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Φίλες και φίλοι,
Το γεμάτο ευωδιές και χρώματα «Ελληνίς», σας καλεί
στο χώρο του να απολαύσετε και αυτό το καλοκαίρι
έργα της 7ης τέχνης, κάτω από τον έναστρο Ελληνικό ουρανό.
Μαρία Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Αγρινίου

Επιμέλεια Προγράμματος
Χριστίνα Μπαλάσκα
Υπεύθυνη του Δημοτικού Κινηματογράφου
Μηχανικός Κινηματογράφου
Ευθύμιος Ευθυμίου
Tαμίας Κινηματογράφου
Ελένη Μπαρλίκα
Τηλέφωνο Ταμείου
26410 44345
e-mail: politismos@agrinio.gr

Σχεδιασμός & παραγωγή: Γραφικές Τέχνες Πασχέντη

Ένας τόπος είναι και τα στέκια του…
Στο Αγρίνιο, τα βράδια του καλοκαιριού, έχουν σίγουρα τη σφραγίδα του Ελληνίς.
Η τόσο γνώριμη αυλή, με τα αρώματα των λουλουδιών και τα χρώματα της μεγάλης οθόνης να
συντροφεύουν την καλοκαιρινή μαγεία, αιχμαλωτίζει μικρούς και μεγάλους.
Το θερινό σινεμαδάκι είναι παράδοση, είναι νοσταλγικές αναμνήσεις αλλά και απόδραση στην αίγλη
και τη γοητεία μιας άλλης εποχής. Μας περιμένει και
φέτος για να απολαύσουμε μοναδικές ταινίες με
υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας. Το Ελληνίς σαν
παλιό σινεμά, σαν καλό σινεμά…
Εύχομαι σε όλες και όλους ένα δροσερό καλοκαίρι.

Γεώργιος Παπαναστασίου
Δήμαρχος Αγρινίου
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Λειτουργούν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣ
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Στις ταινίες κάθε Κυριακή & Τετάρτη
στο ΕΝΑ εισιτήριο ΕΙΣΟΔΟΣ για ΔΥΟ άτομα
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• Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη - Avengers: Endgame
• Αλαντίν - Aladdin
Κλέφτες καταστημάτων - Manbiki Kazoku / Shoplifters
• Bohemian Rhapsody
• Ένα Αστέρι Γεννιέται - A Star is Born
• Ρόμα - Roma
• Η Ευνοούμενη - The Favourite
Ο Πρώτος Άνθρωπος - First Man
• To Πράσινο Βιβλίο - Green Book
• Αν η Οδός Μπιλ μπορούσε να μιλήσει
If Beale Street Could Talk
Η Παρείσφρηση - BlacKkKlansman
• Χ-Μen: Ο Μαύρος Φοίνικας - X- Men: Dark Phoenix
• Η Μαίρη Πόππινς Επιστρέφει - Mary Poppins Returns
Οι Αγώνες μας - Nos Βatailles
• Η Κομπίνα - Τhe Hustle
• Οι Γαμπροί της Ευτυχίας - Θεατρική Παράσταση
• Πήτερ Παν - Παιδική Θεατρική Παράσταση
• Οι Άντρες με τα Μαύρα: Παγκόσμια Απειλή - Man in Black: MIB
• Χθες - Yesterday
• Κατά Φαντασίαν Ασθενής - Θεατρική Παράσταση
• Οδυσσεβάχ - Παιδική Θεατρική Παράσταση
• Το Λευκό Κοράκι - The White Crow
• Γκλόρια Μπελ - Gloria Βell
• Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα
• Η Άναμπελ Επιστρέφει Σπίτι - Annabelle Comes Home
• Μικρά Αθώα Ψέματα 2 - Little White Lies 2
• Μακριά απο τον Τόπο του - Spider-Man: Far From Home
• Toc Toc - Θεατρική Παράσταση
• The Professor
• Πως να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας 3
How to Train Your Dragon 3
• Ο Έρωτας της Βιρτζίνιας Γουλφ - Vita & Virginia
• Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν - The Dead Don't Die
• Lego Movie 2
• Αναζητώντας τον Χέντριξ - Smuggling Hendrix
• Θεέ μου τι σου κάναμε 2 - Serial Bad Weddings 2
• Η Ληστεία της Στοκχόλμης - Stocholm
• Ο Λαγός και η Χελώνα - Παιδική Θεατρική Παράσταση
• Η Πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας
The Fall Of The American Empire
• Η Ληστεία του Αιώνα - Vault
• Η Μάχη της Επικράτησης - The Current War
• Ντάμπο - Dumbo
• Έντμοντ: Ένας Απρόβλεπτος Συγγραφέας - Edmond
• Συναυλία με τους “Άτροπον”
• Το Ξέρουν Όλοι - Everybody Knows
• Συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη
• Dogman
• Η Νηπιαγωγός - The Kindergarten Teacher
• Αποδημητικά Πουλιά - Birds of Passage
• Μια Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη - A Rainy Day in New York
• Επίσημα Μυστικά - Official Secretes
• Κάποτε... στο Χόλιγουντ - Once upon a time in Hollywood
• Αυτό, Κεφάλαιο 2 - It, Chapter 2
• Οι Μαχητές των Δρόμων
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Το παραπάνω πρόγραμμα, μπορεί να τροποποιηθεί.
Παρακαλούμε επιβεβαιώνετε τις ακριβείς ημέρες και ώρες προβολών.
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Εκδικητές:
Η Τελευταία Πράξη
Avengers: Endgame
Σκηνοθεσία: Αντονι & Τζο Ρούσο
Πρωταγωνιστούν:
Γκουίνεθ Πάλτροου,
Σκάρλετ Τζοχάνσον,
Πολ Ραντ, Κρις Έβανς,
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ
Πέντε χρόνια μετά από την ολέθρια μάχη με τον Thanos η επιστροφή του εξαφανισμένου AntMan θα οδηγήσει στην επανασύσταση των υπερ-ηρώων που θεωρητικά βρήκαν τρόπο για να
αντιμετωπίσουν τον Thanos. Όμως ο Iron-Man, τις επιστημονικές γνώσεις του
οποίου χρειάζονται απεγνωσμένα, αρνείται να βοηθήσει.
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Αλαντίν
Aladdin
Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι
Πρωταγωνιστούν:
Μένα Μασούντ,
Ουίλ Σμιθ, Νεϊόμι Σκοτ
Μια συναρπαστική αναπαράσταση ζωντανής δράσης,
της κλασικής ταινίας της
Disney, η ταινία «Αλαντίν»
του Γκάι Ρίτσι, είναι η ιστορία του γοητευτικού αλητάκου του δρόμου Αλαντίν,
της θαρραλέας και αποφασιστικής πριγκίπισσας Γιασμίν και του Τζίνι που μπορεί να είναι και εκείνο που θα ξεκλειδώσει το μέλλον τους. Ριμέικ του πολυαγαπημένου καρτούν της Disney και του 1992 σε εκδοχή ζωντανής δράσης.
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Κλέφτες καταστημάτων
Manbiki Kazoku / Shoplifters
Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-Έντα
Πρωταγωνιστούν: Λίλι Φράνκι,
Σακούρα Άντο, Μίγιου Σασάκι
Μια τετραμελής οικογένεια προσπαθεί να
επιβιώσει σε ένα χαμόσπιτο δύο δωματίων με τη σύνταξη της γιαγιάς, περιστασιακές δουλειές και τακτικές «επιδρομές»
πατέρα και γιου σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα για τη δωρεάν προμήθεια αγαθών. Η κατάστασή τους περιπλέκεται,
όμως, ακόμη περισσότερο όταν συναντήσουν στο δρόμο ένα κοριτσάκι που μοιάζει
κακοποιημένο κι εγκαταλελειμμένο, το οποίο περιμαζεύουν στο σπίτι τους και γίνεται σταδιακά μέλος της αντισυμβατικής αυτής οικογένειας.
Βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών.
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Bohemian Rhapsody
Σκηνοθεσία: Μπράιαν Σίνγκερ
Πρωταγωνιστούν: Ράμι Μάλεκ,
Λούσι Μπόιντον, Τζόζεφ Ματσέλο,
Μάικ Μάγιερς
Ο Άντονι ΜακΚάρτεν επιλέγει να κοιτάξει τον ήρωά του
ως έναν άνθρωπο που προσπαθεί μια ζωή να ταιριάξει
τις δύο εικόνες του. Την πιο λαμπερή, αυτήν του γεννημένου σόουμαν, και την πιο τσαλακωμένη, εκείνη του
«περιθωριακού» που αναζητά να γίνει αποδεκτός γι’
αυτό που είναι αληθινά. Η διαδρομή μέχρι την πλήρη
ταύτισή τους περιλαμβάνει ανόδους και πτώσεις, επώδυνες συνειδητοποιήσεις και την διαρκή αναζήτηση μιας
οικογένειας, μέχρι την ημέρα της ιστορικής συναυλίας
του όπου αντιμέτωπος με το θάνατο βρίσκει επί σκηνής
τον πραγματικό, ολοκληρωμένο εαυτό του.
Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, Μοντάζ, Ήχου,
Ηχητικού Μοντάζ.

Eπιστημονική Υπεύθυνη: Καζάκου Σάρα - Φωτεινή

Μ. Γλέζ
Μ
Γλέζου - Λ
Λ. Σ
Σάντα 1ος όροφος (Πλ. Καρ
Καραπανέικα)
έικα) Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 25545, Κιν.: 6976
976 949929 • e-mail: kazakou.s@gmail.com
k
@
il
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Ένα Αστέρι Γεννιέται
A Star is Born
Σκηνοθεσία:
Μπράντλεϊ Κούπερ
Πρωταγωνιστούν:
Μπράντλεϊ Κούπερ,
Λέιντι Γκάγκα,
Σαμ Έλιοτ,
Ντέιβ Σαπέλ
Ο Τζάκσον Μέιν είναι ένας αλκοολικός
ροκ-κάντρι σταρ που ερωτεύεται μια
νεαρή τραγουδίστρια και τη βοηθά να
απογειώσει το ταλέντο της.
Όταν όμως εκείνη καταξιώνεται, η
σχέση τους και η καριέρα του αρχίζουν
να καταρρέουν.
Όσκαρ Τραγουδιού.
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Ρόμα
Roma
Σκηνοθεσία:
Αλφόνσο Κουαρόν
Πρωταγωνιστούν:
Γιαλίτζα Απαρίσιο,
Μαρίνα ντε Ταβίρα,
Νάνσι Γκαρσία,
Χόρχε Αντόνιο Γκερέρο
Η ιστορία μιας υπηρέτριας στο
σπίτι ενός Μεξικανού γιατρού
στις αρχές της δεκαετίας του ’70.
Εκεί και στην άκρη ενός διαδρόμου γυρίζει κάθε βράδυ για να κοιμηθεί η Κλεό μαζί με τη μαγείρισσα του σπιτιού
Αντέλα, μια συγχωριανή της από τον Βορρά. Όλη την ημέρα προσέχει τα παιδιά,
καθαρίζει το σπίτι, πλένει τα ρούχα και σερβίρει τα γεύματα, φροντίζοντας να κυλάει
απρόσκοπτα και προβλέψιμα η καθημερινότητα μιας μεσοαστικής οικογένειας.
Όσκαρ καλύτερης Σκηνοθεσίας, Φωτογραφίας, Ξενόγλωσσης Ταινίας.
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Η Ευνοούμενη
The Favourite
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Πρωταγωνιστούν:
Ολίβια Κόλμαν, Έμα Στόουν,
Ρέιτσελ Βάις, Νίκολας Χουλτ
Στις αρχές του 18ου αιώνα η φιλάσθενη
Άννα κάθεται στο βρετανικό θρόνο, το
κράτος όμως κυβερνά η σύμβουλός της
Λαίδη Σάρα. Όταν η καινούρια υπηρέτρια
Άμπιγκεϊλ καταφθάνει στην αυλή, μπαίνει
υπό την προστασία της Σάρα και αρχίζει
να αναπτύσσει φιλίες με τη βασίλισσα. Η
γοητευτική παρουσία της και μερικές ευνοϊκές συμπτώσεις θα φέρουν γρήγορα τη
φτωχή νεαρή κοντά στην καταθλιπτική μονάρχη, ανοίγοντας ένα σιωπηλό, μα θανάσιμα ανταγωνιστικό κύκλο διεκδίκησης
της βασιλικής εύνοιας.
Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου.
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Ο Πρώτος Άνθρωπος
First Man
Σκηνοθεσία: Ντάμιεν Σαζέλ
Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κλερ
Φόι, Κρίστοφερ Άμποτ, Κάιλ Τσάντλερ
Συγκλονισμένος από το θάνατο της δίχρονης κόρης του από καρκίνο, ο πιλότος Νιλ
Άρμστρονγκ ο πρώτος άνθρωπο που περπάτησε στη σελήνη, βυθίζεται στην κατάθλιψη. Προσπαθώντας να αποδράσει από
το τραυματικό παρόν και να ξεφύγει από
τα γήινα δεσμά κατατάσσεται στην NASA,
η οποία το 1962 ανακοινώνει το διαστημικό της πρόγραμμα Gemini.
Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ.
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To Πράσινο Βιβλίο
Green Book
Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Πρωταγωνιστούν: Βίγκο Μόρτενσεν,
Μαχερσάλα Αλί, Λίντα Καρντελίνι
Το 1962 ένας Ιταλοαμερικανός μπράβος αναλαμβάνει χρέη σοφέρ ενός
Αφροαμερικανού πιανίστα, ο οποίος
περιοδεύει στον αμερικανικό Νότο.
Δεδομένης της διαφορετικότητας μεταξύ του μορφωμένου και καλαίσθητου πιανίστα και του πεζού σοφέρ, το
ταξίδι των δυο ανδρών φαίνεται στην αρχή να είναι καταδικασμένο να αποτύχει
λόγω των διαφορετικών τους πεποιθήσεων πάνω στη ζωή. Κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού τους οι δυο γίνονται μάρτυρες των φυλετικών και όχι μόνο διακρίσεων
και μαθαίνουν να εκτιμούν ο ένας τα ταλέντα του άλλου και να αποδέχονται τη
διαφορετικότητά τους και μια φιλία μεταξύ τους ανθίζει.
Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Β' Ανδρικού Ρόλου, Πρωτότυπου Σεναρίου.
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Αν η Οδός Μπιλ μπορούσε να μιλήσει
If Beale Street Could Talk
Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζένκινς
Πρωταγωνιστούν: Ρετζίνα Κινγκ,
Κίκι Λέιν, Στίβεν Τζέιμς
Η 19χρονη Τις, ερωτεύεται τον λίγο μεγαλύτερό της Φόνι στο Χάρλεμ της δεκαετίας του
’70. Εκείνος όμως γρήγορα θα βρεθεί στη
φυλακή κατηγορούμενος για ένα βιασμό
που δεν διέπραξε κι εκείνη θα διαπιστώσει
πως είναι έγκυος. Θα ξεκινήσει έτσι έναν
αγώνα μαζί με την οικογένειά της να αποδείξουν την αθωότητα του αγαπημένου της,
που εξαρτάται άμεσα από την κατάθεση του
θύματος, το οποίο όμως έχει εξαφανιστεί.
Από το δημιουργό του «Moonlight»
Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

Σαρδελή Κ. Νάνσυ

Διαιτολόγος Διατροφολόγος

Εξατομικευμένα ρογράμματα Διατροφής

Απώλεια - Αύξηση Βάρους / Διατροφικές Διαταραχές / Κλινικές Καταστάσεις
Κύηση - Θηλασμός / Παιδιά - Εφήβους / Τρίτη Ηλικία / Αθλητές
ΜΠΑΪΜΠΑ 32 ΑΓΡΙΝΙΟ

26415 51614

66942 952471

nancysar@yahoo.gr
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Η Παρείσφρηση
BlacKkKlansman
Σκηνοθεσία: Σπάικ Λι
Πρωταγωνιστούν: Άνταμ Ντράιβερ,
Τόφερ Γκρέις, Τζον Ντέιβιντ
Ουάσινγκτον, Λόρα Χάριερ
Στις αρχές των ταραγμένων ’70s ο Ρον
Στάλγουορθ, ένας Αφροαμερικανός αστυνομικός κι ο Εβραίος συνάδελφός του
Φλιπ Ζίμερμαν από το Κολοράντο κατορθώνουν να παρεισφρήσουν στην Κου
Κλουξ Κλαν. Πρόθυμος να αποδείξει την αξία του, δεν διστάζει να δουλέψει ως
μυστικός και να παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις των Μαύρων Πανθήρων. Με τη
βοήθεια του Εβραίου συναδέλφου ο οποίος εμφανίζεται στους Κλάνερς ως Στάλγουορθ, κατορθώνει να γίνει μέλος της εξτρεμιστικής συμμορίας και φιλοδοξεί να
αποκαλύψει τα δολοφονικά σχέδιά της.
Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου.
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Χ-Μen: Ο Μαύρος Φοίνικας
X- Men: Dark Phoenix
Σκηνοθεσία: Σάιμον Κίνμπεργκ
Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς ΜακΑβόι,
Μάικλ Φασμπέντερ, Τζένιφερ Λόρενς,
Νίκολας Χουλτ
Η ιστορία της αγαπημένης ηρωίδας των XMEN, Τζιν Γκρέι, καθώς εξελίσσεται στον εμβληματικό Μαύρο Φοίνικα. Κατά τη διάρκεια
μιας επικίνδυνης αποστολής διάσωσης στο
διάστημα, η Τζιν βάλλεται από μια κοσμική
δύναμη που τη μεταμορφώνει στην πιο
ισχυρή μεταλλαγμένη που έχει υπάρξει ποτέ.
Παλεύοντας με την ασταθή και αυξανόμενη
δύναμή της αλλά και τους προσωπικούς της
δαίμονες, η Τζιν βγαίνει εκτός ελέγχου και
φέρνει στο χείλος της διάλυσης την οικογένεια
των X-MEN αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη.
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Η Μαίρη Πόππινς Επιστρέφει
Mary Poppins Returns
Σκηνοθεσία: Ρομπ Μάρσαλ
Πρωταγωνιστούν: Εμιλι Μπλαντ,
Λιν-Μάνουελ Μιράντα, Μπεν Γουίσο,
Εμιλι Μόρτιμερ, Τζούλι Γουόλτερς
Τρεις δεκαετίες μετά την επίσκεψη της
ιπτάμενης νταντάς στην οικογένεια των
Μπανκς ο Μάικλ και η Τζέιν έχουν μεγαλώσει, με τον πρώτο, χήρο μετά τον
πρόσφατο θάνατο της γυναίκας του, να
αγωνίζεται να διατηρήσει το πατρικό
του. Η αδερφή του, η πιστή οικονόμος Έλεν και τα τρία μικρά παιδιά
του προσπαθούν μάταια να τον βοηθήσουν, μέχρι που εμφανίζεται
ξανά η μυστηριώδης Μαίρη. Αναλαμβάνοντας τη φροντίδα της οικογένειας θα αλλάξει τη ζωή των Μπανκς για άλλη μία φορά.

είσ
ο ος
ελ δ η
ε ύθερ

...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.

28-29-30 | 6 | 2019

Οι Αγώνες μας
Nos Βatailles
Σκηνοθεσία:
Γκιγιόμ Σενέ
Πρωταγωνιστούν:
Ρομέν Ντιρίς,
Λετισιά Ντος,
Λουσί Ντεμπέ
Ως μαχόμενος συνδικαλιστής, ο Ολιβιέ προσπαθεί καθημερινά να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των συναδέλφων του στο εργοστάσιο.
Όταν όμως η γυναίκα του εγκαταλείψει ξαφνικά την οικογένειά τους, εκείνος πρέπει να βρει έναν τρόπο να
μείνει κοντά στα δύο μικρά παιδιά
του και παράλληλα να αντιμετωπίσει
τις έντονες εργασιακές απαιτήσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
υγεία ΑΓΡΙΝΙΟΥ

IATΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Υπερηχογράφημα σώματος
• Ψηφιακή μαστογραφία (DR)
- Ενηλίκων
εξαιρετικά χαμηλής δόσης ακτινοβολίας
- Εξειδικευμένες εξετάσεις βρεφών/παίδων • Ψηφιακή μελέτη - cad
• Έγχρωμο Triplex
• Υπερηχογράφημα μαστού
• Μαγνητική Τομογραφία
• Ελαστογραφία μαστού
• Αξονική Τομογραφία
• Παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA)
• Μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA)
• Βιοψίες (core biopsy)
• Ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία
• Τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών (hook)
χαμηλής δόσης ακτινοβολίας
• Aνδρικός μαστός
• Μαγνητική Mαστών
Θ. ΓΡΙΒΑ 34, ΑΓΡΙΝΙΟ, Τ.Κ. 301 32
frodidaugeias-30100@hotmail.com
Διαγνωστική Φροντίδα Υγείας Αγρινίου
www.dfyagrinio.wordpress.com

26410 22100, 26410 22190
26410 24111
6906 604636, 6934 219998
www.frontidaygeiasagriniou.gr
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Η Κομπίνα
Τhe Hustle
Σκηνοθεσία:
Κρις Άντισον
Πρωταγωνιστούν:
Αν Χάθαγουεϊ, Ρέμπελ Γουίλσον
Στην ξεκαρδιστική νέα κωμωδία Η
Κομπίνα (The Hustle), η Αν Χάθαγουεϊ
και η Ρέμπελ Γουίλσον θα βάλουν τα
γυαλιά στους… απατεώνες άντρες και
με τις σχεδόν καλλιτεχνικές τους ικανότητες στην τέλεια κομπίνα θα τους
δείξουν ποιος είναι το αφεντικό στην
απάτη!

2 | 7 | 2019

Οι Γαμπροί της Ευτυχίας
Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος,
Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας,
Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου,
Παναγιώτης Κατσώλης, Κωνσταντίνα Νταντάμη,
Θανάσης Ισιδώρου
Οι πρώτοι μεταπολεμικοί συγγραφείς της ελληνικής
κωμωδίας ήταν όλοι «παιδιά του πολέμου». Αγαπούσαν με πάθος τη ζωή. Το θέατρο ήρθε και
ακούμπησε αργότερα σαν μεγάλη παρηγοριά. Το
έργο τους μας ακολουθεί μέχρι σήμερα σε πείσμα
της εποχής μας που ντρέπεται για το παρελθόν της
γιατί πολύ απλά, δεν το γνωρίζει!! Οι Γαμπροί της
Ευτυχίας είναι λοιπόν ένα στοίχημα κοινού ρυθμού
ηθοποιών και θεατών. Το μεγάλο και πηγαίο γέλιο
είναι ο στόχος. Η προϋπόθεση είναι η χαρά των ανθρώπων της σκηνής.
Τιμές εισιτηρίων: 20€ κανονικό και
15€ μειωμένο (φοιτητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΕΑ
και παιδικό από 6 έως 12 ετών).

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο

E.O. Αγρινίου - Μεσολογγίου 37, Aγρίνιο 30131 • T: 26410 22022 - 33305, F: 26410 22777
E: info@kretsis.eu • W: kretsis.eu
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Πήτερ Παν
Παιδική Θεατρική Παράσταση
Διασκευή-Σκηνοθεσία:
Δημήτρης Αδάμης
Πρωταγωνιστούν: Άρης Βέβης, Μικές Γλύκας,
Ντέπυ Μοράρη, Νεφέλη Οικονόμου,
Τάσος Ράπτης, Κωνσταντίνος Τσονόπουλος,
Χρυσαλένα Χριστοπούλου, Μαριλίζα Χρονέα
Στο σπίτι της Οικογένειας Ντάρλιγκ, ο κύριος
και η κυρία Ντάρλιγκ ζουν μαζί με τα τρία τους
παιδιά, τα οποία φροντίζει η νταντά Νανά, ένας
σκύλος. Η κυρία Ντάρλιγκ είναι εκεί για
όλους, η μητέρα που θα ήθελαν να έχουν
όλα τα παιδιά. Μια νύχτα σαν όλες τις άλλες,
αλλά που δεν έμοιαζε με καμιά, όλα ανατρέπονται.
Γενική είσοδος: 12€, Προπώληση 8€.

5-6-7 | 7 | 2019

Οι Άντρες με τα Μαύρα: Παγκόσμια Απειλή
Man in Black: MIB
Σκηνοθεσία:
Γκάρι Γκρέι
Πρωταγωνιστούν: Τέσα Τόμσον,
Κρις Χέμσγουορθ,
Ρεμπέκα Φέργκιουσον,
Λίαμ Νίσον, Έμμα Τόμσον
Οι Άνδρες με τα Μαύρα είναι
εδώ για να προστατεύουν τη Γη
από τα αποβράσματα του σύμπαντος. Σε αυτή τη νέα περιπέτεια, έρχονται αντιμέτωποι με τη
μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή
μέχρι σήμερα: ένας πληροφοριοδότης μέσα στη ΜΙΒ.

8 & 11 | 7 | 2019

Χθες
Yesterday
Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ
Πρωταγωνιστούν: Χιμές Πατέλ, Λίλι Τζέιμς,
Εντ Σίραν, Κέιτ ΜακΚίνον, Τζέιμς Κορντέν
Ο Τζακ Μάλικ είναι ένας μικρός τραγουδοποιός σε
μια μικρή Βρετανική παραθαλάσσια πόλη του
οποίου τα όνειρα για επιτυχία και φήμη γρήγορα
ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και υποστήριξη
της καλύτερης παιδικής του φίλης, Έλι. Μετά από
ένα μυστηριώδες γενικό blackout ο Τζακ συνέρχεται και ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ
και αυτομάτως βάζει τον εαυτό του σε μια πολύ δύσκολη θέση!
Ο Τζακ αρχίζει να εκτελεί τα τραγούδια του μεγαλύτερου συγκροτήματος σε ένα κοινό που δεν τους
έχει ακούσει ποτέ και με τη βοήθεια της μάνατζέρ
του Ντέμπρα η φήμη του εκτοξεύεται.

9 | 7 | 2019

Κατά Φαντασίαν Ασθενής
Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης
Πρωταγωνιστούν: Πέτρος Φιλιππίδης,
Μυρτώ Αλικάκη, Τάκης Παπαματθαίου,
Τάσος Γιαννόπουλος
Ο Αργκάν είναι ένας υποχόνδριος, φιλάργυρος
και αρρωστοφοβικός ηλικιωμένος, εξαρτημένος
από τους γιατρούς και τα φάρμακα. Αισθάνεται
συνεχώς ασθενής, αν και στην πραγματικότητα
χαίρει άκρας υγείας! Αυτή η εμμονή του τον καθιστά εύκολο θύμα και οι γύρω του τον εκμεταλλεύονται. Ο αδελφός του, όμως, σε συνεργασία με την υπηρέτρια του Αργκάν θα προσπαθήσουν να τον θεραπεύσουν από τις φαντασιοπληξίες του και ταυτόχρονα να τον οδηγήσουν
να ανακαλύψει ποιος πραγματικά τον αγαπά και
του είναι πιστός.

10 | 7 | 2019

Οδυσσεβάχ
Παιδική Θεατρική
Παράσταση
Σκηνοθεσία:
Φώτης Σπύρου
Πρωταγωνιστούν:
Φώτης Σπύρου,
Ορφέας Παπαδόπουλος,
Νίκος Χρηστίδης
Το καράβι του Οδυσσεβάχ περνάει από το νησί
των Λωτοφάγων, ακούει το μαγεμένο τραγούδι των Σειρήνων, συναντάει την Γοργόνα και τη Μάγισσα Κιρκίλα, κινδυνεύει στη χώρα της Λαριζάντ, της αγέλαστης
πριγκίπισσας, περνά από χώρες που μιλούν με ένα φωνήεν, από λίμνες, δάση και
ποτάμια… κι εκεί που πιστεύει πως όλα τέλειωσαν βλέπει μπροστά του τη στεριά
κι ένα μικρό παιδί σε μια βάρκα.
Να είναι άραγε η Ιθαγδάτη;
Γενική είσοδος: 10€, Προπώληση 8€.

12-13-14 | 7 | 2019

Νουρέγιεφ: Το Λευκό Κοράκι
The White Crow
Σκηνοθεσία: Ρέιφ Φάινς
Πρωταγωνιστούν: Ρέιφ Φάινς,
Σεργκέι Πολούνιν, Αντέλ Εξαρχόπουλος,
Ολεγκ Ιβένκο
Η ζωή του διάσημου και εμβληματικού χορευτή, Rudolf Nureyev, που σημάδεψε τον
παγκόσμιο χάρτη της λυρικής σκηνής όσο κανένας άλλος. Πρόκειται για μια βιογραφία που
ξεκινά από την παιδική του ηλικία, την εκπαίδευση και τη μετάβασή του στο Παρίσι, που
του άλλαξε τη ζωή, όταν ξεκίνησε να συμμετάσχει στον θίασο των Μπαλέτων Kirov, με
αποκορύφωμα την απόφασή του να ζητήσει
άσυλο στη Γαλλία.
Μία συναρπαστική ταινία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα

15-16-17 | 7 | 2019

Γκλόρια Μπελ
Gloria Bell
Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο
Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ,
Τζον Τουρτούρο, Μάικλ Σέρα,
Μπραντ Γκάρετ, Ρίτα Γουίλσον
Η Γκλόρια (Julianne Moore) είναι μια απελευθερωμένη, χωρισμένη γυναίκα, που περνάει τον χρόνο της ανάμεσα στη ρουτίνα της πρωινής της δουλειάς και στις νύχτες
της, που είναι γεμάτες χορό και διασκέδαση σε clubs του Λος Άντζελες. Μετά την
συνάντησή της με τον Άρνολντ (John Turturro) σε μια έξοδο, βρίσκει τον εαυτό της
συμμέτοχο ενός νέου ρομάντζου, αλλά στριμωγμένη ανάμεσα στη χαρά του έρωτα
και στις επιπλοκές που της δημιουργεί η οικογένεια, το φλερτ και οι υποχρεώσεις της.
Βραβεία: Βραβείο Αριέλ Καλύτερης λατινοαμερικανικής ταινίας.

18 | 7 | 2019

Γιώτα Νέγκα
Συναυλία
Μετά από 60 sold out συναυλίες σε Ελλάδα και
Κύπρο με το προσωπικό της project "Φύλλο Ανδρικό", η Γιώτα Νέγκα ξεκινάει τα καλοκαιρινά
της μελωδικά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Γνωστή
για την αυθεντικότητά της, το λαϊκό πυρήνα του
ρεπερτορίου της και με παρακαταθήκη τις μεγάλες της επιτυχίες «Το δίκιο μου», «Με τα μάτια
κλειστά» και τους «Ανοιχτούς λογαριασμούς», η
Γιώτα Νέγκα μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές
φωνές της εποχής μας , φτιάχνει ένα πρόγραμμα
που τα περιλαμβάνει όλα: τα αγαπημένα της κομμάτια, τις ρίζες της, τις επιτυχίες της αλλά και τα νέα της τραγούδια «Οξυγόνο» και «Βρες
μου έναν άλλον" προπομπούς του δίσκου που ετοιμάζει με τον Νίκο Μωραΐτη και τον
Νίκο Μερτζάνο. H Γιώτα Νέγκα μας υπόσχεται μια εκρηκτική, δυνατή & συναισθηματική
βραδιά όπως είναι και η ίδια. Κάτω από τα αστέρια του καλοκαιρινού ουρανού, θα
μοιραστεί μαζί μας την αλήθεια της και θα τραγουδήσει για όσα την συγκινούν & μας
συγκινούν, οδηγώντας μας στα μουσικά της μονοπάτια…
Συντελεστές: Νίκος Κατσίκης: Μπουζούκι /Λαούτο, Βασίλης Κετεντζόγλου: Κιθάρα
Dasho Kourti: Ακορντεόν, Κώστας Μυλωνάς: Drums, Αλέξανδρος Τράμπας: Μπάσο
Βασίλης Μιχαηλίδης: Ηχοληψία, Σάκης Καρασαρίνης: Stage Ηχοληψία
Γενική είσοδος: 14€, Προπώληση 12€.

Είδη Συσκευασίας - Διακόσμησης

Γάμου - Βάπτισης

ΣΑΛΑΚΟΥ ΧΡ. 6, ΤΚ 301 31, ΑΓΡΙΝΙΟ • ΤΗΛ: 26410 47043
email: perityligma@gmail.com • περιτύλιγμα
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Η Άναμπελ Επιστρέφει Σπίτι
Annabelle Comes Home
Σκηνοθεσία: Γκάρυ Νταύμπερμαν
Πρωταγωνιστούν: Μάντισον Ίσεμαν,
Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα
Ένα ζευγάρι που έχασε την κόρη του από
θανατηφόρο ατύχημα δέχεται να φιλοξενήσει στο απομονωμένο σπίτι τους στην επαρχία μερικά νεαρά κορίτσια και την καλόγρια
που τα φροντίζει μετά το κλείσιμο του ορφανοτροφείου όπου στεγάζονταν. Όταν
όμως κάποια από τα κορίτσια εξερευνούν
απαγορευμένα δωμάτια του σπιτιού ερχόμενα σε επαφή με την τρομακτική κούκλα
Annabelle, μια διαβολική οντότητα απελευθερώνεται στο σπίτι και κανείς δεν είναι πλέον ασφαλής.

22-23-24 | 7 | 2019

Μικρά Αθώα Ψέματα 2
Little White Lies 2
Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Κανέ
Πρωταγωνιστούν: Μαριόν Κοτιγιάρ,
Φρανσουά Κλουζέ, Ζιλ Λελούς, Λοράν Λαφίτ,
Μπενουά Μαζιμέλ,
O Μαξ βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάθλιψη
γι’ αυτό και ξεκινά για ένα μοναχικό Σαββατοκύριακο στο εξοχικό του. Την ίδια στιγμή, οι φίλοι
του που έχει να δει τρία χρόνια καταστρώνουν
ένα πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά του σαν μια
ευκαιρία για να ξανασμίξουν. Τώρα που τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, τα ζευγάρια έχουν απομακρυνθεί, οι ζωές έχουν αλλάξει και όλοι λένε
μικρά αθώα ψέματα, τι έχει απομείνει από τη
φιλία;

25-26-27-28 | 7 | 2019

Spider-Man: Mακριά από τον Τόπο του
Spider-Man: Far From Home
Σκηνοθεσία: Τζον Βατς
Πρωταγωνιστούν: Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Τζον Φαβρό, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον,
Τζέικ Τζίλενχαλ, Κόμπι Σμόλντερς, Μαρίζα Τομέι, Μάικλ Κίτον, Λάουρα Χάρριερ
Ο Πίτερ Πάρκερ επιστρέφει με το Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του, το επόμενο
κεφάλαιο της σειράς ταινιών του Spider-Man. O φιλικός και παιδί-της-διπλανής-πόρτας υπέρ-ήρωας αποφασίζει να ακολουθήσει τους φίλους του Ned, MJ και την υπόλοιπη «τάξη» σε διακοπές στην Ευρώπη. Αν και τα σχέδια του Πίτερ είναι να αφήσει
για λίγο πίσω του τις υπέρ-ηρωικές του ενασχολήσεις, ξαφνικά θα χαλάσουν όταν
θα χρειαστεί να βοηθήσει τον Nick Fury και μαζί να ξεσκεπάσουν το μυστήριο επιθέσεων περίεργων πλασμάτων, που προκαλούν το χάος στην ήσυχη ήπειρο.

29 | 7 | 2019

Toc Toc
Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Κώστας Σπυρόπουλος,
Δημήτρης Σταρόβας, Ναταλία Δραγούμη,
Νίκος Πολυδερόπουλος, Φωτεινή Ντεμίρη,
Αποστολία Ζώη.
Ο Ομάρ Ταρίφ, o Φώτης Σταθάκης, η Κρητικιά Νίτσα Νοικοκυράκη, η Άννα Μαρία Κλεοπάτρα Μπιμπίκα, η Λαρισαία Λίλη Παπαγεωργοδημητρομανωλακίδη και ο Μπάμπης
Γραμμένος όλοι άγνωστοι μεταξύ τους, συναντώνται στον προθάλαμο του παγκοσμίου
φήμης γιατρού, στις ικανότητες του οποίου
έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες τους για οριστική θεραπεία. Ο γιατρός όμως
λείπει και οι ήρωές μας περιμένουν και όσο περιμένουν κουβεντιάζουν και όσο
κουβεντιάζουν οδηγούνται μοιραία σε αυτοδίδακτο group therapy.
Γενική είσοδος: 20€, Εκπτωτικό: 15€ (Φοιτητές, Ανέργων, ΑμεΑ).

30-31 | 7 | 2019

The Professor
Σκηνοθεσία:
Ουέιν Ρόμπερτς
Πρωταγωνιστούν:
Τζόνι Ντεπ,
Ζόι Ντόιτς,
Ρόζμαρι ΝτεΓουίτ,
Οντέσα Γιάνγκ
Ένας παγκοσμίου φήμης καθηγητής πανεπιστημίου, η ζωή του οποίου αλλάζει δραματικά όταν
μαθαίνει ότι βρίσκεται στο τελικό
στάδιο καρκινικής νόσου, ξεκινά να
απολαμβάνει με έντονο τρόπο τις
τελευταίες στιγμές στην ζωή του.

1 | 8 | 2019

Πως να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας 3
How to Train Your Dragon:
The Hidden World
Σκηνοθεσία: Ντιν ντε Μπλουά
Ενώ ο Φαφούτης ανακαλύπτει τον έρωτα, ο
Ψάρης καλείται να οδηγήσει τους δράκους στο
μυθικό «Χαμένο Κόσμο», ένα απρόσιτο βασίλειο
όπου θα είναι ασφαλείς απέναντι στο μοχθηρό και
παντοδύναμο Γκρίμελ, που απειλεί να τους αιχμαλωτίσει.

είσ
ο ος
ελ δ η
ε ύθερ
...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου
το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.

2-3-4 | 8 | 2019

Ο Έρωτας της Βιρτζίνιας Γουλφ
Vita & Virginia
Σκηνοθεσία: Χάνια Μπουτόν
Πρωταγωνιστούν: Ελίζαμπεθ
Ντεμπίκι,Τζέμα Άρτερτον,
Ιζαμπέλα Ροσελίνι
Δύο ασυμβίβαστες γυναίκες,
μία αντισυμβατική σχέση. Στο
Λονδίνο του 1920, η ποιήτρια και μέλος της υψηλής
κοινωνίας Βίτα Σάκβιλ-Γουεστ
και η θρυλική συγγραφέας
Βιρτζίνια Γουλφ, θα ξεκινήσουν μια ταραχώδη, παθιασμένη σχέση, που θα ξεπεράσει όλα τα κοινωνικά ταμπού, θα αλλάξει για πάντα τις ζωές και το έργο τους
και θα μείνει στην ιστορία.

5-6-7 | 8 | 2019

Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν
The Dead Don't Die
Σκηνοθεσία:
Τζιμ Τζάρμους
Πρωταγωνιστούν:
Σελίνα Γκόμεζ,
Άνταμ Ντράιβερ,
Κλόι Σεβινί,
Μπιλ Μάρεϊ
Μια ομάδα από ζόμπι επιτίθεται σε μια μικρή πόλη και
τρεις αστυνομικοί έχουν ν'
αντιμετωπίσουν, για πρώτη φορά, μια πραγματική απειλή. Δυο άντρες, ο Κλιφ του
Μπιλ Μάρεϊ και ο Ρόνι του Ανταμ Ντράιβερ και μια κοπέλα, η Μίντι της Κλόι Σεβινί,
εκπροσωπούν την Τάξη, φορούν γυαλιά γιατί είναι πολύ σοβαροί και διατυπώνουν
με ανέκφραστα πρόσωπα την έκπληξή τους γι' αυτό που έτυχε στον τόπο τους.
Αυτό που «έτυχε» είναι ότι, η υπερβολική εκμετάλλευση της γης την κάνει να ξερνά
απέθαντους. Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα κι άρα όπου βρουν ζωντανή σάρκα επιτίθενται.

8 | 8 | 2019

Lego Movie 2
Lego Movie 2
Σκηνοθεσία: Μάικ Μίτσελ
Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που
όλα κυλούσαν ήρεμα. Όμως τώρα οι πολίτες του Μπρίκσμπουργκ αντιμετωπίζουν
μια τεράστια νέα απειλή: οι εισβολείς
LEGO DUPLO από το διάστημα καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους με
αστραπιαία ταχύτητα. Η περιπέτεια θα δοκιμάσει το θάρρος τους, την επινοητικότητα και τις δεξιότητες τους στο κτίσιμο,
ενώ, ταυτόχρονα, θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν πόσο ξεχωριστοί είναι...

είσ

οδος

...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται
ελ
ε ύθερ η
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του
κινηματογράφου το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.

9-10-11 | 8 | 2019

Αναζητώντας τον Χέντριξ
Smuggling Hendrix
Σκηνοθεσία: Μάριος Πιπερίδης
Πρωταγωνιστούν:
Αδάμ Μπουσδούκος,
Βίκυ Παπαδοπούλου, Φατίχ Αλ,
Οζγκιούρ Καραντενίζ
Το σχέδιο του Γιάννη για να φύγει
από την Κύπρο ανατρέπεται, όταν ο
σκύλος του, ο Τζίμυ, διασχίζει τη
Νεκρή Ζώνη που χωρίζει τις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα.
Επειδή η μεταφορά ζώων από τα
κατεχόμενα απαγορεύεται, ο Γιάννης αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια κάποιον
“εκλεκτών” χαρακτήρων για να τον φέρει πίσω.
Βραβείο καλύτερης ταινίας μυθοπλασίας, Φεστιβάλ Τριμπέκα.
Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.
Ειδική μνεία, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

12-13-14 | 8 | 2019

Θεέ μου τι σου κάναμε 2
Serial Bad Weddings 2
Σκηνοθεσία:
Φιλίπ ντε Σοβερόν
Πρωταγωνιστούν:
Ελοντί Φοντάν,
Κριστιάν Κλαβιέ,
Φρεντερίκ Μπελ,
Αρί Αμπιτάν
H πιο αγαπημένη οικογένεια της Γαλλίας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με
τα ετερόκλητα μέλη της. Αυτή τη
φορά, ο κύριος και η κυρία Βερνέιγ
μαζί με τις τέσσερις κόρες και τους
τέσσερις γαμπρούς τους έρχονται για
να ζήσουν ακόμα πιο ξεκαρδιστικές
περιπέτειες!

15-16-17-18 | 8 | 2019

Η Ληστεία της Στοκχόλμης
Stockholm
Σκηνοθεσία:
Ρομπέρ Μπούντρου
Πρωταγωνιστούν:
Ήθαν Χοκ,
Νούμι Ραπάς,
Μάρκ Στρόνγκ,
Μπέα Σάντος
Στοκχόλμη, 1973. O Λαρς, ένας Αμερικανός πρώην κατάδικος, εισβάλλει στη
μεγαλύτερη τράπεζα της Σουηδικής
πρωτεύουσας με σκοπό, όχι μόνο να
αδειάσει το χρηματοκιβώτιο, αλλά και
να απαιτήσει από τις αρχές να ελευθερώσουν τον φυλακισμένο φίλο του. Γοητεύοντας σταδιακά τους όμηρους υπαλλήλους της τράπεζας με την χαρισματική,
ευαίσθητη, αλλά και λίγο ανισόρροπη προσωπικότητά του, θα τους κάνει, όχι μόνο
να τον υπερασπιστούν, αλλά να θελήσουν να τον βοηθήσουν να ξεφύγει απ’ τον
στενό κλοιό της αστυνομίας και να δραπετεύσει με εκατομμύρια.

19 | 8 | 2019

Ο Λαγός και η Χελώνα
Παιδική Θεατρική
Παράσταση
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιώργος Πούλης
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Πούλης,
Γιάννης Παπαευθυμίου,
Τίφανη Δανιήλ, Ευδοκία Βοΐνα,
Φανούρης Κορρές
Μέσα από τον συμβολικό και αλληγορικό τους χαρακτήρα, οι μύθοι του
Αισώπου έχουν ιδιαίτερη χάρη, θαυμαστή απλότητα κι άφταστη διδακτικότητα. Με τη μοναδική ικανότητα του
Αισώπου να δίνει στα ζώα των μύθων
του ανθρώπινη ιδιότητα, ψυχή και λαλιά, αλλά και το επιμύθιο που ήταν πάντοτε
απλοϊκό κι εύληπτο για τα παιδιά. Έτσι και στην παράστασή μας οι εξανθρωπισμένοι ήρωες διδάσκουν αλλά πρώτα μαθαίνουν και οι ίδιοι από τα παθήματά τους.
Ώρα έναρξης: 9.00 μ.μ., Προπώληση: 8€, Ταμείο Θεάτρου: 10€

20-21 | 8 | 2019

Η Πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας
The Fall Of
The American Empire
Σκηνοθεσία: Ντενύ Αρκάν
Πρωταγωνιστούν: Μαριπιέρ Μορίν,
Μαξίμ Ρόι, Ρεμί Χιράρντ, Φλόρενς
Λόνγκπρε, Αλεξάντερ Λάντρι
Ο 36 χρονος Pierre Paul Daoust, ένας
διανοούμενος μεδιδακτορικό στη φιλοσοφία, αναγκάζεται να εργαστεί ως ντελιβεράς για να τα βγάλει πέρα. Μία
μέρα, εν ώρα εργασίας, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας μίας ένοπλης ληστείας
που πάει στραβά: δύο νεκροί και τσάντες γεμάτες εκατομμύρια πεταμένες
κάτω.
OPierre-Paul έρχεται αντιμέτωπος με το
δίλημμα του να φύγει με άδεια χέρια ή
να πάρει τα λεφτά και να φύγει.

22-23-24-25 | 8 | 2019

Η Ληστεία του Αιώνα
Vault
Σκηνοθεσία:
Τομ Ντε Νούτσι
Πρωταγωνιστούν:
Tέο Ρόσι,
Κλάιβ Στάντεν,
Σαμίρα Γουίλι,
Τσαζ Παλμιντέρι
Το 1975, μια ομάδα μικροεγκληματιών επιχειρεί να κάνει τη μεγαλύτερη ληστεία στην αμερικανική ιστορία, κλέβοντας πάνω
από 30 εκατομμύρια δολάρια
από την ντόπια μαφία του μικρότερου κράτους των ΗΠΑ, του Ρόουντ Αϊλαντ…

26-27-28 | 8 | |2019

Η Μάχη της Επικράτησης
The Current War
Σκηνοθεσία: Αλφόνζο Γκόμεζ-Ρεχόν
Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς,
Μάικλ Σάνον, Τομ Χόλαντ, Νίκολας Χούλτ,
Κάθριν Γουότερστον
1880. Ο εφευρέτης Τόμας Εντισον και ο μεπιχειρηματίας Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ βρέθηκαν
στο επίκεντρο μιας θρυλικής διαμάχης για την
ηλεκτροδότηση σχεδόν όλου του κόσμου που
θα σηματοδοτούσε την έναρξη μιας νέας εποχής. Ο Έντισον υποστήριζε την παροχή του συνεχούς ρεύματος, ενώ ο Γουέστινγκχαουζ το
εναλλασσόμενο, με την υποστήριξη πολλών
Ευρωπαίων βιομηχάνων και, φυσικά, με την
ανεκτίμητη βοήθεια του Νίκολα Τέσλα.

29 | 8 | 2019

Ντάμπο
Dumbo
Σκηνοθεσία: Τιμ Μπάρτον
Ένας νεογέννητος ελέφαντας με
μακριά αφτιά γίνεται από περίγελος όλων διάσημη ατραξιόν
ενός περιπλανώμενου τσίρκου.
Όταν, όμως, αυτό εξαγοράζεται
από ένα μεγιστάνα του θεάματος, οι άνθρωποί του διαπιστώνουν πως οι προθέσεις τού
τελευταίου μόνον αγαθές δεν
είναι.
...για λόγους ασφαλείας θα διανέμονται
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,
μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού θέσεων του κινηματογράφου
το 3ήμερο πριν την προβολή της ταινίας.

είσ
ο ος
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ε ύθερ

30-31 | 8 | 2019

Έντμοντ: Ένας Απρόβλεπτος Συγγραφέας
Edmond
Σκηνοθεσία: Αλεξίς Μισαλίκ
Πρωταγωνιστούν: Τομάς Σολιβερές, Τομ Λεμπ,
Ολιβιέ Γκουρμέ, Ματίλντ Σενιέ, Ντομινίκ Πινόν
Ο Έντμοντ Ροστάντ δεν έχει κλείσει ακόμα τα
τριάντα, έχει όμως ήδη δύο παιδιά και πολλά
άγχη. Δεν έχει γράψει τίποτα εδώ και δύο χρόνια. Καθώς βρίσκεται σε απελπισία, προτείνει
στον μεγάλο ηθοποιό του θέατρου Κονστάντ
Κοκλέν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα νέο
έργο. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα: το έργο
αυτό δεν έχει γραφτεί ακόμα. Ο Έντμοντ αρχίζει
να γράφει το έργο που κανείς δεν πιστεύει. Προς
το παρόν, έχει μόνο τον τίτλο: Σιρανό ντε Μπερζεράκ.

1 | 9 | 2019

Άτροπον
Συναυλία
Οι "Άτροπον" πάνε κινηματογράφο... θα ταξιδέψουν στο διπλανό κάθισμα με τον Tarantino,
τον Benigni, τον Almodovar, τον
Ηλία Καζάν κ.α... θα μπουν για
λίγο σε μια Πολίτικη Κουζίνα,
ενώ θα συνομιλήσουν με τον
Bergman και τον Kusturica σε
τοπίο Βαλκανικό... Ήχοι, μουσικές
και εικόνες στο πανί από τον Παγκόσμιο Κινηματογράφο στην
αυλή του "Ελληνίς".
Ευσταθία Γρέντζελου: φωνή, Γιώργος Αθανασόπουλος: λύρα, μαντολίνο,
λαούτο, φωνή, Φιφή Αλεξοπούλου: τσέλο, Αγγελική Δαλιάνη: πιάνο,
Πάνος Καραγεώργος: ούτι, κιθάρα, Πάνος Κατσικλής: κανονάκι,
Παναγιώτης Ζαχαράκης: φλογέρες, κιθάρα, Μάκης Φεγγούλης: κρουστά
Γενική είσοδος: 8€, Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Κοινωνικό Ιατρείο.

ζουμε
...αλλά
μένα
ο
δ
ε
δ
τα

• ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ
• ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
www.heliosplan.gr
• ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
• ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
• ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
• ΑΔΕΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΓΙΟΣ
ΓΓΙ
ΙΟΣ
ΟΣ Π.
Π ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Γραφείο Αγρινίου:
υ: Αφών Kέντρου 13 • Τηλ.: 26410 47111 • Fax: 26410 47141
Γραφείο Μεσολογγίου:
υ: Hρώων Πολυτεχνείου 20 • Τηλ.: 26310 24666 • Fax: 26310 24664
Γραφείο Αμφιλοχίας:
ς: Θ. Χαβίνη 104 • Τηλ.: 26420 24249 • Fax: 26420 24242

2-3-4 | 9 | 2019

Το Ξέρουν Όλοι
Everybody Knows
Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί
Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ,
Χαβιέ Μπαρδέμ, Ρικάρντο Νταρίν,
Μπάρμπαρα Λένι
Η Λάουρα επιστρέφει με την κόρη
και τον γιο της από το Μπουένος
Άιρες στο χωριό της στην Ισπανία για
το γάμο της αδερφής της. Στη γιορτή
που ακολουθεί όμως κόβεται ξαφνικά το ρεύμα και η κόρη της εξαφανίζεται. Ο Αργεντινός σύζυγο της
Λάουρας αναγκάζεται να κινητοποιηθεί κι εκείνη να ξεκινήσει μια απέλπιδα προσπάθεια να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα λύτρα για να ξαναδεί την Ιρένε της ζωντανή.

5 | 9 | 2019

Μίλτος Πασχαλίδης
Συναυλία
Τα λόγια για τον Μίλτο είναι πλέον περιττά: 24 χρόνια πορείας με μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα και
διαχρονικά τραγούδια, 12 πετυχημένους δίσκους,
σημαντικές συνεργασίες. Όλα με το προσωπικό του
στίγμα: την πετυχημένη του ισορροπία μεταξύ ροκ
και παραδοσιακής μουσικής και τη δυνατή σύνδεσή
του με τον κόσμο. Οι συναυλίες του καλοκαιριού
θα τα έχουν όλα. Παραμύθια, κακιές συνήθειες,
ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία, παλιά
και αγαπημένα τραγούδια, όπως «το Παραμύθι Με
Λυπημένο Τέλος»,«Τα Μπλουζ της Άγριας Νιότης»,
τις «Πεθαμένες Καλησπέρες», αλλά και νέες επιτυχίες των τελευταίων του δισκογραφικών δουλειών.
Αυτό το καλοκαίρι ο Μίλτος Πασχαλίδης «θα μας τα πει όλα…».
Συντελεστές:
Θύμιος Παπαδόπουλος - πνευστά, Νίκη Γρανά - πιάνο / ακορντεόν,
Πάρις Περυσινάκης - λύρα / μαντολίνο, Ηλίας Δουμάνης - τύμπανα,
Δημήτρης Μουτάφης - μπάσο, Πασχάλης Κολέντσης - ηχοληψία,
Μανώλης Μπράτσης - φωτισμοί
Γενική είσοδος: 13€, Προπώληση 11€.

6 | 9 | 2019

Dogman
Dogman
Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρόνε
Πρωταγωνιστούν: Μαρτσέλο Φόντε,
Εντουάρντο Πέσε, Άνταμο Ντιονίζι
Ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού φροντίδας σκύλων, ο
Μαρτσέλο είναι παγιδευμένος σε μια σχέση
υποταγής με τον πρώην μποξέρ Σιμόνε, ένας
ψυχολογικά ασταθής τραμπούκος, με τον οποίο
διατηρεί μια ιδιόρρυθμη σχέση φιλίας και υποταγής, ο οποίος τον υποχρεώνει να συμμετάσχει
σε μια διάρρηξη.
Ο Σιμόνε, ναρκομανής και παρορμητικός, γίνεται
όλο και πιο απειλητικός, όλο και πιο ανεξέλεγκτος, εκβιάζοντας τον Μαρτσέλο για να τον βοηθήσει στη διάρρηξη ενός κοσμηματοπωλείου
που είναι μεσοτοιχία με το «Dogman».

7 | 9 | 2019

Η Νηπιαγωγός
The Kindergarten Teacher
Σκηνοθεσία: Σάρα Κολάντζελο
Πρωταγωνιστούν: Μάγκι Τζίλενχαλ,
Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Πάρκερ Σέβακ
Η νηπιαγωγός Λίζα Σπινέλι έχει ξεκινήσει
να παρακολουθεί σεμινάρια ποίησης ως
μια διέξοδο από το υπαρξιακό της άγχος.
Ανακαλύπτει ότι ο μαθητής της Τζίμι έχει
ένα σπάνιο ταλέντο στην ποίηση. Αποφασίζει, λοιπόν, αυτοβούλως να ανακηρυχτεί μέντορας του πεντάχρονου παιδιού,
ξεπερνώντας κάποια στιγμή τα όρια και φτάνοντας μέχρι την υπερβολή.
Βραβείο σκηνοθεσίας στο Σάντανς για ένα ευφυές, χαμηλότονο δράμα με αδιαμφισβήτητο
ατού το μοναδικό ερμηνευτικό ρεσιτάλ της Μάγκι Τζίλεγχαλ.

8 | 9 | 2019

Αποδημητικά Πουλιά
Birds of Passage
Σκηνοθεσία: Σίρο Γκέρα,
Κριστίνα Γκαγιέγκο
Πρωταγωνιστούν:
Χοσέ Ακόστα,
Καρμίνα Μαρτίνεζ,
Ναταλία Ρέγιες

Μ Α Ν Ι Α ΡΙΩ Ν
Τ

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60
στη βόρεια Κολομβία, ένας νέος
άντρας παντρεύεται μια όμορφη
ιθαγενή και γίνεται μέλος της
μητριαρχικής οικογένειάς της,
δεμένης με τις παραδόσεις και
τα έθιμα της φυλής. Για να εξασφαλίσει την προίκα, όμως, αναγκάζεται να μπλεχτεί με το εμπόριο μαριχουάνας,
συνεχίζοντας και μετά το γάμο τις επικερδείς δραστηριότητές του, κάτι το οποίο θα
αλλάξει στο πέρασμα των χρόνων τη ζωή της οικογένειάς του, αρχικά με πολυτελή
και τελικά με τραγικό τρόπο.

ΤΑ

ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Ν Ε Α Π Ρ ΟΪΟ

Ν

MEΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
Μαβίλη 12 Αγρίνιο

2641 400 697

6938 120777

a.agoris@gmail.com

Μανιτάρια Λογγάς

9-10-11 | 9 | 2019

Μια Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη
A Rainy Day in New York
Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν
Πρωταγωνιστούν:
Τιμοτέ Σαλαμέ, Σελίνα Γκόμεζ,
Τζουντ Λο, Ελ Φάνινγκ,
Ρεμπέκα Χολ
To κινηματογραφικό ραντεβού του
ελληνικού κοινού με τον αγαπημένο Γούντι Άλεν γίνεται και αυτό
το καλοκαίρι με μια υπέροχη κωμωδία, αυτή τη φορά με φόντο τη
Νέα Υόρκη και με ένα καταξιωμένο
καστ πολλών αστέρων. Δύο νέοι
θα περάσουν ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη όπου, εκτός από τις κακές καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και μια σειρά από απίστευτες περιπέτειες!

12-13-14-15 | 9 | 2019

Επίσημα Μυστικά
Official Secretes
Σκηνοθεσία: Γκάβιν Χούντ
Πρωταγωνιστούν:
Κίρα Νάϊτλι, Ματ Σμίθ
Η αληθινή ιστορία της Κάθριν
Γκαν, πρώην υπαλλήλου των
βρετανικών μυστικών υπηρεσιών,
η οποία αποκάλυψε τη μυστική
επιχείρηση που σκόπευε να πιέσει
το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ με στόχο την εισβολή στο
Ιράκ.
Λίγο αφού διέρρευσε την πληροφορία σε έναν δημοσιογράφο του
London Observer, βρέθηκε στη
φυλακή.
Προσπαθώντας να τη βοηθήσει να αποφυλακιστεί, ο δημοσιογράφος ανακαλύπτει
ένα ακόμα πιο σοκαριστικό κυβερνητικό σκάνδαλο. Οι ζωές και των δύο είναι σε
κίνδυνο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 - ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ.: 26410 29530 • FAX: 26410 45287 • e-mail: panag12@hol.gr

16-17-18 | 9 | 2019

Κάποτε... στο Χόλιγουντ
Once upon a time in Hollywood
Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο
Πρωταγωνιστούν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπράντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι
To Κάποτε στο …Χόλιγουντ, του Quentin Tarantino επισκέπτεται το Λος Άντζελες του
1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton και ο
επί χρόνια κινηματογραφικός του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, Cliff
Booth βρίσκονται σε μια βιομηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν.

19-20-21-22 | 9 | 2019

Αυτό, Κεφάλαιο 2
It, Chapter 2
Σκηνοθεσία:
Άντυ Μασκιέτι
Πρωταγωνιστούν:
Μπιλ Χέιντερ,
Τζέιμς ΜακΑβόι,
Τζέσικα Τσάστεϊν,
Μπιλ Σκάρσγκαρντ
Το κακό κάνει και πάλι την εμφάνισή του
στο Ντέρι, καθώς ο Άντι Μουσκιέτι αποφασίζει να επανενώσει τα μέλη Losers Club
(Λέσχη των Αποτυχημένων) - ενήλικες
πλέον - στην ταινία Το Αυτό Κεφάλαιο 2.

23-24-25 | 9 | 2019

Οι Μαχητές των Δρόμων
Fast & Furious Presents:
Hobbs & Shaw
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιτς
Πρωταγωνιστούν: Ρόμαν Ρέινς, Βανέσα
Κίρμπι, Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στέιθαμ,
Έιζα Γκονζάλες
Από τότε που ο Χομπς, πιστός πράκτορας
της Διπλωματικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της
Αμερικής, και ο παράνομος Σο, πρώην επίλεκτο μέλος του Βρετανικού Στρατού, δεν
έχουν σταματήσει οι συγκρούσεις μεταξύ
τους, τα χτυπήματα και ένας αγώνας για την
επικράτηση του πιο δυνατού. Αλλά όταν ο
κυβερνο-τροποποιημένος αναρχικός Μπρίξτον απειλεί τη συνέχιση της ανθρωπότητας,
αυτοί οι δύο ορκωτοί εχθροί θα πρέπει να
συνεργαστούν για να κερδίσουν τον μοναδικό τύπο που μπορεί να είναι πιο κακός και
από τους δυο τους.

Χορηγοί επικοινωνίας
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔEΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χορηγοί επικοινωνίας

kalyvia.gr

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Eμείς οι φίλοι του Παναιτωλικού από σήμερα έχουμε τη δική μας γεύση.
Τα παριζάκια Αϋφαντής με τον Πανέτο, τη μασκότ της ομάδας και τα δύο
Παναιτωλικάκια για αγόρια και κορίτσια είναι φτιαγμένα με μεράκι,
εκλεκτά υλικά και αγάπη για την ομάδα μας.
Δοκιμάστε τα και θα λατρέψετε τη μοναδική τους γεύση Α’ Εθνικής που
...σκοράρει κάθε στιγμή που τα απολαμβάνετε.

Σουβλάκι χοιρινό χειροποίητο
Λουκάνικα παραδοσιακά
Νουά μόσχου καπνιστό
Λουκάνικα του χωριού
Ψαρονέφρι καπνιστό
Ψ
Λουκάνικα με ελιές
Καβουρμάς μόσχου
Κα
Γύρος χοιρινός
Γύ
ΓΓύρος κοτόπουλο
ΣΣουβλάκι χοιρινό
Παριζάκι
Κεμπάπ

Λουκάνικα με ελιές Αγρινίου
Μπριζόλα μόσχου καπνιστή
Σπάλα γεμιστή με πιπεριά
Λουκάνικα χωριάτικα
Σουβλάκι
κοτόπουλο χειροποίητο
Σο
ΓΓύρος χοιρινός

Σπάλα χοιρινή καπνιστή
Λουκάνικα Εξοχής
Μπιφτέκι

Tragoudaras Voice
Φωτίζοντας το πρόσωπό σας
ροβάλλοντας την εικόνα σας
Ενισχύοντας την φωνή σας
Δημιουργώντας μαζί σας!
σας

ΑΓΡΙΝΙΟ: Μεσολογγίου & Δημάδη
Τηλ.: 2641 5 51524, 6944 128909
ΧΑΝΙΑ: Λεωφόρος Καζαντζάκη 14, Τηλ.: 28210 41689
e-mail: rentvoice@hotmail.com
Tragoudaras Voice • www.tragoudaras.gr

