ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022
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Φίλες και φίλοι,
Ο θερινός κινηματογράφος ΕΛΛΗΝΙΣ, συμπληρώνοντας την
έβδομη δεκαετία παρουσίας του στην αγρινιώτικη πολιτιστική
σκηνή, συνεχίζει την πορεία του και αυτό το καλοκαίρι με ένα
πρόγραμμα που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία.
Θα φιλοξενήσει στην οθόνη του αξιόλογες βραβευμένες ταινίες
και ταινίες για παιδιά, αλλά και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις και χορούς, που θα διοργανωθούν από τον Δήμο Αγρινίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προς τέρψη των πολιτών
του.
Έτσι, οι θεατές όλων των ηλικιών θα βιώσουν ζωντανά μέσα στον
πανέμορφο χώρο του μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού.
Καλό καλοκαίρι!

Μαρία Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Αγρινίου

Επιμέλεια Προγράμματος
Χριστίνα Μπαλάσκα
Υπεύθυνη του Δημοτικού Κινηματογράφου
Μηχανικός Κινηματογράφου
Ευθύμιος Ευθυμίου

Τηλέφωνο Ταμείου

26410 56754
e-mail: politismos@agrinio.gr

Σχεδιασμός & παραγωγή: Γραφικές Τέχνες Πασχέντη

Το Ελληνίς συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια ζωής!
Επτά δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή κινηματογραφικής ταινίας συνεχίζει να μας δίνει ραντεβού στο δροσερό και πάντα φιλόξενο περιβάλλον.
Με την εμπειρία του χρόνου και τη φρεσκάδα της ανανέωσης μας καλεί σε
νέες περιπέτειες.
Άλλωστε οι δυνατές σχέσεις αντέχουν πάντα στον χρόνο!
Οι προβολές ξεκινούν.
Εύχομαι σε όλες και όλους ένα δροσερό καλοκαίρι.

Γεώργιος Παπαναστασίου
Δήμαρχος Αγρινίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κ
 αλλιτεχνικός Διευθυντής:

Χρήστος Γαρουφαλής

Λειτουργούν Τμήματα:
• Ζωγραφικής
(μαθητών Δημοτικού, εφήβων & ενηλίκων)

•Α
 γιογραφίας
(εφήβων & ενηλίκων)

•Κ
 εραμικής
(μαθητών Δημοτικού, εφήβων & ενηλίκων)

•Φ
 ωτογραφίας
(εφήβων & ενηλίκων)

•Κ
 όμικ
(εφήβων & ενηλίκων)

• Έ ναρξη μαθημάτων 3 Οκτωβρίου 2022
Ολιγομελή τμήματα προετοιμασίας γραμμικού
& ελεύθερου σχεδίου για τις εισαγωγικές
εξετάσεις σε ΤΕΙ, ΑΕΙ & ΑΣΚΤ

26410 48372
eikastiko@agrinio.gr
Eικαστικό Εργαστήρι Δήμου Αγρινίου

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Λειτουργούν Τμήματα:
•Φ
 ιλαρμονική
• Τμήματα Παραδοσιακών Χορών
• Τμήματα Παραδοσιακών Οργάνων
• Παραδοσιακή Χορωδία
Ενηλίκων & Παιδιών
• Κινηματογραφική Λέσχη
• Τμήμα Ακορντεόν
• Κουκλοθέατρο
• Εκμάθηση Σκάκι
• Εκμάθηση Μπρίτζ
• Παιδική & Νεανική Χορωδία
• Ερασιτεχνικό Θέατρο
• Τμήματα Μουσικοκινητικής
• Θεατρικό Παιχνίδι
• Παιδικό Θέατρο
• Xορωδία Ενηλίκων
Ευρωπαϊκής Μουσικής
• Τμήματα Γυμναστικής
(Πιλάτες, Γιόγκα, Αερόμπικ, Σύγχρονος
χορός, Μοντέρνος χορός, Ρυθμική,
Κλασικό μπαλέτο, Τζαζ)

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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• Operation Mincemeat - Επιχείριση Κιμάς
• Σμύρνη μου αγαπημένη
• Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός
• Belfast
• King Richard - Η μέθοδος των Γουίλιαμς
• Μάγια η Μέλισσα - Παιδική Θεατρική Παράσταση
• West Side Story
• Κρουέλα
• Dune
• No Time to Die
• The Card Counter - Ο Μετρητής Καρτών
• Top Gun - Maverick
Συναυλία με την Ματούλα Ζαμάνη
• Men - Άντρες
• Δον Κιχώτης - Παιδική Θεατρική Παράσταση
• Jurassic World Dominion
• The Good Boss / El Buen Patrón - Tο Τέλειο Αφεντικό
• Συναυλία με το Δημήτρη Ζερβουδάκη & την Γεωργία Νταγάκη
• Τhe Outfit - Το Κοστούμι
• Το Γεγονός
• Ο Γυάλινος Κόσμος - Θεατρική Παράσταση
• Elvis
• The Lost Daughter - Η Χαμένη Κόρη
• Συναυλία Ευανθία Ρεμπούτσικα - Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων
• Thor: Love and Thunder
• Black Phone - Νεκρό τηλέφωνο
• Some Like it Hot - Μερικοί το Προτιμούν Καυτό
• Strangers on a Train - Ο Άγνωστος του Εξπρές
• Blow up
• Suspicion - Υποψίες
• Between Two Worlds - Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους
• The Gray Man, Cleveland - Ο Γκρίζος Άνθρωπος
• Serial Bad Weddings 3 - Θεέ μου τι σου Κάναμε 3
• 100% Wolf - 100% Λύκος
• The Worst Person in the World,
• Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο
• North by Northwest - Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων
• Atlantic City
• Au Revoir les Enfants - Αντίο Παιδιά
• Bullet Train
Eiffel - Άϊφελ
Spencer
• Τenor - Ο Τενόρος
• Πινόκιο - Παιδική Θεατρική Παράσταση
• The Bridges of Madison County - Οι γέφυρες του Μάντισον
• Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού
Συναυλία με την Μελίνα Κανά
Good Luck to You, Leo Grande
• Τhe Boss Baby 2: Family Business Αρχηγός από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση
• Where the Crawdads Sing - Εκεί που Τραγουδάνε οι Καραβίδες
• Nope
• Evil Presence 2
• Official Competition - Επίσημη Συμμετοχή
• Ticket to Paradise - Εισιτήριο για τον Παράδεισο
• Ταινίες Μικρού μήκους
Diva - Ντίβα
• East Of Eden - Ανατολικά της Εδέμ
• After Ever Happy

Το παραπάνω πρόγραμμα, μπορεί να τροποποιηθεί.
Παρακαλούμε επιβεβαιώνετε τις ακριβείς ημέρες προβολών.

6-7-8 | 6 | 2022

Επιχείριση Κιμάς
Operation Mincemeat
Σκηνοθεσία:
Τζον Μάντεν
Πρωταγωνιστούν:
Κόλιν Φερθ,
Μάθιου ΜακΦάντιεν,
Κέλι Μακντόναλντ,
Τζέισον Άιζακς
Η απίστευτη ιστορία δύο πρακτόρων της Μυστικής
Υπηρεσίας που άλλαξαν τον ρου του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, έσωσαν χιλιάδες ζωές και
αναχαίτισαν την ορμή του Χίτλερ, επιστρατεύοντας
τον πιο ανορθόδοξο μυστικό πράκτορα: έναν
νεκρό.
Η Επιχείρηση Κιμάς είναι μία απίθανη και αληθινή
ιστορία για μια ιδέα που παρά τη λογική και το τεράστιο ρίσκο, κατάφερε το ακατόρθωτο.
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Σμύρνη μου αγαπημένη
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση,
Λεωνίδας Κακούρης, Burak Hakki, Κρατερός
Κατσούλης, Κατερίνα Γερονικολού, Ταμίλλα
Κουλίεβα
H Φιλιώ Μπαλταντζή, μία ηλικιωμένη Ελληνοαμερικανίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη με την εγγονή
της, για να συμπαρασταθεί στους Σύριους πρόσφυγες. Κανείς δεν ξέρει την καταγωγή της, κανείς
δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά γιαγιά της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθηκε κάποτε στο ίδιο νησί κατατρεγμένη
και προσφυγοπούλα. Το τεφτεράκι με τις συνταγές
της συνονόματης γιαγιάς ξετυλίγει την πολυτάραχη ιστορία της κοσμοπολίτικης οικογένειας
Μπαλτατζή, όπως διαμορφώνεται από τις τραγικές
διεθνείς εξελίξεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Παρόν και παρελθόν γίνονται ένα.

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

12 | 6 | 2022

Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός
Enkanto
Σκηνοθεσία: Μπάιρον Χάουαρντ, Τζάρεντ Μπους
Η οικογένεια των Μαδριγάλ ζει εδώ και χρόνια σ’
ένα μαγεμένο σπίτι στο Ενκάντο, μια απομονωμένη από βουνά κοιλάδα της Κολομβίας. Κάθε
μέλος της έχει κι ένα υπερφυσικό χάρισμα, εκτός
από τη μικρή Μιραμπέλ, η οποία διαισθάνεται
πρώτη τους αόρατους κινδύνους που απειλούν
αυτή την ευτυχισμένη κοινότητα.
Μια Disney ταινία για τη μαγεία, που όμως μπορεί
να κρύβεται κάτω από την διαφορετικότητα.
Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σεδίων 2022

ΝΟ
ΜΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

METΑ

ΩΤΤΙΣ
ΓΛ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,
θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθμού θέσεων του
κινηματογράφου 2 ώρες
EIΣΟΔΟΣ
πριν την προβολή της ταινίας.
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Belfast
Σκηνοθεσία:
Κένεθ Μπράνα
Πρωταγωνιστούν:
Τζέιμι Ντόρναν, Τζούντ Χιλ,
Κιάραν Χιντς, Κατριόνα Μπάλφι,
Τζούντι Ντεντς
Ο μικρός Μπάντι μεγαλώνει στο Μπέλφαστ του
1969, το οποίο σπαράσσεται από τις συγκρούσεις
Ιρλανδών καθολικών και προτεσταντών.
Ημιαυτοβιογραφική δραμεντί του Κένεθ Μπράνα,
ο οποίος σκηνοθετεί με παιχνιδιάρικη νοσταλγία
και υπερβολικό συναίσθημα μια οσκαρικής συνταγής ιστορία ενηλικίωσης.
Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου 2022
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Η μέθοδος των Γουίλιαμς
King Richard
Σκηνοθεσία: Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν
Πρωταγωνιστούν:
Ουίλ Σμιθ
Ανζανού Έλις
Σανίγια Σίντνεϊ
Ο Richard Williams φημίζεται για την αντισυμβατική μέθοδο ανατροφής της οικογένειάς του, που υιοθέτησε στην προσπάθεια
να εξασφαλίσει στα παιδιά του ένα καλύτερο
μέλλον. Παρόλο που στην παραγωγή βρίσκουμε και τα ονόματα των Venus και Serena Williams, η ταινία δεν διστάζει να δείξει
και πιο σκοτεινές πλευρές του πατέρα τους,
όπως για παράδειγμα όταν η επιμονή του ξεπερνούσε τα όρια και γινόταν εμμονή.
Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου 2022
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Μάγια η Μέλισσα
Παιδική Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Β. Κωνσταντοπούλου
Πρωταγωνιστούν: Αν. Παπαϊωάννου,
Μ. Προδρόμου, Κ. Τσαλίκη,
Ν. Χρηστίδης, Ευτ. Ψωμά
Η Μάγια λατρεύει την περιπέτεια και θέλει
να τη ζήσει έξω από την κυψέλη. Προσπαθεί να πείσει τον κολλητό της φίλο Βίλλυ
να την ακολουθήσει όταν σπάει κατά λάθος την κυψέλη. Η σκανταλιάρα μέλισσα
προκειμένου να επιδιορθώσει τη ζημιά πριν επιστρέψουν οι άλλες μέλισσες, ενώνει
τις δυνάμεις της με τον Βίλλυ, τον Φλιπ την ακρίδα, τον Μπεν το σκαθάρι και την
πεταλούδα Βεατρίκη. Το μόνο εμπόδιο είναι η Θέκλα η μοχθηρή αράχνη, που θα
κάνει τα πάντα για να τους αποτρέψει.
Γενική είσοδος : 13 € / Προπώληση: 11 €
Ηλεκτρονική προπώληση Viva.gr
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West Side Story
Σκηνοθεσία:
Στίβεν Σπίλμπεργκ
Πρωταγωνιστούν Άνσελ Έλγκορτ,
Ρίτα Μορένο, Ρέιτσελ Ζέγκλερ,
Αριάνα Ντεμπόζ
Στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50, ένα
μέλος της λευκής νεανικής συμμορίας των
Τζετς ερωτεύεται την αδελφή του Πορτορικανού αρχηγού της αντίπαλης συμμορίας των
Σαρκς.
Όσο η βία μεταξύ των αντιτιθέμενων μερών αυξάνεται, τόσο φουντώνει η αγάπη του ζευγαριού, παρά το γεγονός πως εξαιτίας των
συγκρούσεων απειλείται η ίδια η γειτονιά όπου
ζουν.
Όσκαρ B' Γυναικείου Ρόλου 2022
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Κρουέλα
Σκηνοθεσία: Κρεγκ Γκιλέσπι
Πρωταγωνιστούν: Έμα Στόουν,
Έμα Τόμσον, Τζόελ Φράι
Η νεαρή Εστέλα βρίσκεται ορφανή στο Λονδίνο των 60s μετά από ένα τραγικό δυστύχημα. Η νέα της οικογένεια αποτελείται από
δύο μικροκακοποιούς. Η Εστέλα ονειρεύεται
να γίνει σχεδιάστρια μόδας, ακολουθώντας τα
βήματα της Βαρώνης θρυλικής μορφής της
λονδρέζικης υψηλής ραπτικής. Η γνωριμία των
δύο γυναικών θα έχει όμως απρόβλεπτες συνέπειες και μέσα από αυτή θα γεννηθεί η γνωστή σε όλους μας… Κρουέλα ντε Βιλ.
Όσκαρ Ενδυματολογίας 2022
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Dune
Σκηνοθεσία:
Ντενί Βιλνέβ
Πρωταγωνιστούν:
Όσκαρ Άϊζακ,
Τίμοθι Σαλαμέ,
Ρεμπέκα Φέργκιουσον,
Τζέισον Μομόα,
Στέλαν Σκάρσγκαρντ
Ο νεαρός Πολ, διάδοχος του Οίκου των Ατρειδών,
θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια πολύπλοκη γαλαξιακή συνωμοσία με στόχο τον έλεγχο του αφιλόξενου πλανήτη Αράκις, το μοναδικό μέρος όπου
γίνεται η εξόρυξη της ουσίας Melange, η οποία
επιτρέπει το ταξίδι στο διάστημα.
Όσκαρ Φωτογραφίας, Ήχου, Οπτικά Εφέ,
Μοντάζ, Σκηνικά, Μουσικής 2022

19 | 6 | 2022

No Time to Die
Σκηνοθεσία:
Κάρι Φουκουνάγκα
Πρωταγωνιστούν:
Ντάνιελ Κρεγκ
Κρίστοφ Βαλτς,
Λεά Σεϊντού
Λασάνα Λιντς
Ο Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και
απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η
γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος
Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη
βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο
περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον
Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού»,
ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.
Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού 2022
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The Card Counter
Ο Μετρητής Καρτών
Σκηνοθεσία: Πολ Σρέιντερ
Πρωταγωνιστούν: Όσκαρ Άϊζακ,
Γουίλιαμ Νταφόε, Τάι Σέρινταν
Ο Γουίλιαμ Τελ, ένας τζογαδόρος και πρώην στρατιωτικός, θέλει πλέον απλά να παίζει χαρτιά. Ο Τελ
συχνάζει στο καζίνο, όπου τον πλησιάζει ο νεαρός
Κερκ που ψάχνει βοήθεια για να πάρει εκδίκηση
από έναν στρατιωτικό συνταγματάρχη – ένας κοινός
εχθρός και των δύο.
Ο Τελ βλέπει την γνωριμία του με τον Κερκ ως μία
ευκαιρία για λύτρωση. Λαμβάνοντας στήριξη από
τον μυστήριο χρηματοδότη Λα Λίντα, ο Τελ παίρνει
μαζί του τον Κερκ και πάνε από καζίνο σε καζίνο,
μέχρι που βάζουν στόχο να νικήσουν το World
Series of poker στο Λας Βέγκας. Όμως ο Κερκ είναι
αδύνατον να συμπεριφερθεί έντιμα.

23-25-26 | 6 | 2022

Top Gun - Maverick
Σκηνοθεσία: Τζόσεφ Κοσίνσκι
Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Μάιλς Τέλερ,
Τζένιφερ Κόνελι, Τζον Χαμ,
Γκλεν Πάουελ
Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας
από τους καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτικού,
ο Πιτ ‘’Μάβερικ’’ Μίτσελ συμμετέχει σε ακραίες
αποστολές ως ένας θαρραλέος δοκιμαστικός πιλότος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που
θα τον επηρέαζε αρνητικά. Αντιμετωπίζοντας ένα
αβέβαιο μέλλον αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του σε
μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτεινούς του φόβους, με αποκορύφωμα αυτή την αποστολή που
απαιτεί την έσχατη θυσία από εκείνους που θα
επιλεχθούν για να τη ζήσουν.

24 | 6 | 2022

Συναυλία με την Ματούλα Ζαμάνη
Στις 24 Ιουνίου η αγαπημένη μας Ματούλα Ζαμάνη θα είναι στο Δημοτικό κινηματογράφο Ελληνίς σε μία καλοκαιρινή συναυλία.
Προπώληση στο ταμείο του Δημοτικού Κινηματογράφου.

27-28 | 6 | 2022

Άντρες
Men
Σκηνοθεσία:
Άλεξ Γκάρλαντ
Παίζουν: Τζέσι Μπάκλεϊ,
Ρόρι Κινίαρ,
Γκέιλ Ράνκιν,
Πάπα Εσιέντου
Μια νεαρή γυναίκα πηγαίνει μόνη της διακοπές
στην αγγλική ύπαιθρο, μετά το θάνατο του πρώην
συζύγου της ελπίζοντας ότι έχει βρει ένα μέρος για
να θεραπεύσει την απώλειά της. Αλλά κάποιος ή
κάτι από το γύρω δάσος φαίνεται να την καταδιώκει. Αυτό που ξεκινά με τον τρόμο που φουντώνει,
γίνεται ένας πλήρως διαμορφωμένος εφιάλτης,
που κατοικείται από τις πιο σκοτεινές αναμνήσεις
και φόβους της.

29 | 6 | 2022

Δον Κιχώτης
Παιδική Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Παίζουν: Δημήτρης Σταμούλης, Τάσος Ράπτης,
Μαριλίζα Χρονέα, Πασχάλης Μερμηγκάκης,
Έλενα Πελαγία, Χαρά Νικολάου
Η παράσταση, γεμάτη απίστευτο χιούμορ και
ευαισθησία, υμνεί στο πρόσωπο του πανέξυπνου Σάντσο, του πιστού συντρόφου του Δον Κιχώτη, τη φιλία και τη συντροφικότητα, την
αφοσίωση στους ανθρώπους και τη δύναμη που
αποκτούμε, όταν ελπίζουμε όλοι μαζί.

Γενική είσοδος: 12 € / Προπώληση: 10 €
Άνεργοι (με την επίδειξη κάρτας): 8 ευρώ.
Ηλεκτρονική προπώληση Viva.gr

30 | 6 | 1-2-3 | 7 | 2022

Jurassic World: Κυριαρχία
Jurassic World Dominion
Σκηνοθεσία:
Κόλιν Τρέβεροου
Πρωταγωνιστούν:
Κρις Πρατ, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Λόρα
Ντέρν, Σαμ Νιλ, Τζέφ Γκόλντμπλούμ
Η ταινία Jurassic World Dominion θα επανασυνδέσει τους αρχικούς πρωταγωνιστές της επικής περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας.
Η ιστορία θα ξεκινά εκεί που τελείωσε η πέμπτη
ταινία (Το Βασίλειο Έπεσε) η οποία κυκλοφόρησε
το 2018.
Αυτήν τη φορά ο όλεθρος που θα σκορπίσουν οι
δεινόσαυροι όταν θα διαφύγουν στον πραγματικό
κόσμο θα είναι πέρα από κάθε περιγραφή.

4-5-6 | 7 | 2022

Tο Τέλειο Αφεντικό
The Good Boss / El Buen Patrón
Σκηνοθεσία: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα
Παίζουν: Χαβιέρ Μπαρδέμ, Μανόλο Σόλο,
Αλμουντένα Άμορ
Ο Μπλάνκο, ο χαρισματικός ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης, βρίσκεται υπό πίεση όταν διαγωνίζεται για το επιχειρηματικό βραβείο. Όλα πρέπει
να είναι τέλεια! Η εικόνα όμως αυτής της τέλειας επιχείρησης διαλύεται, όταν πρέπει να τα βάλει με έναν
εκδικητικό απολυμένο εργάτη, έναν καταθλιπτικό
προϊστάμενο κι έναν παλαβό ασκούμενο. Για να
κερδίσει τον διαγωνισμό, το “καλό αφεντικό” αφήνει πλέον κάθε αισχύνη και εισβάλει στις προσωπικές ζωές των υπαλλήλων του, περνώντας κάθε
κόκκινη γραμμή, αλλά και αγνοώντας ότι έχει πυροδοτήσει ένα εκρηκτικό φυτίλι με άγριες συνέπειες.
6 Βραβεία Goya και ακόμα 14 υποψηφιότητες 2022

7 | 7 | 2022

Δημήτρης Ζερβουδάκης - Γεωργία Νταγάκη
Συναυλία
Οι δύο καλλιτέχνες επισκέπτονται
την πόλη του Αγρινίου στο πλαίσιο
της καλοκαιρινής τους περιοδείας,
παρουσιάζοντας μια συναυλία γεμάτη πάθος και αλήθεια. Κλείνοντας
πάνω από δύο χρόνια συνεργασίας
συνεχίζουν να σμίγουν τις φωνές και
τα τραγούδια τους, έχοντας βασικό
μέλημα την αλληλεπίδραση με το
κοινό. Έχοντας μοιραστεί σκέψεις και στιγμές κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής
τους σύμπραξης, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Γεωργία Νταγάκη, συνοδεία
πέντε εξαιρετικών μουσικών, ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη, έχοντας στις αποσκευές τους αγαπημένα τραγούδια από το σύνολο της καλλιτεχνικής τους πορείας.
Συμμετέχουν: Θανάσης Αρχανιώτης (τύμπανα), Διαμαντής Καραγιαννακίδης (πλήκτρα), Θάνος Κολοκυθάς (μπάσο), Γιώργος Μακρής (πνευστά), Νίκος Παπαδόπουλος (κιθάρες), Μάκης Δρακόπουλος (ηχοληψία)
Γενική είσοδος: 13 € Ηλεκτρονική προπώληση Viva.gr

8-9-10 |7 | 2022

Το Κοστούμι
Τhe Outfit
Σκηνοθεσία:
Γκράχαμ Μουρ
Πρωταγωνιστούν:
Μαρκ Ράιλανς, Ζόι Ντόιτς,
Ντίλαν Ο’Μπράιαν, Τζόνι Φλιν Σάιμον,
Ράσελ Μπιλ
Ο Λέοναρντ, ένας δεξιοτέχνης Βρετανός ράφτης που βρέθηκε στο Σικάγο, διευθύνει ένα
κατάστημα για πελάτες που μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα ρούχα του: τους γκάνγκστερ. Μια νύχτα, δύο δολοφόνοι θα βρεθούν
στην πόρτα του ζητώντας μια χάρη και ο Λέοναρντ θα μπλέξει σε ένα θανατηφόρο παιχνίδι
εξαπάτησης και δολοφονίας.

11-13 | 7 | 2022

Το Γεγονός
Σκηνοθεσία: Οντρέ Ντιγουάν
Πρωταγωνιστούν:
Άννα Μαρία Μπαρτολομέι, Κέισι Μοτέ Κλάιν,
Λουάνα Μπαϊράμι
Μέσα από μια συγκινητική ιστορία πόνου, δύναμης και ελπίδας, η ταινία μιλά για το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ορίζει τη
δική του μοίρα σε οτιδήποτε αφορά και σχετίζεται με το σώμα και -κατ’ επέκταση- την ψυχή
του. Σε μια εποχή όπου οι αυτονόητες ελευθερίες των γυναικών, όπως το κεκτημένο δικαίωμα
στην άμβλωση, τελούν υπό αμφισβήτηση και
πλήττονται βάναυσα, το φιλμ -δυστυχώς- αποκτά εξαιρετικά επίκαιρες διαστάσεις.
Χρυσός Λέοντας, Βενετία 62ο Φεστιβάλ

12 | 7 | 2022

Ο Γυάλινος Κόσμος
Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία:
Γιώργος Νανούρης
Πρωταγωνιστούν:
Κάτια Δανδουλάκη,
Κωνσταντίνος Μπιμπής,
Λένα Παπαληγούρα,
Γιάννης Κουκουράκης
Ο Τομ θυμάται στιγμές της οικογενειακής του ζωής. Η πληκτική δουλειά του σε
μια αποθήκη υποδηματοποιίας, έχει συνθλίψει τα όνειρά του. Η Λόρα, η αδερφή
του, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής βρίσκοντας καταφύγιο σε έναν μικρόκοσμο από γυάλινα ζωάκια. Η Αμάντα, η μητέρα τους, ελπίζει πως τα παιδιά της
θα ζήσουν όπως η ίδια δεν κατάφερε ποτέ. Ο Τζίμ, ένας επισκέπτης στον οποίο
στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους, θα τους απογοητεύσει.
Προπώληση στο ταμείο του Δημοτικού Κινηματογράφου

14-15-16-17 | 7 | 2022

Elvis
Σκηνοθεσία:
Μπαζ Λούρμαν
Πρωταγωνιστούν: Όστιν Μπάτλερ,
Τομ Χανκς, Έλεν Τόμσον
Η ταινία εξερευνά τη ζωή και τη μουσική
του Έλβις Πρίσλεϊ, μέσα από το πρίσμα
της περίπλοκης σχέσης του με τον αινιγματικό μάνατζέρ του, συνταγματάρχη Τομ
Πάρκερ. Η ιστορία εμβαθύνει στην πολύπλοκη δυναμική μεταξύ του Πρίσλεϊ και
του Πάρκερ, των οποίων η σχέση μετρά
πάνω από 20 χρόνια, από την ανάδειξη
του Πρίσλεϊ μέχρι την εκτίναξη της φήμης
του, με φόντο το εξελισσόμενο πολιτιστικό τοπίο και την «απώλεια της αθωότητας» στην Αμερική. Στο επίκεντρο αυτής
της διαδρομής βρίσκεται ένας από τους
πιο σημαντικούς στη ζωή του Έλβις, η
Πρισίλα Πρίσλεϊ.

ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 12:00 μεσημέρι - 01:00 βράδυ

26410 25999
6971 900303

6944 861224

ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ & ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ

18-19-20 | 7 | 2022

Η Χαμένη Κόρη
The Lost Daughter
Σκηνοθεσία:Μάγκι Τζίλενχαλ
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον,
Πίτερ Σάρσγκαρντ
Η Λήδα, καθηγήτρια πανεπιστημίου, χωρισμένη εδώ και
καιρό, είναι αφοσιωμένη στις κόρες της και στη δουλειά
της. Όταν τα δυο κορίτσια φεύγουν για να ζήσουν με τον
πατέρα τους στον Καναδά, η Λήδα, νιώθει ξαφνικά ελεύθερη. Αποφασίζει να πάει διακοπές σε ένα παραθαλάσσιο
χωριουδάκι της Ελλάδας. Μετά τις πρώτες ξέγνοιαστες
μέρες, η χαλάρωση θα φέρει στην επιφάνεια δύσκολες
μνήμες.
Η ταινία γυρίστηκε στις Σπέτσες και μέχρι στιγμής έχει αποσπάσει 34 βραβεία.
3 υποψηφιότητες Όσκαρ

21 | 7 | 2022

Ευανθία Ρεμπούτσικα - Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων
Συναυλία
Στους Δρόμους της Σμύρνης
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα συναντά την Καμεράτα Ορχήστρα
των Φίλων της Μουσικής και τον μαέστρο Στάθη Σούλη.
Το 2022, χρονιά που σηματοδοτεί μια σπουδαία επέτειο,
φέρνει στο μυαλό όλων μία από της πιο σημαντικές πόλεις
της Μεγάλης Ελλάδας. Η Σμύρνη, ο πολιτισμός και η μουσική της έχουν ποτίσει μεγάλο μέρος του έργου της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Η δημιουργός τόσων μεγάλων
επιτυχιών στην ελληνική δισκογραφία, η γυναίκα που
σφράγισε με τις μελωδίες της τις μεγαλύτερες επιτυχίες του
ελληνικού σινεμά, έτοιμη να παρασύρει το κοινό σε ένα
νοσταλγικό ταξίδι, σε μια ανάταση ψυχής, με τη δύναμη
της μουσικής και τη συγκίνηση των αναμνήσεων από ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν.
Είσοδος ελεύθερη
ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως τους 2 ώρες πριν
την συναυλία.

22-23-24 | 7 | 2022

Thor: Love and Thunder
Σκηνοθεσία:
Τάικα Γουαϊτίτι
Πρωταγωνιστούν:
Νάταλι Πόρτμαν,
Κρίστιαν Μπέιλ,
Κρις Χέμσγουορθ,
Τέσα Τόμσον
Μετά τα γεγονότα του «Εκδικητές: Η Τελευταία
Πράξη», ο Θωρ προσπαθεί να βρει εσωτερική
γαλήνη όμως πρέπει να επιστρέψει και να
στρατολογήσει την Βαλκυρία, τον Κοργκ και
την Τζέιν Φόστερ-που έχει γίνει η Ισχυρή Θωργια να σταματήσουν τον Γκορ τον Φονιά των
Θεών από το να καταστρέψει όλους τους
θεούς.

25-26-27 | 7 | 2022

Νεκρό τηλέφωνο
Black Phone
Σκηνοθεσία:
Σκοτ Ντέρικσον
Πρωταγωνιστούν:
Ίθαν Χοκ,
Μέισον Τέιμς
Ένα ντροπαλό αλλά έξυπνο 13χρονο αγόρι,
απάγεται από έναν σαδιστικό δολοφόνο και
μένει παγιδευμένο σε ένα απομονωμένο υπόγειο όπου οι κραυγές δεν ακούγονται. Όταν
ένα αποσυνδεδεμένο τηλέφωνο στον τοίχο αρχίζει να χτυπά, το αγόρι ανακαλύπτει ότι μπορεί
να ακούσει τις φωνές των προηγουμένων θυμάτων του δολοφόνου. Και οι νεκροί στην
άλλη άκρη της γραμμής θα φροντίσουν, αυτό
που τους συνέβη να μη συμβεί στον μικρό.

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.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

28 | 7 | 2022

Μερικοί το Προτιμούν Καυτό (1959)
Some Like it Hot
Σκηνοθεσία: Μπίλι Γουάιλντερ
Πρωταγωνιστούν: Μέριλιν Μονρόε, Τζακ Λέμον, Τόνι Κέρτις
Ο Τζο και ο Τζέρι, ένας σαξοφωνίστας κι ένας μπασίστας που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Σικάγο, γίνονται η Τζοζεφί
και η Δάφνη, τα δύο νέα μέλη ενός γυναικείου συγκροτήματος
που περιοδεύει στο Μαϊάμι. Ερωτεύονται κι οι δύο την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, ΣούγκαρΚέιν, ενώ οι μαφιόζοι που
τους καταδίωκαν καταφθάνουν στο Μαϊάμι για ένα συνέδριο...
Γενική είσοδος 3€

29 | 7 | 2022

Ο Άγνωστος του Εξπρές (1951)
Strangers on a Train
Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ
Πρωταγωνιστούν: Φάρλεϊ Γκρέιντζερ, Ρόμπερτ Γουόκερ,
Ρουθ Ρόμαν
Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων, το νουάρ αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ έρχεται ξανά στις οθόνες των θερινών σινεμά, με νέα, ψηφιακά επεξεργασμένη κόπια υψηλής
ανάλυσης, που αναδεικνύει τα υπέροχα κοντράστ σκοταδιού
και φωτός, αθωότητας και ενοχής σε όλη την ταινία, υποψήφια
για Όσκαρ κινηματογραφικής φωτογραφίας.
Γενική είσοδος 3€

30 | 7 | 2022

Blow up (1966)
Σκηνοθεσία: Μικελάντζελο Αντονιόνι
Πρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Χέμινγκς, Βανέσα Ρέντγκρεϊβ,
Σάρα Μάιλς
Ο επαγγελματίας φωτογράφος Τόμας, φωτογραφίζει δύο εραστές
σε ένα Λονδρέζικο πάρκο. Η γυναίκα, η Τζέιν, τον καταδιώκει κι
απαιτεί το φιλμ, μα εκείνος της δίνει ένα άλλο. Πολλαπλά ζουμ
στο ασπρόμαυρο φιλμ αποκαλύπτουν ότι η Τζέιν κοιτάζει ανήσυχη ένα τρίτο άτομο που παραμονεύει στα δέντρα με ένα πιστόλι, όταν λίγο αργότερα αποκαλύπτεται ένα πτώμα…
Η κορυφαία στιγμή του μεγάλου Ιταλού δημιουργού, βραβευμένη με τον
Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, και υποψήφια για Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Σεναρίου 1967).

Γενική είσοδος 3€

31 | 7 | 2022

Υποψίες (1941)
Suspicion
Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ
Πρωταγωνιστούν: Κάρι Γκραντ, Χίδερ Έιντζελ, Τζόαν Φοντέιν
Ένας γοητευτικός playboy, καταφέρνει να παντρευτεί μια πλούσια νεαρή, η οποία ανακαλύπτει ότι είναι ψεύτης, τζογαδόρος
και απένταρος.
Ο μοναδικός Κάρι Γκράντ, πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο θρίλερ μυστηρίου
του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ψηφιακά αποκατεστημένο, σε επετειακή επανέκδοση με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Τζόαν Φοντέιν, το
μοναδικό Όσκαρ που πήρε ποτέ ηθοποιός σε ταινία του Χίτσκοκ.

Γενική είσοδος 3€

1-2-3 | 8 | 2022

Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους
Between Two Worlds
Σκηνοθεσία: Εμμανουέλ Καρέρ
Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Λέα Κάρνε,
Έλεν Λαμπέρτ
Η Μαριάν είναι μια πολύ γνωστή αρθρογράφος
που μετακομίζει στη Βόρεια Γαλλία προκειμένου να κάνει μια έρευνα για το νέο της βιβλίο
με θέμα την εργασιακή ανασφάλεια. Χωρίς να
αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα,
προσλαμβάνεται σαν καθαρίστρια μαζί με μια
ομάδα γυναικών. Σε αυτό τον καινούριο ρόλο
βιώνει από πρώτο χέρι την οικονομική αστάθεια
και την κοινωνική «αορατότητα». Ταυτόχρονα
όμως ανακαλύπτει την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη και τους ισχυρούς δεσμούς που δένουν αυτές τις εργαζόμενες γυναίκες που
δουλεύουν στο παρασκήνιο.

4-5-6-7 | 8 | 2022

Ο Γκρίζος Άνθρωπος
The Gray Man, Cleveland
Σκηνοθεσία: Τζεφ Φάουλερ
Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κρις
Έβανς, Άνα ντε Άρμας, Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ
Ένας πρώην ανεξάρτητος δολοφόνος της CIA ο
οποίος θεωρείται «μύθος» και είναι γνωστός ως
ο γκρίζος άνθρωπος κινείται σιωπηλά από δουλειά σε δουλειά, επιτυγχάνοντας το αδύνατο και
πάντα καταφέρνει να χτυπήσει τον στόχο του.
Σύντομα όμως θα κυνηγηθεί από τον πρώην
συνάδελφό του. Τώρα, πρόκειται να αποδείξει
ότι γι’ αυτόν, δεν υπάρχει γκρίζα περιοχή μεταξύ
της δολοφονίας για τα προς το ζην και της δολοφονίας για να παραμείνει ζωντανός.

8-9-10 | 8 | 2022

Θεέ μου τι Σου Κάναμε 3
Serial Bad Weddings 3
Σκηνοθεσία:
Φιλίπ ντε Σοβερόν
Πρωταγωνιστούν:
Κριστιάν Κλαβιέ,
Σαντάλ Λομπί,
Εμιλί Καέν,
Αλίς Νταβίντ,
Αρί Αμπιτάν,
Μεντί Σαντούν
Ο Κλοντ και η Μαρί σύντομα θα συμπληρώσουν 40
χρόνια γάμου. Για να γιορτάσουν την περίσταση, οι
τέσσερις κόρες τους οργανώνουν ένα πάρτι έκπληξη, προσκαλώντας η κάθε μια τα πεθερικά της.

11 | 8 | 2022

100% Λύκος
100% Wolf
Σκηνοθεσία: Φιν Εντκούιστ, Άλεξ Στάντερμαν
Με τις φωνές των: Χάρη Αριστείδου, Κούλη Νικολάου, Μαρία Κάνθερ, Μάρκου Δρουσιώτη,
Για κάθε είδους... αδέσποτο υπάρχει χώρος, κατανόηση και αγάπη. Έχοντας χάσει μικρός τη μητέρα
του και πρόσφατα τον Αρχηγό πατέρα του, ο Φρέντι
περιμένει με ανυπομονησία τα 14α γενέθλιά του
που θα του επιτρέψουν να μεταμορφωθεί για πρώτη
φορά σε λύκο, αλλά και να πάρει τα ηνία της αρχηγίας από τον φιλόδοξο θείο του που γεμίζει προσωρινά τη θέση. Μόνο που, αντί για τρομακτικός,
παντοδύναμος λύκος, ο Φρέντι θα μεταμορφωθεί σ'
ένα λεπτεπίλεπτο κανίς με ροζ αποχρώσεις!

METΑ

ΩΤΤΙΣ
ΓΛ

ΝΟ
ΜΕ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ, θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως
του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθμού θέσεων
του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την προβολή της ταινίας.

12-13-14 | 8 | 2022

Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο
The Worst Person in the World
Σκηνοθεσία:
Γιοακίμ Τρίερ
Πρωταγωνιστούν:
Ρενάτε Ρέινσβε,
Άντερσεν Ντάνιελσεν Λάι,
Μαρία Γκράτζια Ντι Μέο
Το χρονικό τεσσάρων χρόνων από την ζωή μιας νεαρής γυναίκας, η οποία καλείται να εξερευνήσει τα
περίπλοκα μονοπάτια της ζωής και του έρωτα ενώ
παλεύει για την καριέρα της. Όλα αυτά θα την κάνουν να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό της και θα
την φέρουν αντιμέτωπη με μια πιο ρεαλιστική εικόνα
για το ποιά πραγματικά είναι.

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

15 | 8 | 2022

Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων (1959)
North by Northwest
Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ
Πρωταγωνιστούν: Κάρι Γκραντ, Έβα Μαρί Σέιντ,
Τζέιμς Μέισον
Ο αξεπέραστος Κάρι Γκραντ, πρωταγωνιστεί σε αυτό το
αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ, μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, αγαπημένη κοινού και
κριτικών: Ένα κατασκοπικό θρίλερ λανθασμένης ταυτότητας, που διαχειρίζεται με χαρακτηριστικό στυλ και
υπόγεια ειρωνεία τον ηθικό σχετικισμό την εποχή του
Ψυχρού Πολέμου.
Ένας ανυποψίαστος διαφημιστής καταδιώκεται από κατασκόπους που νομίζουν ότι είναι πράκτορας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Γενική είσοδος 3€

16 | 8 | 2022

Atlantic City (1980)
Σκηνοθεσία: Λουί Μαλ
Πρωταγωνιστούν: Μπαρτ Λάνκαστερ,
Σούζαν Σάραντον, Μισέλ Πικολί
Ένας ηλικιωμένος πρώην γκάνγκστερ ζει στην ίδια πολυκατοικία με μια νεαρή σερβιτόρα που ονειρεύεται
να γίνει ντίλερ σε καζίνο. Ο μπλεγμένος με το εμπόριο
ναρκωτικών πρώην άντρας της Σάλι και η τοπική μαφία
θα δοκιμάσουν τα όρια της φαντασιοπληξίας, της ειλικρίνειας, της μοναξιάς και τελικά του αυτοσεβασμού
των ηρώων.
Μέσα στις ελάχιστες ταινίες παγκοσμίως με 100% στις
κριτικές του Rotten Tomatoes, με 5 υποψηφιότητες για
Όσκαρ, μία από τις ταινίες που κρίθηκαν «πολιτιστικά,
ιστορικά ή αισθητικά σημαντικές» από το Εθνικό Μητρώο Ταινιών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των
ΗΠΑ, το Atlantic City είναι ένα κινηματογραφικό must.
Yποψήφια για 5 Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Πρωτότυπου
Σεναρίου, Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου)

Γενική είσοδος 3€

17 | 8 | 2022

Αντίο Παιδιά (1987)
Au Revoir les Enfants
Σκηνοθεσία: Λουί Μαλ
Πρωταγωνιστούν: Γκασπάρ Μανές, Ραφαέλ Φετό
Τον χειμώνα του 1943-44 ο Ζουλιέν επιστρέφει στη
μονοτονία του οικοτροφείου, ενώ ο διευθυντής του
σχολείου, παρουσιάζει τρεις νέους μαθητές. Ένας από
αυτούς, ο Ζαν, είναι στην ηλικία του Ζουλιέν, αλλά
αυτός στην αρχή τον περιφρονεί. Ένα βράδυ, ο Ζουλιέν βλέπει τον Ζαν να προσεύχεται στα εβραϊκά και
ανακαλύπτει ότι ο διευθυντής είχε συμφωνήσει να παρέχει μυστικά άσυλο σε κυνηγημένους Εβραίους, ενώ
σταδιακά αναπτύσσεται μια στενή φιλία μεταξύ των
δύο παιδιών.
Χρυσός Λέοντας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Γενική είσοδος 3€

18-19-20-21 | 8 | 2022

Bullet Train
Σκηνοθεσία:
Ντέιβιντ Λιτς
Πρωταγωνιστούν:
Μπραντ Πιτ,
Τζόι Κινγκ,
Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον,
Μάικλ Σάνον
Ένα παραληρηματικό θρίλερ δράσης από τον
σκηνοθέτη της ταινίας Deadpool 2 David Leitch,
το Bullet Train αποτελεί το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς.
Με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt και μια εκλεκτή
παρέα από επίλεκτους δολοφόνους –όλοι με
συσχετιζόμενους αλλά και αντικρουόμενους
στόχους- σε μια βόλτα υψηλών ταχυτήτων με
φόντο τη μοντέρνα Ιαπωνία.

22-23-24 | 8 | 2022

Άϊφελ
Eiffel
Σκηνοθεσία: Μαρτέν Μπουρμπουλόν
Πρωταγωνιστούν: Ρομέν Ντουρίς,
Έμμα Μάκεϊ, Αρμάντε Μπουλανζέ
Μετά τη συμμετοχή του στο Άγαλμα της Ελευθερίας, ο διάσημος μηχανικός Gustave Eiffel πιέζεται από τη γαλλική κυβέρνηση να δημιουργήσει
κάτι θεαματικό για την Παγκόσμια Έκθεση του
1889 στο Παρίσι, ενώ ο ίδιος θέλει απλά να σχεδιάσει το μετρό της πόλης. Ξαφνικά, όλα αλλάζουν όταν ο Eiffel συναντά μια μυστηριώδη
γυναίκα από το παρελθόν. Το ανομολόγητο
πάθος τους θα ξυπνήσει ξανά και θα τον εμπνεύσει να αλλάξει για πάντα τον παριζιάνικο ουρανό.

25-26-27-28 | 8 | 2022

Spencer
Σκηνοθεσία: Πάμπλο Λαραΐν
Πρωταγωνιστούν: Κρίστεν Στιούαρτ,
Σάλι Χόκινς, Τίμοθι Σπολ, Στέλλα Γκόνετ,
Τζακ Νίλεν
Το πολυαναμενόμενο δράμα του Πάμπλο
Λαρέν με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ
ως Λαίδη Νταϊάνα. Η ταινία διαδραματίζεται κατά
τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών
στο Σάντρινγχαμ τη δεκαετία του '90, όταν η
Νταϊάνα αποφάσισε να τερματίσει τον γάμο της
με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Η ταινία μέχρι στιγμής έχει αποσπάσει 39 βραβεία
Υποψήφια για OΣΚΑΡ Α΄ Γυναικείου Ρόλου 2022

29-30-31 | 8 | 2022

Ο Τενόρος
Τenor
Σκηνοθεσία: Κλοντ Ζιντί
Πρωταγωνιστούν: Μοχάμεντ Μπελκίρ,
Γκυγιάμ Ντουχέσμε, Μισέλ Λαρόκ
Ένας επίδοξος νεαρός ράπερ από τα προάστια
του Παρισιού γνωρίζει μια καθηγήτρια φωνητικής στην Όπερα. Εντυπωσιασμένη από το ακατέργαστο ταλέντο του νεαρού, τον μυεί στον
κόσμο της όπερας. Ο νεαρός ράπερ κρύβει το
νέο του όνειρο από τους φίλους και την οικογένειά του, φοβούμενος ότι θα τον κατακρίνουν.
Κάπου ανάμεσα στην λαμπερή παριζιάνικη
ανώτερη τάξη, και στα σκληρά αλλά με ελεύθερο πνεύμα και οικεία προάστια στα
οποία μεγάλωσε, ο νεαρός θα πρέπει να βρεί τη δική του φωνή.

1 | 9 | 2022

Πινόκιο
Παιδική Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Γιώργος Πούλης
Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Φερεντούρος,
Δαρμή Ιωάννα, Νίκος Παπαγιάννης,
Μαρίνα Μπασέτα, Άννα Μωραΐτου
Ένα κούτσουρο αποκτά ζωή από την μπλε νεράιδα. Ο Τζεπέτο φτιάχνει μια μαριονέτα και
της δίνει το όνομα Πινόκιο. Μπαμπάς και γιος
δοκιμάζονται μέρα με τη μέρα να τελειοποιήσουν την ευχή τους και ο Πινόκιο να γίνει ένα
κανονικό παιδάκι. Οι αστείες καταστάσεις και
οι περιπέτειες στην καθημερινότητά του, τον
οδηγούν στην απόδειξη πως μόνο με απόλυτη εσωτερική δύναμη γίνονται όλα πραγματικότητα.
Γενική είσοδος : 12 € / Προπώληση: 10 €
Άνεργοι (με την επίδειξη κάρτας ): 8 ευρώ. Ηλεκτρονική προπώληση Viva.gr

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

2 | 9 | 2022

Οι γέφυρες του Μάντισον
The Bridges of Madison County
Σκηνοθεσία:
Κλιντ Ίστγουντ
Πρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ,
Μέριλ Στριπ, Άνι Κόρλεϊ
Μια νοικοκυρά, σύζυγος και μητέρα δύο έφηβων
παιδιών στην Αϊόβα, αισθάνεται όλο και πιο κουρασμένη από τη ρουτίνα του ρόλου της και την αδιαφορία των παιδιών της, περιμένοντας με λαχτάρα το
πανηγύρι που θα απομακρύνει για τέσσερις μέρες τα
παιδιά της και τον άντρα της. Βέβαια, η Francesca δεν
μένει τελικά μόνη της, αφού γνωρίζει έναν φωτογράφο, τον ερωτεύεται, περνάει τέσσερις μέρες μαζί
του, και ανακαλύπτει την άλλη γυναίκα που κρύβεται μέσα της.
Επανέκδοση σε 4Κ

3 - 4 | 9 | 2022

Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού

5 | 9 | 2022

Συναυλία με την Μελίνα Κανά
Μαζί της στη σκηνή ο Αλέξανδρος Κτιστάκης.
Η Μελίνα Κανά το φετινό καλοκαίρι έρχεται ανανεωμένη με τον καινούργιο δίσκο ‘’Σπίθα’’ σε μουσική
του Θέμη Καραμουρατίδη, την ήδη αγαπημένη
‘’Παλιά Πληγή’’ του «Σασμού» σε στίχους Γιάννη
Κότσιρα και μουσική Νίκου Τερζή αλλά και με τα πολυτιμότερα τραγούδια της δισκογραφίας της παρέα
με κλασσικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου.
Συμμετέχουν: Γιώργος Παχής (μπουζούκι, λαούτο), ο Ευάγγελος Τσιμπλάκης στα κρουστά,
Κωνσταντίνος Σηφάκης (μπάσο), Εύρος Βοσκαρίδης (βιολί), Χρυσόστομος Καραντωνίου (κιθάρες,
ενορχήστρωση του προγράμματος).
Γενική είσοδος : 13 €
Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου

ΝΟ
ΜΕ

Γενική είσοδος: 4 €

METΑ

ΩΤΤΙΣ
ΓΛ

Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων - δια
χειρός Ρενέ Γκοσινί - είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και
στη χώρα μας. Οι δύο προηγούμενες ταινίες του
γνώρισαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία, ενώ τα
επεισόδια της σειράς κινουμένων σχεδίων προβάλλονται ασταμάτητα στην ελληνική τηλεόραση.
Eπίσης, τα βιβλία του παραμένουν σταθερά στις
πρώτες θέσεις των παιδικών «μπεστ-σέλερ». Οι
νέες περιπέτειες της παρέας του Μικρού Νικόλα,
είναι γεμάτες ξεκαρδιστικά απρόοπτα και αναβιώνουν σπαρταριστά τα χρόνια της αθωότητας.
Τα χρόνια εκείνα, που όλοι νοσταλγούμε. Μια μεγάλη γαλλική παραγωγή, με ταλαντούχους μικρούς πρωταγωνιστές και τον γλυκύτατο Ιλάν
Ντεμπραμπάν στον ομώνυμο ρόλο του Νικόλα.

6 - 7 | 9 | 2022

Καλή Τύχη, Λίο Γκράντε
Good Luck to You, Leo Grande
Σκηνοθεσία: Σόφι Χάιντ
Πρωταγωνιστούν: Έμμα Τόμσον,
Ντάριλ Μακκόρμακ
Η Νάνσυ Στόουκς είναι μία συνταξιούχος εκπαιδευτικός, η οποία λαχταρά λίγη δράση και
σεξ. Και έχει ένα πλάνο γι’ αυτό: προσλαμβάνει έναν νεαρό σεξεργάτη, τον Λίο Γκράντε.
Παρόλο που ο σύζυγός της, ο Ρόμπερτ, παρείχε το σπίτι, την οικογένεια, κάτι που να θυμίζει ζωή, το καλό σεξ δεν ήταν ποτέ στο
τραπέζι. Ο ίδιος πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή,
και η Νάνσυ ετοίμασε ένα σχέδιο: να αναζητήσει την περιπέτεια με τον Λίο Γκράντε. Ο Λίο
έχει άποψη για τα πάντα, και παρόλο που δεν
λέει πάντοτε την αλήθεια, η Νάνσυ νομίζει ότι
της αρέσει. Και ακριβώς το ίδιο αισθάνεται και
αυτός για εκείνη.

8 | 9 | 2022

Αρχηγός από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση
Σκηνοθεσία:
Τομ Μακ Γκραθ
Φωνή: Πάνος Μουζουράκης
Tα αδέρφια Τέμπλετον έχουν ενηλικιωθεί και
δυστυχώς απομακρυνθεί ο ένας από τον
άλλον. Όμως ένας νέος αρχηγός από κούνια,
με δυναμική προσέγγιση και αποφασιστικό
ύφος θα τους ενώσει ξανά και θα φέρει έμπνευση για μια νέα… οικογενειακή υπόθεση
που δεν θα έχει προηγούμενο.

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ,
θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την προβολή
της ταινίας.
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ELECTRIC

e-lianos.gr

HΛΕΚΤΡΙΚΑ

Ψυγεία / Πλυντήρια / Τηλεοράσεις / Μικροσυσκευές / Kλιματισμός
26410 34354

6944 939382

info@e-lianos.gr

Ηλεκτρικά Λιανός

9-10-11 | 9 | 2022

Εκεί που Τραγουδάνε οι Καραβίδες
Where the Crawdads Sing
Σκηνοθεσία:
Ολίβια Νιούμαν
Πρωταγωνιστούν:
Χάρις Ντίκινσον
Ντέιβιντ Στράθερν,
Γκάρετ Ντίλαχαντ
Τέιλορ Τζον Σμιθ,
Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς
Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller «Εκεί
Που Τραγουδάνε οι Καραβίδες» της Delia
Owens.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία μίας γυναίκας
μεγαλωμένης σε βάλτο του βαθύ Νότου η
οποία βρίσκεται ύποπτη για το φόνο ενός
άνδρα με τον οποίο είχε κάποτε εμπλακεί.
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Ούτε καν
Νοpe
Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Πιλ
Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Καλούγια, Κίκι Πάλμερ,
Στίβεν Γιαν, Μπράντον Περέα, Μάικλ Γούινκοτ
Οι κάτοικοι ενός απομακρυσμένου φαραγγιού στην Καλιφόρνια, θα γίνουν μάρτυρες μιας ανείπωτης αποκάλυψης. Ελάχιστα έχουν αποκαλυφθεί για το επτασφράγιστο
μυστικό της πλοκής.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τζόρνταν Πιλ, συντάραξε και
επαναπροσδιόρισε το μοντέρνο σινεμά τρόμου με τις ταινίες
Τρέξε! (Get Out) και Εμείς (Us). Φέτος δίνει μια νέα πνοή
στο σινεμά του φανταστικού με ένα νέο τοπ εφιάλτη: το
έπος κοσμικού τρόμου, με τίτλο Ούτε Καν (Nope).
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Evil Presence 2
Σκηνοθεσία: Γιώργος Μπαϊρακτάρης
Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Μπαϊρακτάρης, Λευτέρης
Μπαρλίκας, Γιώργος Μπαϊρακτάρης, Γιάννης Ράπτης,
Χρήστος Βασιλογιάννης, Κυριάκος Δελής, Ιφιγένεια Νταβαρίνου, Κατερίνα Καλαντζή, Νίκος Σώζος, Ηλίας Στεφανίδης, Γιώργος Τσίρκας, Χριστίνα Ιωσηφίδου
Ο πράκτορας Τζων Χάιπερ και ο συνεργάτης του συνοδεύουν τον καταξιωμένο καθηγητή ψυχιατρικής Δ. Μαρσαρίδη να παραχωρήσει συνέντευξη σε γνωστή τηλεοπτική
εκπομπή. Τα όσα ακούνε από τον καθηγητή στη συνέντευξη, καθώς και τα γεγονότα που ακολουθούν, είναι σοκαριστικά. Αντιλαμβάνονται όλοι σύντομα ότι βρίσκονται
ανάμεσα σε μια τεράστια σύγκρουση μεταξύ Καλού και
Κακού, με μόνο στόχο πλέον να σώσουν τις ζωές και τις
ψυχές τους. Μόνος σύμμαχος και οδηγός τους ένας μυστηριώδης άντρας, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει πολλά για
την κατάσταση...
Στην προβολή θα παρευρεθούν οι δημιουργοί της ταινίας
Γιώργος και Ανδρέας Μπαϊρακτάρης.
ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, θα διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως του
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αριθμού θέσεων του κινηματογράφου 2 ώρες πριν την προβολή της ταινίας.

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Επίσημη Συμμετοχή
Official Competition
Σκηνοθεσία: Μαριάνο Κον, Γκαστόν Ντουπράτ
Πρωταγωνιστούν: Όσκαρ Μαρτίνες,
Πενέλοπε Κρουζ, Αντόνιο Μπαντέρας
Μια άκρως εκκεντρική σκηνοθέτις καλείται από
έναν δισεκατομμυριούχο να ξαναγυρίσει έναντι
αδράς αμοιβής μια ισπανόφωνη ταινία-σταθμό
με πρωταγωνιστές δυο αταίριαστους ηθοποιούς,
έναν Χολιγουντιανό σταρ κι έναν πολυβραβευμένο θεατρικό ηθοποιό. Ο καθένας προσπαθεί
να εκπληρώσει τις δικές του φιλοδοξίες μέσα
από την ταινία, πράγμα που δυσκολεύει την συνεργασία.
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Εισιτήριο για τον Παράδεισο
Ticket to Paradise
Σκηνοθεσία: Ολ Πάρκερ
Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Τζορτζ
Κλούνεϊ, Λούκας Μπράβο, Κέιτλιν Ντένβερ
Ένα διαζευγμένο ζευγάρι αποφασίζει να ταξιδέψει
στο Μπαλί για να προλάβει να εμποδίσει την
κόρη τους να κάνει το ίδιο λάθος που θεωρούν
ότι έκαναν με τον γάμο τους, πριν από 25 χρόνια.
Κλούνεϊ και Ρόμπερτς σε μια συνάντηση που περιμένει όλος ο κινηματογραφικός πλανήτης με
κομμένη την ανάσα, από το σκηνοθέτη του
Mamma Mia! Herewegoagain.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
22 | 9 | 2022

Το επάγγελμα της μητρός μου
Σκηνοθεσία: Κώστας Ιωακειμίδης Διάρκεια: 19΄ 55΄΄
Όταν η μητέρα μου, την ώρα που τρώγαμε, ανήγγειλε στον πατέρα μου ότι θα γίνει
πόρνη....

Μ.Ι.Α.
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Χρόνης
Διάρκεια: 13΄
Η Μυρτώ Γεωργίου, ο βασικός χαρακτήρας της ιστορίας μας είναι 35 χρονών και
πάσχει από αλωπεκία. Λίγο πριν τα 35α γεννέθλιά της μέσα από μια σειρά εμποδίων, πρέπει να αποφασίσει τι χρειάζεται περισσότερο: να ζήσει μέσα στα δεσμά
που θέτει η κοινωνία ή να αποδεχτεί τον εαυτό της και την διαφορετικότητά της;

Δεν Θέλω να Ξεχάσω Τίποτα
Σκηνοθεσία: Βαγγελιώ Σουμέλη
Διάρκεια: 14΄
H Μαριαλένα μιλάει με την αδερφή της στο τηλέφωνο, καθώς ετοιμάζονται να
πάνε στην κηδεία της μητέρας τους.

Πρώτη Ταινία Μεγάλου Μήκους
Σκηνοθεσία: Νώντας Σαρλής
Διάρκεια: 41΄
Η ταινία, παραγωγής 2008, σαν ένα αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης της
χρονιάς αυτής, αναφέρεται ακριβώς στην πρώτη προσπάθεια για ταινία μεγάλου
μήκους σημαντικών σκηνοθετών του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου.
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Μάνα μου Καπνοφύτισσα
Σκηνοθεσία: Στάθης Γαλαζούλας
Διάρκεια: 21΄ 2΄΄
Η γιαγιά μου Χρυσούλα, από την παιδική της ηλικία δούλευε στα καπνά. Τον Δεκέμβριο του 2014 πηγαίνει με τον αδελφό μου Χρήστο στην παράσταση Από
πρώτο χέρι, με θέμα την ιστορία του καπνού στο Αγρίνιο

Κινητά Στοιχεία
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Σιαδήμας
Διάρκεια: 17΄
Αρχές του 1982. Το σύστημα γραφής της ελληνικής γλώσσας αλλάζει από πολυτονικό σε μονοτονικό. Είναι η εποχή που η τεχνολογία αρχίζει να εισέρχεται ευρέως
στο χώρο της τυπογραφίας έναντι της στοιχειοθεσίας κινητών στοιχείων.

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Χαντζής
Διάρκεια: 14΄
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009. Ο Ανδρέας, τραπεζικός υπάλληλος, θα παρακολουθήσει
το ματς στην τηλεόραση με τον συνάδελφό του Μάριο. Ποιος θα κερδίσει τελικά;

Λαβύρινθος
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης
Διάρκεια: 12΄
Η σχέση των κωφών με την μουσική. Αυτή η φαινομενικά παράδοξη σχέση αναπτύσσεται και καταγράφεται στο φιλμ με ιδιαίτερη ευαισθησία και εμπνέει την ευαισθητοποίησή μας γύρω από τις δυνατότητες των «αναπήρων».

Τεό, ο γείτονάς μου
Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρτέρης
Διάρκεια: 14΄
Ο Τεό μένει δίπλα μου. Απολαμβάνει την απομόνωση. Επιλέγει να ζει στον δικό
του, ξεχωριστό ρυθμό. Ονειρεύεται να βρει έναν ίδιο άνθρωπο.

Γεράσιμος
Σκηνοθεσία: Αντώνης Μίκροβας
Διάρκεια: 12΄
Ο «Γεράσιμος» είναι ένας από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε μια μεγαλούπολη. Η μόνη του ανθρώπινη επαφή είναι με έναν άστεγο
της γειτονιάς του.
Είσοδος ελεύθερη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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Ντίβα
Diva
Σκηνοθεσία: Ζαν-Ζακ Μπενέξ
Πρωταγωνιστούν:
Βιλελμένια Φερνάντεζ,
Φρέντερικ Αντρέι,
Ρισάρ Μπορινζέ
Μια ταινία που κυλά σαν μια νυχτερινή μουσική ελεγεία και που δείχνει ένα μυθικό Παρίσι, όπως δεν το είδαμε ποτέ στο σινεμά. Το
καλύτερο παράδειγμα δημιουργικής αφομοίωσης της αισθητικής της διαφήμισης και μια
ταινία πρότυπο για πολλούς άλλους σύγχρονους δημιουργούς.
Βραβείο Σεζάρ Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη,
Μουσικής, Φωτογραφίας, Ήχου

Γενική είσοδος: 3 €
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Ανατολικά της Εδέμ
East Of Eden
Σκηνοθεσία:
Ηλίας Καζάν
Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Ντιν,
Τζούλι Χάρις, Μπερλ Άιβς, Ρέιμοντ Μάσει
Μια σύγχρονη μεταφορά της ιστορίας του
Κάιν και του Άβελ στο 1917 στην Καλιφόρνια,
καταγραμμένη μέσα από τις δραματικές σχέσεις μιας αγροτικής οικογένειας, που η μητέρα
τους έχει γίνει πόρνη και ο πατέρας τους είναι
σκληρός οικογενειάρχης.
Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου

Γενική είσοδος: 3 €
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After Ever Happy
Σκηνοθεσία:
Καστίλ Λάντον
Πρωταγωνιστούν:
Τζόζεφιν Λάνγκφορντ,
Μάιρα Σορβίνο,
Χίρο Φάινς Τίφιν,
Κάρτερ Τζένγκινς
Η θυελλώδης σχέση του Χάρντιν και της Τέσα
φτάνει στο τέλος της. Στο τέταρτο και τελευταίο
μέρος της σειράς, ύστερα από αποκαλύψεις και
ανατροπές το ζευγάρι θα πρέπει να αποφασίσει
αν θα έχει κοινή πορεία ή ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του.
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