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ΕIΜΑΣΤΕ
O KYΚΛΟΣ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, και σκοπό την
προώθηση δράσεων σχετικών με τον κινηματογράφο και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Κύριο αντικείμενο δράσης της εταιρείας
από το 2006 είναι η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της
Αθήνας Psarokokalo, (psarokokalo.gr) μια
ανεξάρτητη πρωτοβουλία που αποσκοπεί
στην προβολή του έργου των νέων κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο και στην
ανάδειξη και προωθήση της μικρού μηκούς
ταινίας.

Links:
https://vimeo.com/21750157
http://kyklosnonprofit.eu

ABOUT

US
Kyklos is a civil non-profit organization
in Athens, which aims to promote the
cinematography and to raise awareness as far
as environmental issues are concerned.
The main activity of the company from 2006 is
the organization of the International Short Film
Festival of Athens Psarokokalo, (psarokokalo.
gr) an independent initiative which aims to
screen films of young cinematographers from
all around the world and to showcase and
promote the short films.

ταυτότητα
Το PSAROLOCO είναι ένα πρόγραμμα κινηματογραφικών
προβολών ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους, με
επιλεγμένες βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους και ομαδικά εργαστήρια . Από το 2010 εντάσσεται στα πλαίσια του
διεθνούς φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκουςPsarokokalo ως
Psaroloco International Short Film Festival.
Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τα πρωτόπειρα ακροατήρια με τους βασικούς όρους της κινηματογραφικής εμπειρίας, και να προωθήσει τον μιντιακό αλφαβητισμό [media literacy]. Το πρόγραμμα
προωθεί την ενίσχυση της κριτικής ικανότητας του παιδιού και της δυνατότητας του να αποκωδικοποιεί εικόνες. Δίνει προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες παιδιών και εφήβων.
Συνεργάζεται με Παιδικό Χωριό SOS Ελλάδος και με την αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Tandem (www.tandemngo.gr) για τα Psaroloco Labs στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Κ.Α.Α.Π.Α.Α. πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α. Βούλας).

identity

The Psaroloco is a program of cinema screenings specially
formed for children and teenagers, with selected awarded
short films and group workshops.
Since 2010 it is under the International Short Film Festival
Psarokokalo as Psaroloco International Short Film Festival.
Psaroloco’s aim is to familiarize the novice audience with the basic terms of the cinematic experience
and to promote media literacy. The project promotes the enhancement of the critical thinking of
children and the ability to deconstruct images. It prioritizes vulnerable groups of children and
adolescents.
Psaroloco’s associates are the Chlidren Village SOS Greece and the civil non profit Organization
Tandem (www.tandemngo.gr) for the Psaroloco Labs in the centre of Rehabilitation of Children with
Disabilities Athens.

PSAROLOCO LABS AT SERIFOS
Tα εργαστήρια Psaroloco πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού στην Σέριφο, σε θεματικές ενότητες και ανα ηλικιακές ομάδες.Μέσα σε λίγες μέρες (2 με 3) τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον κινηματογράφο, την δημιουργική γραφή και δημιουργούν με
κεντρικό άξονα το νησί, τους ανθρώπους του και το καλοκαίρι, εξ’ αρχής της δικές τους μικρού μήκους ταινίες. (stop motion, ντοκιμαντέρ,
μυθοπλασία, φωτορεπορτάζ)
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: psaroloco@psaroloco.gr, 6942463240, Σέριφος, Κάτω Χώρα.
The Psaroloco workshops will take place during the whole Summer in Serifos, seperated in thematic subjects and by age groups.
In a short period of time (2 or 3 days) the children will come into contact with cinematography, creative writting and they will create their
own short films (in the genres of stop motion, documentary, fiction, photojurnalism) based on the centre idea of the island of Serifos, its
people and the Summer.
For informations and reservations: psaroloco@psaroloco.gr, 6942463240, Serifos, Κato Chora.

ΣΤΗΡΙΞΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Πως μπορείς να βοηθήσεις
Εάν θέλεις και ‘συ να συμμετέχεις στις δράσεις Psaroloco και να στηρίξεις το έργο μας
μπορείς να το κάνεις με διάφορους τρόπους!

- Μπορείς να εμπλακείς προσφέροντας το
χρόνο σου εθελοντικά στις δράσεις μας ή
ακόμα και να προτείνεις μια δική σου.
- Μπορείς να προσφέρεις υλικά που είναι
απαραίτητα για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ή υλικά που καλύπτουν ανάγκες
που προκύπτουν κατα καιρούς.
- Μπορείς να ενισχύσεις το Psaroloco προσφέροντας χρήματα.

SUPPORT
OUR WORK
Can you help?

If you want to be part of Psaroloco and
to support the project, you can make that
happen with many ways!

** Είναι γεγονός ότι ζούμε σε ένα κόσμο
όπου η ποιότητα της πληροφόρησης
(επανα)προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό
από τα νέα μέσα επικοινωνίας τα οποία
προσφέρονται πλέον σε ενιαίες πλατφόρμες μέσα από την ψηφιακή σύγκλιση.
Οι επιλογές και επακόλουθες πράξεις
μας, η ικανότητα του αυτοπροσδιορισμού, της προσωπικής ανάπτυξης αλλά
και η πολιτειακή μας ταυτότητα καθορίζονται από την κατακλυσμιαία παρουσία
των μέσων ενημέρωσης. Ως εκ τούτου,
αποτελεί ύψιστη πρόκληση η καλλιέργεια
δεξιοτήτων αξιολόγησης, ανάλυσης και
φιλτραρίσματος της πληροφορίας προκειμένου να είμαστε σε θέση να ασκήσουμε το δικαίωμα στην πληροφόρηση
και την ελεύθερη έκφραση. Στο σημείο
αυτό εισέρχεται η ανάγκη για πολίτες με
παιδεία στα μέσα, ή άλλως οπτικοακουστική παιδεία, με δεξιότητες πρόσβασης, δημιουργικής χρήσης και κριτικής
ανάλυσης του περιεχομένου των μέσων.
Αυτή την ανάγκη επιδιώκει να καλύψει η
δράση PSAROLOCO προωθώντας το κίνημα
της εκπαίδευσης των πολιτών και ενσωματώνοντας του δασκάλους ως πρωταρχικούς φορείς του νέου αυτού, οπτικοακουστικού αλφαβητισμού. **

** It is a fact that we are living in a
world where the quality of information
is being redetermined from the new
means of communication which are
now offered in united platforms
through the digital convergence. Our
choices and the following actions of
our organization, the ability of self
specification, personal growth as well
as our cultural identity are determined
by the massive presence of the means of
communication.
As a result, it is of high importance
the challenge to cultivate the skills
of evaluating, analyzing and filtering
the information in order to be capable
to wield the right to information and
free expression. In this point the need
of civilians with a good education
regarding the means of communication
is entered, with skills of access,
creative use and critical analysis of the
content of the means of communication.
The PSAROLOCO project is aspired
to cover this need, promoting the
movement of education of the civilians
and embodying the teachers as the
predominant union of this new formation
of media literacy. **
- You can get involved by offering your time
volunteering in our actions or you can even
suggest one.
- You can offer material, which are valuable
for conducting our activities or for covering
needs that occur from time to time.
- You can also contribute monetarily to
Psaroloco.

WWW.PSAROLOCO.GR

PSAROLOCO FESTIVAL
International Short Film Competition, Βραβείο κοινού | Audience Award
Xώροι διεξαγωγής | Location
Kato Chora, Serifos, 18-19-20 July
Mikrokosmos cinema, from 11 September, Sygrou Av. 103, Athens
Οι προβολές γίνονται κατόπιν συνεννόησης. psaroloco@psaroloco.gr | The screenings take place prior arrangement psaroloco@psaroloco.gr

Αll of our films are subtitled in Greek and English | Όλοι οι υπότιτλοι είναι με Ελληνικούς και Αγγλικους υπότιτλους
For the 8th year, International Short Film Festival Psarokokalo has selected the most fascinating short films from all over the world! At the same
time, Psaroloco Labs are ready to welcome more kids and teenagers into the world of cinema. This time, we invite you to dive with us into the
waters of world cinema and we ask for your active love and support. Find more about our crowd-funding campaign on: igg.me/at/psarokokalo8
Για 8η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιων μικρού μήκους Psarokokalo επιλέγει τις πιο συναρπαστικές ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο! Παράλληλα,
τα Psaroloco Labs ετοιμάζονται να υποδεχθούν ακόμα περισσότερα παιδιά και εφήβους στον κόσμο του κινηματογράφου. Φέτος, λοιπόν, σας προσκαλούμε
να βουτήξετε μαζί μας στα νερά του παγκόσμιου σινεμά και ζητάμε την αγάπη και την ενεργή υποστήριξή σας. Μάθετε περισσότερα για την crowd-funding
καμπάνια μας στη διεύθυνση: igg.me/at/psarokokalo8
1. LAMI
3’
Japan – France
Christophe Defaye, Oliver Defaye
LA is a little blue musical note. He is always singing
alone on the line. One day he meets a little girl, Mi,
crying, and discovers friendship. He finds out that
singing together with friends becomes melody.
Ο Λα είναι μια μικρή μπλε νότα. Πάντα τραγουδά μόνος
του στην γραμμή. Μια μέρα γνωρίζει ένα μικρό κορίτσι, την Μι, που κλαίει, και ανακαλύπτει την φιλία. Καταλαβαίνει ότι όταν τραγουδάς μαζί με φίλους γεννάς
την μελωδία.
Βραβείο Best Animation στο Los Angeles Cinema
Festival of Hollywood και συμμετοχή στα φεστιβάλ
Cinekid, Amsterdam Netherlands,Los Angeles Cinema
Festival of Hollywood (winter) Los Angeles, USA,
BAMkids Film Festival 2014, Brooklyn, USA. Providence
Children’s Film Festival, Providence, USA 2014. Little
Big Shorts International, Film Festival for Kids,
Melbourne, Australia, Little Big Shorts, Melbourne,
Australia.

2. Papa’s Tango
15’
Netherlands
Michiel van Jaarsveld

Hannah’s parents are divorced. Her father is from
Argentina and her mother is Dutch. Hannah is a
dreamer She loves to dance and adores her father. For
Hannah dancing and her father are two things that
belong together. Her father Nano feels miserable in The
Netherlands ever since he divorced Hannah’s mother.
He is homesick and wants to go back to his family and
friends in Buenos Aires. But leaving The Netherlands
also means saying goodbye to his daughter. After
the divorce of her parents Hannah’s mother started
a relationship with a new man. He lives with them now.
Hannah gets along with him, yet he misses her father
a lot. By listening to her father’s tango music she can
still dance with him in her mind.
Οι γονείς της Hannah είναι χωρισμένοι. Ο πατέρας
της είναι από την Αργεντινή και η μητέρα της είναι
Ολλανδή. Η Hannah είναι ονειροπόλα. Της αρέσει να
χορεύει και λατρεύει τον πατέρα της. Για την Hannah
ο χορός και ο πατέρας της είναι δύο πράγματα που
πάνε μαζί. Ο πατέρας της, ο Nano είναι δυστυχισμένος στην Ολλανδία από τότε που χώρισε με την μητέρα της Hannah. Του λείπει η πατρίδα του και θέλει
να πάει πίσω στην οικογένεια και στους φίλους του
στο Buenos Aires. Αλλά το να φύγει από την Ολλανδία
σημαίνει ότι θα πρέπει να πει αντίο στην κόρη του.
Μετά από το διαζύγιο η μητέρα της Hannah ξεκίνησε
μια σχέση με έναν καινούριο άντρα. Αυτός μένει μαζί
τους πλέον. Η Hannah τα πάει καλά μαζί του, όμως της
λείπει ο πατέρας της. Ακούγοντας την μουσική τάνγκο
του πατέρα της μπορεί ακόμα να χορέψει μαζί του στο
μυαλό της.
Βραβείο Best Short Film in category “Professional
Films’’
στο φεστιβάλ Youngabout International Film
Festival Bologna, Italy, BUSTER Compenhagen IFF for
Children and Young 2012 συμμετοχή σε Berlinale, 9th
International Film Festival For Children and Youth,
Armenia , Children International Film Festival in Dubai
και άλλα 26 φεστιβάλ

3. Mister Braker, Fict.
15’
Netherlands
Boris Paval Conen
When Ramon (11) is on survival camp with his older
brother he suspects that their campleader mister
Braker is a warewolf. But the brother isn’t interested
in the horro fantasies of his little brother anymore,
only in girls. So Ramon is forced to find out the truth
on his own.
Όταν ο Ramon (11) είναι μαζί με τον μεγαλύτερο του
αδερφό σε ένα στρατόπεδο επιβίωσης υποψιάζεται
ότι ο αρχηγός του στρατοπέδου ο κύριος Braker είναι λυκάνθρωπος. Όμως ο αδερφός δεν ενδιαφέρεται
στις φαντασίες τρόμου του μικρού του αδερφού πλέον
παρά μόνο στα κορίτσια. Έτσι ο Ramon αναγκάζεται να
μάθει την αλήθεια μόνος του.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Cinekid Festival
2012, Amsterdam, The Netherlands, 31st Upsala
International Short Film Festival,Sweden , CMS
International Children Film Festival (Lucknow – India),
Pleinbionscoop Rotterdam, Plein Public και αλλα 4
φεστιβάλ.

4. BYE, Fict.
10’
Netherlands
Tamar van den Dop
Through the eyes of his camera, Jonathan sees how
grown up people deal with the death of his father

and say their last goodbyes to him. Maybe he could
postpone this farewell.
Μέσα από τα μάτια της κάμερας του ο Jonathan βλέπει
πως οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν τον θάνατο του πατέρα του και του λένε το τελευταίο αντίο. Ίσως αν μπορεί να καθυστερίσει αυτόν τον αποχαιρετισμό.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Kortfilmfestival, KALIBER
35 International Short Film Festival 2012, Munich,
Germany και σε άλλα 7 φεστιβάλ.

5. Anouar and the moon, Fict.
25’
Netherlands
Michiel van Jaarsveld

At the home of Iranian Anouar (10) the curtains are
closed day and night and mother lies in bed all day. To
get the light back in the house and to give his little
sister comfort, he decides to catch the moon for her.
Στο σπίτι του Ιρανού Anouar (10) οι κουρτίνες μένουν
κλειστές από το πρωί μέχρι το βράδυ και η μητέρα είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι όλη την μέρα. Για να φέρει το φώς πίσω στο σπίτι και για να ανακουφίσει την
μικρή του αδερφή, ο Anouar αποφασίζει να πιάσει το
φεγγάρι.
Bραβεία στα φεστιβάλ Festival Toronto International
Film Festival Kids WESTwaARTS , Children’s Film Festival
Seatle, Awards Certificate for Pedram Parastar
as Special Jury Prize for a Child Actor in a Short
Film,Seoul International Drama Awards in Korea και
συμμετοχή σε περισσότερα από 13 φεστιβάλ (Seoul
International Drama Awards in Korea

6. Salam Fict.
25’
Netherlands
Johan Timmers

Ara (11) and Mo (11) are very best friends. They live in
an asylum seekers centre and there, life isn’t always
easy. Especially, when one day, one of them suddenly
disappears without a trace. Will they be able to find
each other again and regain their friendship or will
they have to learn to live on and make the best out
of the situation? The memories of their time together
will certainly stay forever, and a new comforting
friendship with Nargiza (11) arises.
Ο Ara (11) και ο Mo (11) είναι καλύτεροι φίλοι. Ζουν σε
ένα κέντρο αιτούντων για άσυλο και εκεί η ζωή δεν
είναι πάντα εύκολη. Ειδικά όταν μια μέρα ένας από
αυτούς εξαφανίζεται χωρίς ίχνος. Θα καταφέρουν να
ξαναβρούν ο ένας τον άλλον ή θα πρέπει να μάθουν
να συνεχίζουν να ζουν; Η ανάμνηση των στιγμών που
πέρασαν μαζί σίγουρα θα μείνει για πάντα καθώς μια
νέα φιλία με την Nargiza (11) γεννιέται.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Cinekid, Premiere, 60th
International Short Film Festival in Obehausen, 7th
International Children’s Festival, Dhaka, Bangladesh.

7. Smoke like a Turk
Fict., 10’
Netherlands
Remy van Heugten

On the day that Turkish boy Cihan Has his sünnet, he
finds out that he doesn’t become a real man just by
being circumcised.
Την ημέρα που ο Τούρκος Cihan θα κάνει περιτομή, μαθαίνει ότι δεν γίνεσαι άντρας απλώς με το να κάνεις
περιτομή.
Με συμμετοχή στα φεστιβάλ International
Kortfilmfestival Leuven , Oulu International Children
and Youth Film Festivsl , (Finland) , Sedicicorto και
άλλα 10 φεστιβάλ

8. Sync Fict.
10’
Netherlands
Mari Sanders
Iris and Kimberly, best friends forever, share their
passion: synchronized swimming. Even their daily
routine seems seriously affected by their favorite
sport. When an important swimming competition puts
their skills and their harmony to the test, one little
mistake foreshadows problems in their friendship. Do
they really share the same drive? Will their friendship
last forever?
Η Iris και η Kimberly που είναι καλύτερες φίλες μοιράζονται το πάθος τους, την συγχρονισμένη κολύμβηση.
Ακόμα και η καθημερινότητα τους είναι πολύ επηρεασμένη από το αγαπημένο τους σπορ. Όταν ένας σημαντικός αγώνας βάζει σε δοκιμασία τις ικανότητες και
αρμονία τους, ένα μικρό λάθος αναδεικνύει τα προβλήματα στην σχέση τους. Μοιράζονται πράγματι την
ίδια επιθυμία; Θα κρατήσει η φιλία τους για πάντα;
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Netherlands Film Festival,
International TV Festival Bar 2013, 32nd Festival
Cinematografico International Del Uruguay, BCN
Sports Festival Barcelona.

Fict.=Fiction

Anim.=Animation

9. Smoke like a Turk, Fict.
10’
Netherlands
Remy van Heugten
Lenny doesn’t have any luck at all. Nothing seems to
go the right way for him. On a particular unlucky day,
Lenni has a miraculous bit of luck: he discovers The
Department of Misfortunes, which is responsible for
everybody’s bad luck.
At first, Lenni has trouble believing it and is
devastated. Then he becomes hesitant. He could try
to act something out against the Department of
Misfortunes. Will he try something? Destroy it? Stay
in the situation? These decisions and quite a few more
are made by the audience who influences Lenni’s fate
by voting. At each concert, a new story is told and
projected, along which the music is also new.
Ο Lenny δεν έχει καθόλου τύχη. Τίποτα δεν μοιάζει να
πηγαίνει καλά για αυτόν. Σε μια πολύ άτυχη μέρα για
τον Lenny έχει μια αναπάντεχη καλοτυχία: ανακαλύπτει το δομάτιο των αποτυχιών το οποίο είναι υπεύθυνο για τις ατυχίες όλων των ανθρώπων.
Στην αρχή, ο Lenny δεν μπορεί να το πιστέψει και είναι
συντετριμένος. Μετά γίνεται δυστακτικός. Θα μπορούσε να δοκιμάσει να κάνει κάτι στο δομάτιο των αποτυχιών. Θα το κάνει όμως; Μήπως θα το καταστρέψει; Θα
το αφήσει όπως είναι; Αυτές οι ερωτήσεις και αρκετές
ακόμα θα γίνουν από το κοινό που επιρρεάζει την τύχη
του Lenny ψηφίζοντας. Κάθε νέα ιστορία που προβάλεται έχει και την δικιά της μουσική.

10. Nils, Doc.
15’
Poland
Aleksandra Maciljczyk

Ten – Years – Old boy, Nils, attends musical school.
His class is going to perform at the philharmonic.
Rehersals continue. Nils is not so fond of this fact. He
is font of something else though. What does it mean to
be a child? What does it mean to grow up?
Ένα δεκάχρονο αγόρι, o Nils, πηγαίνει στο μουσικό
σχολείο. Η τάξη του θα κάνει ένα θεατρικό στην φιλαρμονική. Οι πρόβες συνεχίζουν. Του Nils δεν του αρέσει
πολύ αυτό. Του αρέσουν άλλα πράγματα. Τι σημαίνει να
είσαι παιδί; Τι σημαίνει να μεγαλώνεις;
Βραβείο στο Festival History Documentary Film Festival
“OKIFM MtODYCH’’ in Suichnica, Συμμετοχή στα φεστιβάλ Documentary Film Festival “OKIFM MtODYCH’’ in
Suichnica, International Documentarz Film Festival “
OFF CINEMA’’ in Poznak.

11. Vol Au Vent, Anim.,
7’
Belgium
Isabel Bouttens
Somewhere in an autumn park, a boy throws a paper
plane up into the air. The wind swiftly carries it along.
Meanwhile the boy counts how long it can stay up in the
air. From now on, the old lady is keeping an eye on him.
Κάπου σε ένα φθινοπωρινό πάρκο ένα αγόρι πετά ένα
χάρτινο εαροπλανάκι στον αέρα. Ο αέρας γρήγορα το
παρασέρνει. Καθώς το αγόρι μετρά πόση ώρα μπορεί
να μείνει στον αέρα μια ηλικιωμένη γυναίκα τον παρακολουθεί.

12. Sophia, Fict.
20’
Greece
Manos Papadakis
Sophia Photographia is a work of fiction with clear
orientation of informative and educational content.
The short film is characterized by its playful mood
and the transitions give a metaphysical aspect that
enhances the viewer’s interest.
H SOPHIA PHOTOGRAPHIA είναι έργο μυθοπλασίας μικρού μήκους, με σαφή προσανατολισμό ενημερωτικού
– εκπαιδευτικού περιεχομένου.

13. Adagio, Doc.
10’
Slovenia
Jani Sever, Blaz Zavrsnik
Adagio is a film about courage and acceptance.
About understanding blindness and the limitations
it brings, about dealing with being different. Ablind
boy Tadej practices skiing at a sports camp for
handicapped children, where he gets to know his
peers and coaches. His gift for music and sports
and his extroverted personality help him overcome
the world of darkness, and yet he remains lonely.
Although Tadej is perfectly fine at the camp, he
can’t wait to go to the concert. He can’t establish
true friendship with his peers who can see. They
seem different and even cheeky at times. Tadej is
different, despite the fact that his friends at the
Doc.=Documentary

camp are also handicapped. Even though he doesn’t
tell them that, he opens up in front of the camera
and talks about what bothers him in relationships
with those who can see. The camera acts as an
invisible companion, to whom the boy trusts things
he otherwise keeps for himself.
It seems that Tadej finds it easier to communicate
with adults than with his peers. Trough a
conversation with another blind man, one of the
leaders of the camp, he reveals his understanding
of the world as well as his dreams. We learn about
the differences between the man, who became blind
as an adult and the boy, who can’t see since birth.
And that maybe the reason the man believes that
medicine may help him to see again , while Tadej
finds that hard to believe.
A film about a boy that knows no fear and no
resentfulness, tells the story about life, in which
intellect and courage are triumphing with incredible
lightness – adagio.
Η ταινία Adagio μιλάει για το κουράγιο και την αποδοχή. Αφορά την κατανόηση της τύφλωσης και τα
όρια που φέρνει η προσπάθεια να αντιμετωπίσεις
ότι είσαι διαφορετικός. Ένα τυφλό αγόρι ο Tadej μαθαίνει σκι σε ένα κέντρο για άθληση για παιδιά με
ειδικές ανάγκες, όπου γνωρίζει τους φίλους του και
τους καθηγητές του. Η έφεση του για την μουσική
και τα αθλήματα και η κοινονική του προσωπικότητα
τον βοηθούν να ξεπεράσει το σκοτάδι του κόσμου
αλλά παρόλα αυτά παραμένει μοναχικός.
Παρόλο που ο Tadej τα περνάει μια χαρά στο κέντρο δεν μπορεί να περιμένει να πάει στο κονσέρτο. Δεν μπορεί να κάνει φιλία με ανθρώπους που
δεν είναι τυφλοί. Μοιάζουν διαφορετικοί ή ακόμα
θρασύς καμιά φορά . Ο Tadej είναι διαφορετικός παρόλο που οι φίλοι του στο κέντρο έχουν και αυτοί
ειδικές ανάγκες. Αυτό όμως δεν μπορεί να τους το
πεί, ανοίγεται μόνο μπροστά στην κάμερα και εξηγεί
αυτά που τον προβληματίζουν στις σχέσεις με τους
ανθρώπους που βλέπουν. Η κάμερα λειτουργεί σαν
ένα αόρατο φίλο στον οποίο το αγόρι εμπιστεύεται
πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα κρατούσε στο
εαυτό του.
Μοιάζει ότι ο Tadej βρίσκει πιο εύκολο να επικοινωνεί με τους ενήλικους παρά με τους φίλους του.
Μέσα από μια συνομιλία με έναν τυφλό άντρα, έναν
από τους αρχηγούς του κέντρου αποκαλύπτει την
αντίληψη που έχει για τον κόσμο αλλά και τα όνειρα του. Εμείς μαθαίνουμα για τις διαφορές ανάμεσα
στον άντρα και ανάμεσα σε αυτούς που μπορούν να
δουν. Ισως αυτός να είναι ο λόγος που ο άντρας
πιστύει πως ίσως τα φάρμακα μπορεί να τον βοηθήσουν να δει ξανά ενώ ο Tadej αυτό το βρίσκει δύσκολο. Μια ταινία για ένα αγόρι που δεν γνορίζει
από φόβο και μνησικακία λέει μια ιστορία για την
ζωή, στην οποία η διανόυση και το κουράγιο θριαμβέβουν με απίστευτη ελαφρώτητα - adagio.
Συμμετοχή στο Slovene Film Festival 2013

14. Milk Teeth, Fict.,
10’
Austria,
Peter Brunner
One early morning, when a 4 year old kid realizes
that filling the gap that his father has left is just
too much for him to handle, he decides to pack his
things and leave..
Ένα πρωί όταν ένα τετράχρονο αγόρι συνειδητοποιεί ότι το να γεμίζει το κενό του πατέρα του που
έφυγε είναι πολύ βαρύ για να χειριστεί, αποφασίζει
να μαζέψει τα πράγματα του και να φύγει..
Συμμετοχή στα φεστιβάλ America Online Film
Awards, Diagonale festival of Austrian Films, Lune
de Cinema, Plus Camerimage , Court Brest European
Short Film Festival, World Kids International, India.

15. Snap, Anim.
7’
Belgium – UK
Thomas G. Murphy & Hilere
Underwater life is a challenge for little Snap until
he meets an unlikely new friend. Together they
discover a novel solution to his problem.
Η ζωή κάτω από την θάλασσα είναι μια πρόκληση
για τον μικρό Snap μέχρι που γνωρίζει έναν άτυχο
φίλο. Μαζί ανακαλύπτουν νέα λύση στο πρόβλημα
του.
9 Διεθνή Βραβεία και συμμετοχή σε περισσότερα
από 120 φεστιβάλ.

16. The color of my wings, Anim.,
10’
Mexico
Miguel Anaya
A young bird near Oaxaca, Mexico, losses his mother
and tries to fly in order to find her. He has no
feathers, but he will get them at all costs.
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We are inviting you in the internationally renown cinema workshop for film of BFI in the film of Abbas Kiarostami,
the Iranian director of new-realism who approached the children age through an intense self portait and cultural
point of view in his country.
Special guest Irene Andriopoulou EU Media Literacy Expert | TV Content Designer | Analyst
Participation Application psaroloco@psaroloco.gr, T. 6942.463240

Σέριφος | Σάββατο 23/08

Σας προσκαλούμε στο επιτυχημένο διεθνώς εργαστήριο κινηματογραφικής ταινίας του BFI σε ταινία μικρού μήκους
του Άμπας Κιαροστάμι, του Ιρανού σκηνοθέτη του νεο-ρεαλισμού που προσέγγισε την παιδική ηλικία μέσα από μια
έντονη αυτοβιογραφική και πολιτισμική ματιά στη χώρα του.
Eπίσημη καλεσμένη Ειρήνη Ανδριανοπουλου ερευνήτρια
EU Media Literacy Expert | TV Content Designer | Analyst

Ένα νεαρό πουλί κοντά στο Oaxaca, Mexico, χάνει την
μητέρα του και προσπαθεί να πετάξει για να την βρεί.
Δεν έχει φτερά αλλά θα τα βρει με κάθε κόστος.
Συμμετοχή στο Festival de Cine en Guadalajara

17. I exist, Doc.,
10’
Egypt
Ahmed Abdelnaser
The film portrays one of the Scenes of Syrians and their
children in displaced camps after their homes and
schools have been damaged …. 3 years on the borders.
Η ταινία παρουσιάζει μια από τις σκηνές Συρίων και
των παιδιών τους σε στρατόπεδα φιλοξενίας αφού τα
σπίτια και τα σχολεία τους έχουν καταστραφεί… 3 χρόνια στα σύνορα.

18. The Stowaway, Fict.
19’
Sweden
Maria Brendle
After running away from an orphanage, 8-year old Emma
believes to have found the perfect hiding place in the
apartment of a blind woman named Evelyn then to her,
Emma is invisible. But Evelyn is not oblivious to the
strange noises in her apartment. She plays along with
her little roommate’s silent game of hideand- seek and
eventually learns to see the world through the eyes of
a child.
Έχοντας φύγει από το ορφανοτροφείο, η oχτάχρονη
Emma πιστεύει ότι έχει βρει την τέλεια κρυψώνα στο
σπίτι μια τυφλής κοπέλας που λέγεται Evelyn. Αλλά η
Evelyn αντιλαμβάνεται τους περίεργους θορύβους στο
σπίτι της. Παίζει με την συγκάτοικο της παιχνίδια κρυφτού και τελικά μαθαίνει να δει τον κόσμο από τα μάτια ένος παιδιού.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ shnit International
Shortfilmfestival, Bern,Swikos Basel, Upcomming
Filmmakers, Luzern

19. Hosanna Fict.
10’
Poland
Katarzyna Gondek
HOSANNA is a short tale about a little wild girl, who
jumps into the world of her devout grandmother and
gives it a bit of a spin.
Η ταινία HOSANNA είναι μια ιστορία για ένα μικρό άγριο
κορίτσι που μπαίνει στην ζωή της αφοσιωμένης γιαγιάς
της και την αναστατώνει.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Short Waves Grand Prix/
Pozna και Canada International Film Festival

20. Louis the ferris wheel kid, Doc.
16’
Netherlands
Tara Fallaux
Twelve year old Louis is used to travel from fair ground
to fair ground with his family and the ferris wheel they
exploit. So far he has lived his life between their mobile
home, the ferris wheel and the mobile school, without
steady friendships but very close to his little brother.
But soon his life will take a drastic turn. He graduates
from the mobile school and will have to leave his family
and his little brother for a boarding house in the city
where he will attend high school. He’ll face his future
alone among strangers, away from his traveling family.
Ο δωδεκάχρονος Louis είναι συνηθισμένος να ταξιδεύει
με την οικογένεια του από λούνα πάρκ σε λούνα πάρκ
μαζί με την ρόδα που νοικιάζουν. Μέχρι τώρα ζουν τις
ζωές τους ανάμεσα στο κινητό σπίτι τους την ρόδα και
το κινητό σχολείο, χωρίς σταθερές φιλίες αλλά πολύ
κοντά με τον μικρό του αδερφού. Αλλά σύντομα η ζωή
του θα πάρει μια δραματική στροφή. Αποφοιτεί από το
κινητό σχολείο και θα πρέπει να αφήσει την οικογένεια
και τον μικρό αδερφό του για ένα σπίτι στην πόλη όπου
θα πηγαίνει σχολείο. Θα αντιμετωπίσει το μέλλον μόνος
του ανάμεσα από την οικογένεια του που όλο ταξιδεύει.
Συμμετοσή στα φεστιβάλ Cinekid, Amsterdam, 2012,
Premiere και IDFA, Amsterdam.

21. Aliah, Anim.
5’
Italy
Valentino Bedini
Seeing and listening the harmony of a carillon to find
serenity in spite of the cruelty of war, through a dream
and the eyes of an Afghan little girl. Aliah. The carillon,
symbol of memories and time passing, makes everything
sweeter through its melody. Hope for a better world.
Βλέποντας και ακούγοντας την αρμονία από μουσικά
κουδούνια παρόλη την σκληρότητα του πολέμου μέσα
από το όνειρο και τα μάτια ενός μικρού Αφγανού κοριτσιού, την Aliah. Τα μουσικά κουδούνια, σημάδια των
αναμνήσεων και του καιρού που περνάει τα κάνει όλα
γλυκά μέσα από την μελωδία. Ελπίδα για ένα καλύτερο
κόσμο.

22. I Am Proud Fict.
7’
Greece
Οι μαθητές της Ε2 του 70 ΔΣ
Αθηνών μαζί με την εικαστικό
Σοφία Παπαδοπούλου
A new student tries to become of her new environment.

Μια μαθήτρια ενσωματώνεται στο καινούριο της περιβάλλον.

23. Astrid, Fict.
15’
Sweden
Fijona Jonuzi

11-year-old Astrid wants to do
things her way, but her mother thinks she’s too young.
Astrid rebels and slips away for an afternoon in town
with her friends. High on freedom, she ends up out of
her depth, and as the day draws to a close she has a
problem she needs to deal with.
Η εντεκάχρονη Astrid θέλει να κάνει τα πράγματα με
τον δικό της τρόπο αλλά η μητέρα της πιστεύει πως είναι πολύ μικρή ακόμα. Η Astrid επαναστατεί ένα απόγευμα στην πόλη με τους φίλους της. Ζαλισμένη από
την ελευθερία καταλήγει κάπου έξω από τα νερά της
και καθώς η μέρα τελειώνει θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της.

24. Zugzwang, Fict.
9’
USA, Spain
Yolanda Centeno
Zugzwag in German means obligations to move. Life
and chess are not so different. Often times in life, you
know you have to make a decision, but the best thing
to do would be not to make any. However.. you must.
We simply call this being screwed. In chess, it’s called
Zugzwang.
“Zugzwag” στα γερανικά σημαίνει υποχρέωση για κίνηση. Η ζωή και το σκάκι δε είναι τόσο διαφορετικά.
Συχνά στην ζωή ξέρεις ότι πρέπει να πάρεις αποφάσεις
αλλά το καλύτερο είναι να μην πάρεις καμία. Παρόλα
αυτά πρέπει. Κοινός το αποκαλούμε αυτό ‘’την έχεις
βαμένη’’. Στο σκάκι αυτό το αποκαλούμε Zugzwag.

25. Give & Take, Fict.
27’
Taiwan
Boan Wang
Ning was the center of the class but now she’s in
crisis because of a random prank. And her friendship
with Yun is now at stake.
Η Ning ήταν το κέντρο της προσοχής στην τάξη αλλά
τώρα είναι σε κρίση λόγω μιας τυχαίας φάρσας. Και η
φιλία της με την Yun τώρα κινδυνεύει.
Συμμετοχή στο Golden Harvest Awards
(Taipei, Taiwan)

26. Youngblood, Fict.
18’
Lithuania
Marija Kavtaradze
It’s real challenge to get into the girls dormitory.
You have to be careful, you have to be silent, nobody
can notice you. Ben and Vega are sixteen years old.
Ben and Vega are in love. Ben comes to Vega. Vega is
waiting for Ben. You know the rest.
Είναι πραγματική πρόκληση να μπεις στον κοιτώνα των
κοριτσιών. Πρέπει να είναι προσεκτικός, πρέπει να είσαι ήσυχος, κανείς δεν μπορεί να σε δει. Ο Ben και
η Vega είναι δεκαέξι χρονών. Ο Ben και η Vega είναι
ερωτευμένοι. Η Vega περιμένει τον Ben. Ξέρετε πως
πάνε τα υπόλοιπα.
Συμμετοχή στο International San Sebastian Film
Festival, και International European Film Forum
“Scanorama”, (Lithuania)

27. Pasta Ya!, Anim.
5’
France
Pouvarent Laurent
A high-handed queen orders her knights to pick
apples. But where the apple trees grow , there is a
big dragon. If someone wants to approach him, he
breathes fire at them. Nevertheless, one little knight
is more clever than the others ....
Μια βασίλισσα με μακριά χέρια δίνει διαταγές στον
ιππότη να μαζέψει μήλα. Αλλά εκεί που μεγαλώνουν οι
μηλιές υπάρχει ένας μεγάλος δράκος. Όταν κάποιος
τον πλησιάζει αυτός ξεφυσάει φλόγες. Παρόλα αυτά
ένας μικρός ιππότης είναι πιο έξυπνος από τους άλλους….
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Image par Image (Val d’Oise),
Animac (Lleida) Mecal (Barcelona), IFTS (Stuggart),
Festival d’un Jour (Valence)

28. Nothing else but water, Anim.
5’
France
Carlos De Carvalho
The story takes place in Lisbon at the time of the great
maritime discoveries. Explorers, looking like pigs,
arrive in the harbour after a long voyage across the
oceans. Everywhere in the city small groups gather and
congratulate each other. They organize spontaneous
round dances and celebrate their return. Meanwhile, a
young pig has the strange feeling of being completely
isolated from the others in his own native city...
Η ιστορία λαμβάνει χώρα στην Λισαβόνα τον καιρό
των μεγάλων ανακαλύψεων στην θάλασσα. Οι εξερευνητές μοιάζουν με γουρούνια που φτάνουν στο λιμάνι
μετά από ένα μακρι ταξίδι. Παντού στην πόλη μικρές
ομάδες μαζεύονται και συγχαίρουν η μια την άλλη. Ορ-

γανώνουν αυθόρμητος χωρούς και γιορτάζουν την επιστροφή τους. Στο εταξύ ένα μικρό γουρουνάκι έχει ένα
περίεργο συναίσθημα ότι είναι εντελώς απομονωμένος
στην δικιά του πόλη….

29. Land, Anim.
4’
Japan
Masanobu Hiraoka
Abstraction and metamorphoses.
Αφαιρετισμός και Μεταμόρφωση.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Stuttgart Festival of
Animated Film (ITFS) (Stuttgart, Germany) , MECAL
International Short Film and Animation Festival
(Barcelona, Spain) , Festival Ciné-Court Animé
(Roanne, France)
,TRAVELLING Film Festival (Rennes, France),CHILEMONOS
International Animation Festival (Santiago, Chile),
PLAY International Kids Film Festival (Lisbon /
Portugal)

30. Autumn Leaves,Anim.
11’
France
Carlos De Carvalho, Aude Danset
Abel lives in the winter and Apolline lives in the summer.
Isolated in their “natures”, they never met each other.
They are not even supposed to meet. So when Abel
crosses the border and discovers Apolline, curiosity
is overwhelming. Their encounter soon becomes more
complicated than they could imagine. Both of them will
have to learn compromise to protect the other...
Ο Abel ζει το χειμώνα και η Apolline ζει το καλοκαίρι. Απομονωμένοι από την ‘’φύση’’ τους δεν γνωρίζουν
ποτέ ο ένας τον άλλο. Δεν είναι καν γραφτό να γνωριστούν. Όταν λοιπόν ο Abel πέρασε τα σύνορα και ανακάλυψε την Apolline η περιέργεια ήταν συντριπτική. Η
συνάντηση τους γρήγορα γίνεται πολύ πιο μπερδεμένη
από όσο θα είχαν φανταστεί. Και οι δύο θα πρέπει να
μάθουν να συμβιβαστούν για να προστατέψουν ο ένας
τον άλλο.
Βραβεία στα φεστιβάλ SHORT SHORTS Film Festival
(Tokyo, Japan),Sapporo, KDIAF, Rencontres du Court
, NAFF και συμμετοχή στα φεστιβάλ Clermont-Ferrand,
Stuttgart Festival Of Animated Film , Animac

31. Fusee, Fict. Anim.
4’
France
Bertrant Picault
On the eve of Christmas, JANOD, the leading French
wooden toy invites you to discover through this film
the values that have made it famous: simple wooden
toys, creative and robust that develop the imagination
of the child and restore to parents their child’s soul…
Την παραμονή των Χριστουγέννων, το JANOD, το πρωταγωνιστικό Γαλλικό ξύλινο παιχνίδι σε προσκαλεί να
ανακαλύψεις μέσα από αυτή την ταινία την αξία που
το έκανε διάσημο: είναι απλό ξύλινο παιχνίδι, δημιουργικό και εύρωστο, αναπτύσσει την φαντασία του
παιδιού και αποκαθιστά την παιδικότητα της ψυχής
των γονιών…

32. Nicoleta, Fict.
19’
Hellas
Sonia Liza Kenterman
1951: in the mountains of Greece still full of the
hatreds of the civil war, a boy, as the head of his
family, is responsible for the destiny of his baby
sister. Carrying the baby on his shoulders, he treks
the inhospitable mountains and braves the dangers of
unforgiving people in the hope of escaping poverty.
1951: στα βουνά της Ελλάδας ακόμα γεμάτο από το μίσος του εμφυλίου, ένα αγόρι, ως ο αρχηγός της οικογένεια είναι υπεύθυνος για της τύχη της μικρής του
αδερφής. Κουβαλόντας το μωρό στους όμους του διασχίζει το αφιλόξενο βουνό και τολμά απέναντι στους
κινδύνους των ανθρώπων που δεν έχουν συγχωρήσει
με την ελπίδα να αποφύγουν την φτώχεια.
11 Διεθνή Βραβεία και συμμετοχή σε περισσότερα από
12 φεστιβάλ .

33. Komal, Anim.
10’
India
Prashant Shikare
Komal is like any other bright, sensitive and happy 7
year old. Her new neighbour Mr. Bakshi and his wife
are her father’s old friends. Komal bonds with the
affable Mr. Bakshi. Mr Bakshipampers her with gifts
and treats to win her confidence. They also share some
secrets. One day when Mr. Bakshi’s wife is away at
work, on the pretext of playing a new ‘secret’ game
with innocent Komal, he sexually abuses her. Komal is
confused, scared and depressed. The teacher notices
a changed and listless Komal and reports the matter
to Komal’s mother. Her parents are shocked and angry
when Komal finally breaks down and reveals it all. They
don’t know how to deal with the situation. Childline
Didi counsels Komal to help her overcome the guilt.
She explains to children the concept of safe and
unsafe touch, so that they are equipped to recognise
and ward off sexual abuse by taking help of trusted
adults.
CHILDLINE 1098 is a national, emergency, 24x7, phone

outreach service for children in need of care and
protection.
Η Komal είναι όπως κάθε άλλο έξυπνο, ευάισθητο και χαρούμενο εφτάχρονο κορίτσι. Οι καινούριοι γείτονες της
ο Κύριος Bakshi και η γυναίκα του είναι παλιοί φίλοι
του πατέρα της. Η Komal δένεται με τον καταδεκτικό
κύριο Bakshi. Ο κύριος Bakshi την κανακεύει με δώρα
και κεράσματα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.
Επίσης μοιράζονται και κάποια μυστικά. Μια μέρα όταν
η γυναίκα του κύριου Bakshi λείπει στην δουλειά με την
πρόφφαση ότι θα παίξουν ένα καινούριο μυστηκό παιχνίδι με την αθώα Komal, ασελγεί σεξουαλικά πάνω της.
Η Komal είναι μπερδεμένη, φοβησμένη και στεναχωρημένη. Η δασκάλα καταλαβαίνει μια διαφορά στην Komal
και απευθύνει το πρόβλημα στην μαμά της. Οι γονείς
της είναι σοκαρισμένοι και εκνευρισμένοι όταν η Komal
τελικά εξηγεί την κατάσταση. Η Didi από την γραμμή για
τα παιδιά συμβουλεύει την Komal για να την βοηθήσει
να ξεπεράσει τα προβλήματα της. Εξηγεί στα παιδία τον
ασφαλή και τον μη ασφαλή τρόπο να σε αγγίζουν, έτσι
ώστε να είναι εξοπλισμένοι και να καταλαβαίνουν και
να μπορούν να αποφύγουν την σεξουαλική κακοποίηση
με την βοήθεια εμπιστεύσημων ενηλίκων.
Βραβείο Best Animated Short film στο FICCI Baf 2014
(India)

34. A Shadow Of Blue, Anim.
12’
France, Spain
Carlos Lascano
A touching story in which fantasy and reality merge to
make dreams come true.
How determining can reality be, and how can fantasy
unleash an unexpected freedom ?
Can a fragile world of lights and shadows show us
more than a silhouette drawn against
the sunlight ?
Μια γλυκιά ιστορία όπου η φαντασία και η πραγματικότητα ενώνονται για να φτιάξουν όνειρα που θα έρθουν
στην πραγματικότητα. Πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η πραγματικότητα και πώς μπορεί η φαντασία να
ελευθερώσει την αναπάντεχη ελευθερία; Μπορεί ένα
ευθραυστος κόσμος από φώτα και σκιές να μας δείξει
περισσότερα από μια σιλουέτα ζωγραφισμένη απέναντι στος φως του ήλιου.
12 Διεθνή Βραβεία και συμμετοχή σε περρισότερα απο
50 φεστιβάλ.

35. Mr Toti and Old Pot, Anim.
8’
Poland
Lukasz Sluszkiewicz
Mr. Toti found in a mine under the floor a pot.
Η κύριος Toti βρήκε σε ένα ορυχείο κάτω από το πάτωμα ένα δοχείο.

Psarokokalo came up with many ways
of thanking you for your support. From a
great “thank you!” note to tickets, free access and eternal gratitude, our perks will
definitely make your contribution even
more pleasant. But, keep in mind that
Psarokokalo has its own label of authentic, traditional herbs, collected by hand
during our past editions across Greece,
cultivated by our top botanists. So we
have carefully added packs of these
unique herbs in some of our perks, in order to give a particular aroma, taste and
enchantment to our gifts back to you!
Το Psarokokalo έχει ετοιμάσει πολλούς
τρόπους για να ανταποδώσει την υποστήριξή σας. Από θερμά, ονομαστικά
“ευχαριστώ” μέχρι δωρεάν εισιτήρια,
πρόσβαση διαρκείας και την αιώνια ευγνωμοσύνη μας, οι τρόποι για να σας ευχαριστήσουμε σίγουρα θα κάνουν τη βοήθειά σας να αξίζει ακόμα περισσότερο.
Έχετε όμως υπόψη σας και κάτι ακόμα.
Το Psarokokalo ετοίμαζε εδώ και χρόνια
τη δική του σειρά αυθεντικών, παραδοσιακών βοτάνων, τα οποία συνέλεγε όλα
τα προηγούμενα χρόνια κατά τα ταξίδια
του στην Ελλάδα και τα εμπιστευόταν
στους καλύτερους βοτανολόγους. Έτσι,
επιλέξαμε προσεκτικά μία σειρά από
διαλεχτά βότανα και τα συμπεριλάβαμε
σε πολλά από τα ανταποδωτικά πακέτα
μας, προσθέτοντας έτσι ιδιαίτερο άρωμα,
γεύση και μαγεία στα δώρα μας για εσάς!

36. September, Anim.
3’
France
Chollet Thibault
A sensitive and poetic voyage of several graphics and
metaphorical universe.
Ένα ευαίσθηατο και ποιητικό ταξίδι από μερικές φιγούρες και ένα μεταφορικό κόσμο.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ ALTER-NATIVE ,Romania
Nijmeegse, PaysabasCroq Anim., OIAF,
CanadaSedciocorto IFFF, ItalieKROK, UkrainLIAF/
Londers,UKMelbourne International Animation Festival,
Australia Obliqua ,14éme Festival International du
Court Métrage Mecal, Barcelone, Spain Festival de
Court Métrage de Cartes, FranceSilence On Court,
Nanterre.

37. A Summer, Fict.
12’
France
Marcadier Clémence
Summer holidays. David, 16, home alone, is bored to
death. A microwave will upset his daily life.
Καλοκαιρινές διακοπές. Ο David, 16, είναι μόνος στο
σπίτι και βαριέται μέχρι θανάτου. Ένας φούρνος μικροκυμάτων θα αναστατώσει την ζωή του.

38. The Catrineta Ship, Anim.
5’
Portugal
Artur Correia
It is believed that “The Ship Cartineta’’ dates from the
sixteenth century (1565). This very popular song has
become an icon of Portuguese adventure on the open
seas. "Cartineta" depicts the maritime tragedies of the
Portuguese history during the Discoveries and it also
shows the deep Christian beliefs of our sailors.
Φημολογείται πως το πλοίο "Καρτινέτα" υπάρχει από τον
δέκατο έκτο αιώνα (1565). Αυτό το ξακουστό τραγούδι
έχει γίνει σήμα κατατεθέν της πορτογαλικής περιπέτειας στις ανοιχτές θάλασσες. To "Καρτινέτα" παρουσιάζει
τις θαλάσσιες τραγωδίες της πορτογαλικής ιστορίας
κατά τις ανακαλύψεις και δείχνει επίσης τις βαθιές χριστιανικές πεποιθήσεις των ναυτικών.
Βραβείο στο φεστιβάλ 4th Festival de Cinema Curta
Amazonia, Brasil, Best Foreign Animation Short Film συμμετοχή σε περισσότερα 17 φεστιβάλ.

39. The immaculates, Anim.
13’
France
Ronny Trocker

December 2011, in a town in northern Italy, a young
man returns home as he does every evening. He parks
his car and discovers his 16-year –old sister in tears
in front of their house. She tells him that two young
Romani guys have brutally raped her. The young man
immediately goes in search of the attackers but cannot
find them. The neighbourhood organizes a solitarity
march in view of the event. The tensionbegins to rise..
Δεκέμβριος 2011, σε μια πόλη στη βόρεια Ιταλία, ένας
νεαρός άνδρας επιστρέφει στο σπίτι του, όπως κάνει
κάθε βράδυ. Παρκάρει το αυτοκίνητό του και ανακαλύπτει την δεκαεξάχρονη αδερφή του με δάκρυα στα
μάτια μπροστά από το σπίτι τους. Εκείνη του λέει ότι
δύο νεαροί Ρομά την έχουν βιαστεί βάναυσα. Ο νεαρός
αμέσως ξεκινά την αναζήτηση τους, αλλά δεν μπορεί να
τους βρει. Η γειτονιά διοργανώνει πορεία αλληλεγγύης
με αφορμή το γεγονός. Η ένταση αρχίζει να μεγαλώνει..
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Rome Int. Film Festival ,
IFFR, Rotterdam, Clemont-Ferrand Int. Short Film
Festival, Tampere Int. Short Film Festival Videoformes,
Rencontres Henri Langlois, Glasgow Film Festival.

40. Les Paysages, Anim.
2’
Portugal
Jer nimo Rocha
A group of friends embark on a voyage across the
countryside in their vintage cars and caravans.
Μια ομάδα φίλων ξεκινά ένα ταξίδι στην εξοχή με τα
αυτοκίνητα και τα τροχόσπιτα τους.
4 διεθνή βραβεία με συμμετοχή σε 7 φεστιβάλ ( RIFF,
Reykjavik, International Film Festival, Iceland)

41. Save The World, Fict.
10’
Switzerland,
Renou Sylvain
In a world devastated by war! Where violence is the
only law! Brian, Joff, Mike and Sandy have only three
minutes! A nuclear holocaust threatens mankind! Are
these four kids pass their mission before mealtime?
Σε έναν κόσμο κατεστραμμένο από τον πόλεμο! Όπου η
βία είναι ο μόνος νόμος! Ο Brian, ο Joff, ο Mike και η
Sandy έχουν μόνο τρία λεπτά! Ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα απειλεί την ανθρωπότητα! Θα καταφέρουν αυτά τα
τέσσερα παιδιά να φέρουν την αποστολή τους σε πέρας
πριν την ώρα του φαγητού;

42. Felipe’s Hug, Fict.
11’
Ecuador
Daniela Gonzalez
The 9 year-old girl, Alegrιa, invites her boyfriend,
Felipe to her house. Felipe sees couples on the street
hugging and kissing, so he thinks he must behave like
them and worries about learning how to hug Alegrιa so
he doesn’t end alone.
Η εννιάχρονη Alegria καλεί το αγόρι της τον Felipe στο
σπίτι της. Ο Felipe βλέπει τα ζευγάρια στο δρόμο που
αγκαλιάζονται και φιλιούνται, οπότε σκέφτεται ότι πρέπει να φερθεί σαν αυτούς και ανησυχεί για το πώς θα

μάθει να αγκαλιάζει την Alegria έτσι ώστε να μην καταλήξει μόνος.

43. SUPERDOWN, Fict.
10’
Spain
Igor Garcιa
Pablo goes to the supermarket with his mother. But,
after a moment of oversight, he would live a small
odyssey that he will have to overcome alone and in which
he’ll discover that not everything in the supermarket
is color and distraction, surrounded by strangers and
kids not particularly innocents.
Ο Pablo πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με τη μητέρα του.
Αλλά μετά από μια στιγμή μακριά από την εποπτεία της
ο Pablo θα ζήσει μια μικρή οδύσσεια την οποία θα πρέπει να ξεπεράσει μόνος του και θα ανακαλύψει ότι στο
σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν μόνο χρώματα και πειρασμούς, περικυκλωμένος από ανθρώπους και παιδιά όχι
ιδιαίτερα αθώους.

44. Wool Fever
Fict., 15’
Netherlands
Astrid Bussink
In a small Dutch village boys and girls are fighting to
win the cup for the most beautiful wool float of the
year. What starts off as fun, ends up in a true battle of
the sexes; who will win the cup during the wool parade,
the girls or the boys?
Σε ένα μικρό χωριό στη Ολλανδία τα αγόρια και τα κορίτσια αγωνίζονται για να κερδίσουν το κύπελο για το
πιο όμορφο wool float του έτους. Αυτό που ξεκίνησε ως
διασκεδαστικό καταλήγει να είναι μια αληθινή μάχη των
φύλων. Ποιος θα κερδίσει το κύπελο κατά την διάρκεια
της παρέλασης του μαλλιού; Τα αγόρια ή τα κορίτσια;

45. Star Wars: The Holo Xperience, Fict., 		
15’
Spain
Miguel Angel Sanchez 				
Cogolludo, Santiago Hernandez 		
Martιn
Short tribute to the 30th Anniversary of Return of the
Jedi. The Rebels come into the forest on the planet
Endor. A soldier stays behind to guard the ship, but
soon a pair of Imperial scouts arrive to investigate,
and the mission is in danger of being discovered.
Ένας μικρός φόρος τιμής για την τριακοστή επέτειο
της επιστροφής των Jedi. Οι Rebels έρχονται στο
δάσος στον πλανήτη του Endor. Ένας στρατιώτης
μένει πίσω για να προσέχει το πλοίο αλλά σύντομα ένα
ζευγάρι διαπλανητικών προσκόπων φτάνουν για να
εξερευνήσουν και η αποστολή είναι πλέον σε κίνδυνο.

46. Zebra, Fict.
10’
Spain
Félix Fernandez de Castro
Chance mingles the fate of a vet from Barcelona΄s zoo,
a skin head and a female orangutan about to give
birth.
Η τύχη μπερδεύει το πεπρωμένο ενός ζώου του ζωολογικού κήπου της Βαρκελώνης, ενός skin head και μιας
γυναίκας που είναι έτοιμη να γεννήσει.

47. Tryouts, Fict.,
14’
US
Susana Casares
Being a teenager isn’t easy, especially for Nayla, a
Muslim-American girl who wants to be a cheerleader.
Το να είσαι έφηβη δεν είναι εύκολο, ειδικά για την Nayla,
μια μωαμεθανή-αμερικανίδα κοπέλα που θέλει να γίνει
μαζορέτα.

48. Adri, Fict.
14’
Spain
Estιbaliz Urresola
Just two days before the regional swimming
championship for which she has been training for years,
an unexpected event threatens Adri’s participation,
and she will have to make an important decision.
Μόλις δύο μέρες πριν από τον περιφερικό αγώνα κολύμβησης για τον οποίο έχει προπονηθεί σκληρά ένα αναπάντεχο γεγονός απειλεί την συμμετοχή της Adri, την
αναγκάζει να πάρει μια σημαντική απόφαση.

49. GLYN, Fict.
12’
UK, Welsh
Yann Gorriz
Glyn is a 10 year-old Welsh boy who lives in an isolated
area and dreams to become an astronaut. He finds
refuge in a caravan adjacent to his house to escape
from his authoritarian dad. Glyn’s friend Rhodri is
moving from the area and soon Glyn will be alone again.
Ο Glyn είναι ένα 10χρονο αγόρι, από την Ουαλία, που
ζει σε μια απομονωμένη περιοχή και ονειρεύεται να
γίνει αστροναύτης. Ο ίδιος βρίσκει καταφύγιο σε ένα
τροχόσπιτο δίπλα στο σπίτι του για να ξεφύγει από την
αυταρχικό μπαμπά του. Ο φίλος του Glyn, Rhodri, φεύγει
από την περιοχή και σύντομα ο Glyn θα είναι και πάλι
μόνος.

50. God by the Neck, Fict.
16’
Spain
José Trigueiros
It’s Sunday, and Pablo, 8 years old, has an invitation

to a very special but also forbidden birthday party.
It’s Sunday, and for the first time, Pablo is going on a
door-to-door preaching with his mother. It’s Sunday,
and behind each door, there is a challenge, a test, a
surprise. It’s Sund.
Είναι Κυριακή, και Pablo, 8 ετών, έχει μια πρόσκληση σε
ένα πολύ ιδιαίετρο, αλλά απαγορευμένο πάρτι γενεθλίων. Είναι Κυριακή, και για πρώτη φορά, ο Pablo θα κάνει
κήρυγμα πόρτα πόρτα με τη μητέρα του. Είναι Κυριακή,
και πίσω από κάθε πόρτα, υπάρχει μια πρόκληση, μια
δοκιμή, μια έκπληξη. Είναι Κυριακή.

Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια χάρτινη βάρκα που
ζούσε σε ένα εγκαταλελύμενο μαγαζί παιχνιδιών, που
ξεκινάει για το ταξίδι της ζωής του.
- Βραβείο RTVA Prize – Best Short Film στο FIJR
International Short Film Festival Granada ( Spain) συμμετοχή σε περισσότερα από 14 φεστιβάλ.

51. Children Of The World, Anim.
2’
India
Grade V students of Ecole Mondiale 		
World School

A-Way is a substitute civilian serviceman at physically
and mentally disability Division. In this office, there
are a lot of weird people and things. For A-Way, this is
a bizarre but unforgettable memory…
Ο A-Way είναι ένας αναπληρωτής άμαχος στρατιώτης
στο Τμήμα σωματικής και ψυχικής αναπηρίας. Σε αυτό
το γραφείο, υπάρχουν πολλοί παράξενοι άνθρωποι και
περίεργα πράγματα. Για τον A-Way, αυτό είναι μια παράξενη αλλά αξέχαστη ανάμνηση …
Βραβεία στα φεστιβάλ Trinity International Festival (USA,
Detroit)και Queen City Film Festival (USA, Cumberland)
συμμετοχή σε περισσότερα από 14 φεστιβάλ.

‘’Children of the World’’ is a short animated film based
on Child Rights. The film is a narrative of a child who
lives a happy childhood but is also aware of the many
who are not as privileged. The happy child draws
parallels of the striking contrast in his/her life in
comparison to the under-privileged children in the
world around. Collaboratively created by Grade V
Students of Ecole Mondiale World School,
Mumbai, where each student individually animated
one shot from the film. PS: This film is their first-ever
attempt at animation and visual story-telling. Since
each student has individually directed, visualised and
animated each shot, this film
has 16 Directors.
Το «Παιδιά του Κόσμου» είναι μια μικρή μήκους ταινία
κινουμένων σχεδίων με βάση τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είναι η αφήγηση ενός παιδιού που ζει μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία, αλλά έχει επίγνωση των πολλών
παιδιών που δεν είναι τόσο προνομιούχα. Το ευτυχισμένο παιδί παραλληλίζει την εντυπωσιακή αντίθεση της
ζωή του / της, σε σύγκριση με τα λιγότερο ευνοημένα
παιδιά ανά τον κόσμο. Δημιουργήθηκε, σε συνεργασία
με μαθητές της πέμπτης τάξης του σχολείου Mondiale
World School, στη Βομβάη, όπου κάθε μαθητής ξεχωριστά έδωσε κίνηση σε ένα καρέ της ταινίας.
ΥΓ: Αυτή η ταινία είναι η πρώτη φορά προσπάθειά τους
στο animation και την οπτική αφήγηση. Δεδομένου ότι,
κάθε μαθητής ξεχωριστά σκηνοθέτηση, έδωσε εικόνα
και κίνηση σε κάθε καρέ, το φιλμ έχει 16 σκηνοθέτες.
5 διεθνή βραβεία και συμμετοχή στα φεστιβάλ FICCI
Frames Best Animation Films (BAF), Mumbai , VAFI 4
Film Festival, Croatia , SoDak Animation Festival,18th
International Children’s Film Festival India (18th ICFFI)
The Golden Elephant.

52. For The Love Of A Cat, Anim.
4’
India
Grade VII students of Ecole Mondiale
World School
‘For The Love Of A Cat’, is a short Cut-Out Animation film
based on a Buddha Story by Rosalind Wilson, created
by a team of young Grade VII animators of ECOLE
MONDIALE WORLD SCHOOL. All BG, Characters and Props
are hand-painted by the kids using the aboriginal
tribal Bhil Art style. The film is a story of a Painter and
his only family and friend Tara, his pet cat. During one
cold winter, the Painter is unable to sell his paintings
to the poor villagers. He soon runs out of money and
food. The Priests from the Buddha temple offer him a
lucrative project to create a portrait of Lord Buddha
surrounded by all the creatures of the world except
the cat. The reason, Lord Buddha did not like cats. He
accepts the condition and begins work only to find
that Tara is unhappy and over time falls very ill and
dies. He understands what Tara wanted during the last
days. She wanted to be a part of the painting too. The
Painter chooses between his love for the cat,art and
the absurd condition of the Priests. He disobeys the
Priests and Lord Buddha finally comes to his rescue.
Το « Για την αγάπη της γάτας » της Rosalind Wilson είναι
μια μικρή Cut -Out Animation ταινία βασισμένη σε μια
ιστορία του Βούδα από Rosalind Wilson, που δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων animators της έβδομης τάξης
του Mondiale WORLD SCHOOL . Όλα τα BG , χαρακτήρες
και στηρίγματα είναι ζωγραφισμένα στο χέρι από τα
παιδιά που χρησιμοποιούν το tribal στυλ Art Bhil.
Η ταινία είναι μια ιστορία ενός ζωγράφου που η μόνη
του οικογένεια και παρέα έιναι η γάτα του, Tara. Κατά
τη διάρκεια ενός κρύου χειμώνα, ο ζωγράφος δεν μπορεί
να πουλήσει τους πίνακές του στους φτωχούς χωρικούς.
Σύντομα ξεμένει από χρήματα και τρόφιμα. Οι Ιερείς
από το ναό του Βούδα του αναθέτουν ένα προσοδοφόρο έργο, να δημιουργήσει ένα πορτρέτο του Βούδα,
στο οποίο θα περιβάλλεται από όλα τα πλάσματα του
κόσμου, εκτός από τη γάτα. Και αυτό, γιατί στο Βούδα
δεν αρέσουν οι γάτες . Εκείνος δέχεται την κατάσταση
αλλά καθώς αρχίζει να δουλεύει, διαπιστώσει ότι η Tara
είναι στενοχωρημένη και με τον καιρό αρρωσταίνει και
πεθαίνει. Καταλαβαίνει τι Tara ήθελε κατά τη διάρκεια
των τελευταίων της ημερών . Ήθελε να είναι ένα μέρος
του πίνακα. Ο ζωγράφος επιλέγει ανάμεσα στην αγάπη
του για τη γάτα, την τέχνη και την παράλογο αίτημα
των Ιερέων . Παρακούει τους Ιερείς και τελικά ο Βούδας
θα τον σώσει.
Βραβεία στα φεστιβάλ FICCI Baf , Wins the 2nd
Prize (A Golden Plaque Award) in the Little Directors
Category at CFSI’s 18th, Golden Elephant Festival,
India, Officially Selected at 4th Se-Ma-For Film Festival,
Poland,
Officially Selected at VAFI 5, Croatia

53. Origami, Anim.
6’
Spain
David Pavon
Once upon a time there was a paper boat, who lived in
an abandoned toy store, that embarks on the journey
of his life.

54. A-WAY, Fict.
30’
Taiwan,
Chien Hung Lien

55. Blossom with Tears, Doc.
38’
China
Huaqing Jin
This is a story is about competition and survival: a
group of blossom-like children struggle to pave out
the way for their future lives. The film tells the story
of two children (Yuan and Xiang) who study acrobatics
and their family. Their thin shoulders bear the hope of
both families. While undergoing hardships physically
and psychologically as they grow up, they learn to find
happiness in life in their own ways. The documentary
expresses the director’s concern about
the life of the average people in China.
Μια ιστορία για έναν διαγωνισμό επιβίωσης: μια ομάδα από ‘’ανθισμένα’’ παιδιά που παλεύουν να δομήσουν
τον μονοπάτι που οδηγεί στην μελλοντική τους ζωή. Η
ταινία πραγματεύεται την ιστορία δύο παιδιών (Yuan
και Xiang) και των οικογενειών τους, που μαθαίνουν
ακροβατική. Οι λεπτοί τους ώμοι σηκώνουν τα βάρη
και των δύο οικογενειών. Καθώς μεγαλώνουν περνούν
δυσκολίες σωματικά και ψυχολογικά και μαθαίνουν να
βρίσκουν χαρά στην ζωή τους με τον δικό του τρόπο. Το
ντοκιμαντέρ εκφράζει την ανησυχία του σκηνοθέτη για
την ζωή του μέσου Κινέζου.

56. Status: In Trouble, Fict.
15’
Macedonia
Eleonora Veninova
Based on a series of Facebook posts and rumors, group
of high-school students suspect a friend of theirs is
in serious trouble and take action to help her, without
realizing that their “intervention” is getting them in
even greater troubles.
Με βάση μια σειρά από δημοσιεύσεις στο Facebook και
φήμες, μια ομάδα μαθητών γυμνασίου υποψιάζεται ότι
μια φίλη τους αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και αναλαμβάνουν δράση για να την βοηθήσουν, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι «παρέμβαση» τους θα τουε μπλέξει
σε μεγαλύτερα προβλήματα.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ SEE Fest, Los Angeles, USA,
Kultra, Festival for Theater and Film, Stip, Macedonia,
CineDays Festival for European Film, Skopje, Macedonia.

57. Cartoon Away, Anim. - Exp.
4’
Brazil
Augusto Bicalho Roque
An animated character is tortured by his creator to the
point the creature rebels from his
creator and escapes from the drawing table. The human
manages to bring the character back but only to find
out that he no longer can eliminate his creation.
Ένας animated χαρακτήρας βασανίζεται από το δημιουργό του στο σημείο, που το πλάσμα επανανστατεί
ενάντιον του δραπετεύει από τον πίνακα σχεδίασης.
Ο άνθρωπος καταφέρνει να φέρει το χαρακτήρα πίσω,
αλλά μόνο για να ανακαλύψει ότι δεν μπορεί πλέον να
εξαλείψει τη δημιουργία του.
Συμμετοχή στα φεστιβάλ Annecy, Anima Mundi, Interfilm
Berlin.

58. School Melody, Fict.
7’
Hellas
Aris Lehouritis
A music teacher, teaches his students the history of
classic music. Little Alexander falls asleep and dreams
about a completely transformed setting about him and
his classmates being in a rock band and their teacher
being the conductor.
Ένας δάσκαλος μουσικής διδάσκει τους μικρούς μαθητές ενός ωδείου την ιστορία της κλασικής μουσικής. Ο
μικρός Αλέξανδρος αποκοιμιέται και ονειρεύεται ένα
ολοκληρωτικά μεταμορφωμένο σκηνικό με αυτόν και
τους συμμαθητές τους σαν ροκ και τον δάσκαλο σε
ρόλο μαέστρου.

59. Mirage, Fict.
9’
USA
Iker Maidagan Dana Terrace
A young Inuit boy reaches waters no one has ever
reached before while trying to fish in the Arctic
wilderness.
Ένα νεαρό αγόρι Ίνουιτ καταλήγει σε νερά, στα οποία
κανείς ποτέ δεν έχει φτάσει, ενώ προσπαθεί να ψαρέψει
στην αρκτική άγρια φύση.

