εργαστήριο
 Βράβευση καλύτερης ταινίας CineDoc Kids 2018
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παραγωγή & Τύπος
Ρέα Αποστολίδη, Ηλέκτρα Πέππα, Κυβέλη Short 

Υπεύθυνη προγράμματος CineDoc Kids
Δανάη Ανεζάκη

Παραγωγός CineDoc Kids
Γιούρι Αβέρωφ

Υπεύθυνη Social Media
Ευανθία Πιτσόλου

Τεχνική επεξεργασία
Authorwave, Anemon

Προβολές στον κινηματογράφο Δαναό
σε συνεργασία με τον Ηλία Γεωργιόπουλο

Σχεδιασμός καταλόγου
dolphins // communication design

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

CineDoc Kids (Γραφείο)
Στησιχόρου 5, 106 74 Αθήνα

+30 210 7211073
info@cinedoc.gr
www.cinedoc.gr

www.facebook.com/CineDoc/

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



www.cinedoc.gr


