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Φίλες και φίλοι,
Ο θερινός κινηματογράφος «Ελληνίς», στοιχείο της πολιτιστικής
ταυτότητας της πόλης μας αλλά και μια ωραία στιγμή στη μνήμη
του καθ’ ενός από εμάς, ανοίγει και αυτό το καλοκαίρι τις πόρτες
του για όλους. Η έναρξη λειτουργίας του σηματοδοτεί την έναρξη
του καλοκαιριού.
Κάτω από την οθόνη του ουρανίου θόλου, στη ζωσμένη από τον
κισσό οθόνη του «Ελληνίς», θα απολαύσουμε και φέτος αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Βέβαια στο σχεδιασμό μας δεν παραλείψαμε να συμπεριλάβουμε και τους μικρούς μας φίλους για
τους οποίους επιλέξαμε απολαυστικές ταινίες αλλά και θεατρικές
παραστάσεις.
Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα ελπίζουμε να περάσουμε
ένα όμορφο καλοκαίρι και αυτή η ακραία συνθήκη, στην οποία
ζούμε, να περάσει σύντομα και να γιορτάσουμε όλοι υγιείς, τη
ζωή, τη δημιουργία, τη συνύπαρξη.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι, σε όλες και όλους, 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

Καλοκαίρι στο Ελληνίς με νύχτες τέχνης, μαγείας και ονείρου.
Σας υποδεχόμαστε με ασφάλεια και χαρά στη δροσιά ενός χώρου που έχει
συνδεθεί με γλυκές αναμνήσεις.
Ραντεβού στο Ελληνίς για να απολαύσουμε παρέα κλασικά αριστουργήματα αλλά και ταινίες πρώτης προβολής.
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 4 Οκτωβρίου 2021
Ολιγομελή τμήματα προετοιμασίας γραμμικού
& ελεύθερου σχεδίου για τις εισαγωγικές
εξετάσεις σε ΤΕΙ, ΑΕΙ & ΑΣΚΤ

26413 60413, 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
• 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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• Wonder woman
• The Witches - Οι μάγισσες
• Soul
• Honest Thief - Έντιμος Κλέφτης
• Tailor - Ράφτης
• Per il tuo bene - Τρία Υπέροχα Κορίτσια
• Nomadland - Η Χώρα των Νομάδων
• Γιάκαρι
• Seules Les Betes - Μόνο αυτοί είδαν το δολοφόνο
• A quiet place 2 - Ένα ήσυχο μέρος 2
• Apples - Mήλα
• 9 μ.μ. Nτοκιμαντέρ για τον Κωσταντίνο Χατζόπουλο
από το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου, 10 μ.μ. Apples - Mήλα
• Fust and Furious 9
• Ο Μικρός πρίγκιπας, Θεατρική παράσταση
• Promising young woman - Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα
• Τα κλέφτικα, Μουσική Παράσταση από το Δη.Πε.Θε Αγρινίου
• Ο Λύκος και τα 3 γουρουνάκια - Θεατρική παράσταση
• Minari
• The Mauritanian - Ο Μαυριτανός
• Monday, Δευτέρα
• Ο Γάτος ο Φευγάτος
• The Conjuring 3 - To Κάλεσμα 3
• Another round - Άσπρο πάτο
• The Father - Ο Πατέρας
• Πρόβατα εναντίων Λύκων
• Black widow - Μαύρη Χήρα
• The Marksman - Ο Προστάτης
• Αντιγόνη, Θεατρική παράσταση
• Wrath of man
• The Courier - Ο Κατάσκοπος του ψυχρού πολέμου
• The Rifkins Festival - Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν
• Mystery in Sain Tropez
• The Crouds 2: New Age
• Jungle Cruise
• Mama Weed
• The Crying Game - Το παιχνίδι των λυγμών
• The Double life of Veronique - Η Διπλή Zωή της Βερόνικα
• French Exit
• The Forever Purge - Η αιώνια κάθαρση
Πλούτος, ο Καραγκιόζης συναντά τον Αριστοφάνη
Θεατρική παράσταση
• The Hitsman’s wife Bodyguard
• Συναυλία με την Φωτεινή Βελετσιώτου
• The Dry - Η Ξηρασία
• Σπίριτ, ο Ατίθασος
• Suiside Squad 2
• Man of God - Ο Άνθρωπος του Θεού
• Σε γνωρίζω από την Όψη, 200 Χρόνια Ελλάδα, Nτοκιμαντέρ
• Ammonite - Αμμωνίτης
• The Misfits - Οι Σπεσιαλίστες
• After we Fell
• Opening Night - Νύχτα πρεμιέρας
• A woman under the influence - Μία γυναίκα εξομολογείται
• Best Sellers
• The Beatles: Get back
• Συναυλία με το Δημήτρη Κοργιαλά
και το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
• Μία Μπομπίνα Αναμνήσεις
• Blue Velvet - Mπλε Βελούδο
• Τhe Elephant Man - Ο Άνθρωπος Ελέφαντας
• Mulholand Drive, Οδός Μαλχόλαντ

Το παραπάνω πρόγραμμα, μπορεί να τροποποιηθεί.
Παρακαλούμε επιβεβαιώνετε τις ακριβείς ημέρες προβολών.
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Wonder Woman
Σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς
Πρωταγωνιστούν: Γκαλ Γκαντότ,
Κρις Πάιν, Πέδρο Πασκάλ, Ρόμπιν Ράιτ
Προς ολοταχώς στη δεκαετία του 1980, καθώς η Wonder Woman, στη νέα της κινηματογραφική περιπέτεια
αντιμετωπίζει δύο ολοκαίνουριους εχθρούς: τον Μαξ
Λορντ και το Τσιτά. Με την σκηνοθέτη Πάτι Τζένκινς να
επιστρέφει στο τιμόνι και την Γκαλ Γκαντότ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ταινία "Wonder Woman 1984" είναι
το επιτυχημένο σίκουελ της ταινίας “Wonder Woman”
της Warner Bros. Pictures, που βασίζεται στο χαρακτήρα της ομώνυμης σούπερ ηρωίδας της DC, που σημείωσε εισπράξεις 822 εκατομμυρίων δολαρίων στο
παγκόσμιο box office. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Κρις Πάιν (Στιβ Τρέβορ), Κρίστεν Γουίγκ (Το
Τσιτά), Πέδρο Πασκάλ (Μαξ Λορντ), Ρόμπιν Ράιτ (Αντιόπη) και Κόνι Νίλσεν (Ιπολίτα).

24,25,26 | 5 | 2021

Οι Μάγισσες
The witches
Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ζεμέκις
Πρωταγωνιστούν:
Ανν Χάθαγουεϊ,
Οκτάβια Σπένσερ,
Στάνλεϊ Τούτσι,
Τζοζέτ Σιμόν,
Τζόναθαν Λίβινγκστον
Η ταινία μεταφέρει την τρομακτική, αστεία και ευφάνταστη ιστορία ενός επτάχρονου αγοριού που κατοικεί με
τη γιαγιά του σε ένα ξενοδοχείο και τυχαία πέφτει πάνω
σε ένα συνέδριο μαγισσών που μοιράζονται κρυφά τον
κόσμο. Το αγόρι αναγκάζεται να σταματήσει τις ενέργειές
τους ακόμα και μετά τη μεταμόρφωσή του σε ποντίκι
από την Grand High Witch.

27,28,29,30 | 5 | 2021

Soul
Σκηνοθεσία: Πίτερ Ντόκτερ, Κεμπ Πάουερς
Μεταγλωττισμένο με τις φωνές:
Πάνος Τοψίδης, Ειρήνη Τσίγκα, Κώστας Φιλίππογλου, Άντρια Πάπτη, Γιώτα Μιλίτση, Χρήστος
Πλαΐνης κ.α.
Το Soul, ακολουθεί τον Joe, έναν δάσκαλο μουσικής, του οποίου όνειρο ήταν να γίνει μέλος μιας
μπάντας και να παίζει μουσική στο jazz club, Half
Note. Μετά από ένα αναπάντεχο ατύχημα, η ψυχή
του οδηγείται σε ένα μέρος που ονομάζεται “You
Seminar” και προετοιμάζει όλες τις ψυχές πριν το
ταξίδι τους στη Γη. Εκεί, με τη βοήθεια μιας νέας
ψυχής με το κωδικό όνομα 22, θα επανεκτιμήσει
κάποια πράγματα για τη ζωή του πριν επανέλθει για
τη στιγμή που πάντα περίμενε.
Όσκαρ Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων
Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής

31 | 5 - 1,2 | 6 | 2021

Έντιμος κλέφτης
Ηonest Thief
Σκηνοθεσία: Μαρκ Γουίλιαμς
Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Τζάι Κόρτνεϊ,
Κέιτ Γουόλς, Ρόμπερτ Πάτρικ, Τζέφρι
Ντόνοβαν, Άντονι Ράμος
Ο επιβλητικός Λίαμ Νίσον πρωταγωνιστεί σε μία
καταιγιστική περιπέτεια, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μαρκ Γουίλιαμς. Στο επίκεντρο της
δράσης, εκτυλίσσεται μια ιστορία αγάπης με
ήρωα έναν ληστή τράπεζας που σκέφτεται να
παραδοθεί, επειδή ερωτεύεται και θέλει να εξιλεωθεί. Τι θα συμβεί, όμως, αν οι αστυνομικοί
είναι πιο διεφθαρμένοι από εκείνον; Μία απολαυστική και αγωνιώδης πορεία, μία σειρά από
περίπλοκους χαρακτήρες και ένα αναπάντεχο
μήνυμα για την αγάπη που τελικά κινεί όλα τα
νήματα.
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Ράφτης
Tailor
Σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Ήμελλος,
Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου,
Στάθης Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου
Μια αργοπορημένη ενηλικίωση ενός εκκεντρικού και λίγο αλαφροΐσκιωτου ράφτη που ζει
απομονωμένος στον μικρόκοσμο του οικογενειακού ραφτάδικου. Στα πρόθυρα να τα χάσει
όλα, παίρνει επιτέλους φόρα: με ένα χειροποίητο ραφτάδικο σε ρόδες, επανεφεύρει τη ζωή
και την τέχνη του. Αλλάζει τις νύφες στα Καμίνια
και ερωτεύεται για πρώτη φορά στα 50.
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Τρία υπέροχα κορίτσια
E’ Per il tuo bene
Σκηνοθεσία:Ρολάντο Ραβέλο
Πρωταγωνιστούν: Μάρκο Τζιαλίνι,
Βιντσέντζο Σαλέμε, Τζιουζέπε Μπατιστον, Ιζαμπέλα Φεράρι,
Βαλεντίνα Λοντοβίνι, Κλαούντια
Παντόλφι και Ματίλντε Τζιόλι.
Οι ξεκαρδιστικές περιπέτειες τριών
μπαμπάδων, που προσπαθούν να…
συνετίσουν τις ερωτικώς ατίθασες νεαρές θυγατέρες τους! Οι τρεις πενηντάρηδες,
φίλοι και συγγενείς, βλέπουν την ήσυχη ζωή τους να τινάζεται στον αέρα με τα καμώματα των κοριτσιών τους: Η Βαλεντίνα, η κόρη του γιάπη δικηγόρου Αρτούρο,
παρατάει το γαμπρό την ημέρα του γάμου τους, για τα μάτια της Άλεξ, μιας απελευθερωμένης μαύρης κοπέλας, βίγκαν και αντικαπνίστριας! Η Μάρτα, η κόρη του
αστυνομικού Αντόνιο, τα’ χει φτιάξει με τον Σιμόνε, ένα ζόρικο ράπερ, που καπνίζει
χασίς και τα χώνει με τη μουσική του στους «μπάτσους», ενώ η Σάρα, η κόρη του
Πόλι, ετοιμάζεται να φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να χαρεί τον έρωτά της
με τον Λουίτζι, έναν γυναικά, πρώην συμμαθητή και συνομήλικο του πατέρα της…
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H Χώρα των Νομάδων
Nomadland
Σκηνοθεσία: Κλόε Ζάο
Πρωταγωνιστούν: Φράνσις Μακ Ντόρμαντ,
Ντέιβιντ Στραδέρν, Λίντα-Μέι, Σουάνκι,
Μπομπ Γουέλς
Μία 60χρονη γυναίκα κλείνει και κλειδώνει το
σπίτι της. Επιλέγει ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα, τα απολύτως απαραίτητα, για να τη συντροφεύσουν στο βανάκι που έχει μετατρέψει σε
τροχόσπιτο. Και ξεκινά. Είναι η Φραν, πρόσφατα
χήρα. Ηταν η τελευταία απώλεια. Πιο πριν είχαν
και οι δύο χάσει τις δουλειές τους. Οταν η Φραν
μπαίνει στο βανάκι της και ξεκινά την περιήγησή
της στα badlands της Αμερικής, ψάχνοντας περιστασιακές δουλειές και πάρκινγκ, μπορεί να κουβαλάει ελάχιστα πράγματα, αλλά όλες αυτές οι
απώλειες χώρεσαν στις αποσκευές της.
ΟΣΚΑΡ 2021 Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Α’ 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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Γιάκαρι
Σκηνοθεσία: Τόμπι Γένκελ, Ξαβιέ Τζιακομέτι
Κυνηγώντας τον Μικρό Κεραυνό, ένα γρήγορο κι
αδάμαστο άλογο, ο νεαρός Ινδιάνος Γιάκαρι απομακρύνεται από τη φυλή του, η οποία ετοιμάζεται
επειγόντως να μεταναστεύσει. Με τη βοήθεια του
Μεγάλου Αετού που τον προστατεύει από ψηλά,
θα προσπαθήσει να βρει το δύσκολο δρόμο της
επιστροφής.

ΩΤΤΙΣ
ΓΛ

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

METΑ

ΝΟ
ΜΕ

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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Μόνο αυτοί είδαν το Δολοφόνο
Seules Les Betes
Σκηνοθεσία: Ντομινίκ Μολ
Σκηνοθεσία: Ντενί Μενοσέ, Λορ Καλαμί,
Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι
Μετά την εξαφάνιση μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας, πέντε άγνωστα μεταξύ τους
πρόσωπα σε ένα απομακρυσμένο βουνό της
Γαλλίας, βρίσκονται μπλεγμένα σε ένα αναπάντεχο μυστήριο. Όταν πρωτογνωρίζουμε τη νοσοκόμα Αλίς και τον κάπως ανιαρό αγρότη σύζυγό
της, Μισέλ, μοιάζουν σαν ένα οποιοδήποτε μεσήλικο ζευγάρι παγιδευμένο σε ένα βαρετό και
αδιέξοδο γάμο. Η Αλίς διατηρεί εξωσυζυγική
σχέση με τον Ζοζέφ, έναν από τους ασθενείς της,
ενώ ο Μισέλ κλείνεται για ώρες στο γραφείο του,
υποτίθεται για να χειριστεί τις υποθέσεις της φάρμας τους. Όμως, όταν μια γειτόνισσά τους, η Έβελιν, εξαφανίζεται, αρχίζει η αναζήτησή της. Ένα γεμάτο σασπένς θρίλερ.

17,18,19,20 | 6 |2021

Ένα Ήσυχο Μέρος 2
A Quiet Place Part II
Σκηνοθεσία:
Τζον Κραζίνσκι
Πρωταγωνιστούν:
Έμιλι Μπλαντ, Μίλισεντ Σίμοντς,
Νόα Τζουπ, Κίλιαν Μέρφι
Ακολουθώντας τα θανατηφόρα γεγονότα στο
σπίτι, η οικογένεια των Άμποτ (Έμιλι Μπλαντ, Μίλισεντ Σίμοντς, Νόα Τζουπ) πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει τους κινδύνους του έξω κόσμου καθώς
συνεχίζουν τον αγώνα για επιβίωση σιωπηλοί.
Αναγκασμένοι να κινούνται προς το άγνωστο,
γρήγορα συνειδητοποιούν ότι τα πλάσματα που
κυνηγούν βασισμένα στον ήχο δεν αποτελούν τη
μοναδική απειλή που καρτερεί πίσω από το μονοπάτι της άμμου.

21,22,23 | 6 | 2021

Μήλα
Apples
Σκηνοθεσία: Χρήστος Νίλου
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης,
Σοφία Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου,
Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Αργύρης Μπακιρτζής
H υπόθεση της ταινίας άθελά της ηχεί ανατριχιαστικά οικεία,
καθώς περιστρέφεται γύρω από μια καθόλου συνηθισμένη
επιδημία. Μόνο που εδώ αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους είναι πως προσβάλλονται από αιφνίδια αμνησία,
θύμα της οποίας πέφτει και ο 40χρονος κεντρικός ήρωας.
Για να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του ξεκινά ένα
ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο
βασίζεται στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων αποστολών.

22 | 6 | 2021

«Κωσταντίνος Χατζόπουλος, 100 χρόνια μετά»
9μ.μ. Ντοκιμαντέρ από το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
Α. Διδασκαλία Μουσικού μέρους: Γρέντζελου Ευγενία
Μελοποιημένη ποίηση Κ. Χατζόπουλου
Β. Θεωρητικό μέρος: Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Χρήστου
Aφήγηση: Γοργολίτσα Ιωάννα, Τσιάντα Ελευθερία,
Μπαρμπετάκη Αναστασία, Πρεβεζάνου Θεοφανία,
Τρομπούκη Σπυριδούλα, Τσόλκα Μαρία

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

24,26,27 | 6 | 2021

Fast & Furious 9
Σκηνοθεσία: Τζάστιν Λιν
Πρωταγωνιστούν: Βιν Ντίζελ, Μισέλ Ροντρίγκεζ,
Ταϊρίζ Γκίμπσον, Κρις «Λούντακρις» Μπρίτζες,
Τζον Σίνα, Τζορντάνα Μπρούστερ, Νάταλι
Εμάνουελ, Έλεν Μίρεν & Σαρλίζ Θερόν
Επιτέλους, το καλοκαίρι του 2021 οι πολυάριθμοι και
αφοσιωμένοι fans του Fast & Furious θα απολαύσουν το
9ο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς που τα τελευταία 20 χρόνια έχει σημειώσει εισπράξεις 5 δις δολαρίων
στο Box Office. Ο Ντομ Τορέτο ζει μια ήσυχη ζωή με τη
Λέτι και το γιο τους, όμως γνωρίζει ότι ο κίνδυνος πάντα
θα καραδοκεί. Αυτή τη φορά, η απειλή θα τον αναγκάσει
να αντιμετωπίσει τις αμαρτίες του παρελθόντος του.

25 | 6 | 2021

Ο Μικρός Πρίγκηπας
Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Στο ρόλο του Μικρού Πρίγκιπα
ο Θανάσης Τσαλταμπάσης
Παίζουν: Θανάσης Βοϊδήλος, Γεωργία Μαυροειδοπούλου, Τάσος Ράπτης, Μαριλίζα Χρονέα
Την ιστορία του μικρού πρίγκιπα την ξέρουμε όλοι. Είναι
μία ιστορία για την αθωότητα, για το πόσο σημαντικό
είναι να ψάχνουμε την αλήθεια. Η παράστασή μας, αποτελεί μία μοναδική εμπειρία και για εμάς, γιατί περιέχει
όλα όσα θέλουμε να μοιραστούμε με τα παιδιά. Την
αθωότητα που είναι ευκαιρία να ξαναζήσουμε, ένα αγαπημένο παιδικό παιχνίδι,
το κρυφτό ή το κυνηγητό, ένα ηλιοβασίλεμα ή ένα τραγούδι.
Γενική είσοδος : 12 € / Προπώληση: 10 €
Άνεργοι (με την επίδειξη κάρτας ): 8 ευρώ. Ηλεκτρονική προπώληση Viva.gr

28, 30 | 6 | 2021

Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα
Promising young woman
Σκηνοθεσία:
Έμεραλντ Φένελ
Πρωταγωνιστούν:
Κάρεϊ Μάλιγκαν, Μπο Μπάρναμ,
Λαβέρν Κοξ, Άλισον Μπρι
Όλοι πίστευαν ότι η Κέισι ήταν μία υποσχόμενη νέα
γυναίκα… μέχρι που ένα μυστηριώδες γεγονός άλλαξε
τελείως το μέλλον της. Αλλά τίποτα στη ζωή της δεν
είναι όπως δείχνει: είναι σατανικά έξυπνη, γοητευτικά
πονηρή και ζει μια άλλη μυστική ζωή κάθε βράδυ.
Μια αναπάντεχη συνάντηση θα της δώσει την ευκαιρία
να διορθώσει ό,τι δεν πήγε καλά στο παρελθόν.
Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου

29 | 6 | 2021

Μουσική Παράσταση Δη.Πε.Θε. Αγρινίου
Τα Κλέφτικα
με την Αρετή Κετιμέ
μαζί της ο Γιώργος Αγγελόπουλος

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

παίζουν οι μουσικοί:
Χρήστος Χάρης: κλαρίνο,
Παναγιώτης Τσάκος: λαούτο,
Θεοδόσης Συκιώτης: κρουστά,
Γιάννης Πούλιος: βιολί
video art: Χρήστος Καρτέρης
σκηνοθεσία: Μαίρη Τσιρώνη
στις απαγγελίες των κειμένων ακούγονται οι φωνές των
Μαίρη Τσιρώνη και Ηλία Καρελλά
«Και στη δεξιά μου τη μεριά ν΄αφήστε παραθύρι,
να μπαίνει ό ήλιος το πρωϊ και το δροσό το βράδυ,
να μπαινοβγαίνουν τα πουλιά, της άνοιξης τ΄αηδόνια,
και να περνούν οι γέμορφες, να με καλημεράνε».
«ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ ΤΟ ΚΙΒΟΥΡΙ»

1 | 7 | 2021

Ο Λύκος και τα Τρία Γουρουνάκια
Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Γιώργος Πούλης
Παίζουν: Γιώργος Πούλης, Μαργαρίτα
Τοκατλίδη, Νίκος Παπαγιάννης,
Άννα Γιαννακίδου, Γεωργία Ματσούλια
Tο πασίγνωστο παραμύθι του James HalliwellPhillipps σε μια νέα θεατρική απόδοση, όπου θα
διασκεδάσει τους μικρούς και μεγάλους φίλους.
"Ο Λύκος και τα Τρία Γουρουνάκια σε νέες περιπέτειες"! Τα τρία γουρουνάκια προσπαθούν να
φτιάξουν τα δικά τους σπίτια και ο Λύκος βρίσκει
την ευκαιρία να τους "κλέψει" τις λίρες! Δεν είναι
τελείως μόνος αυτή τη φορά, καθώς έχει και την αμέριστη συμπαράσταση του
....βοηθού του!! Θα καταφέρουν τα γουρουνάκια να γλιτώσουν και να χτίσουν τα
σπίτια τους; Θα σώσουν τους εαυτούς τους και τις λίρες τους;.
Γενική είσοδος : 10 € / Προπώληση: 8 €

2,3,4 | 7 | 2021

Minari
Σκηνοθεσία: Λι Αϊζακ Τσανγκ
Πρωταγωνιστούν: Άλαν Σ. Κιμ,
Στίβεν Γέουν, Χαν Γε-ρι, Γουίλ Πάτον
Μια τρυφερή και σαρωτική ιστορία για τις ρίζες
των ανθρώπων, το Μinari ακολουθεί μια Κορεατικο-Αμερικάνικη οικογένεια που μετακινεινείται
σε ένα μικροσκοπικό αγρόκτημα του Arkansas σε
αναζήτηση του δικού τους Ονείρου.Το οικογενειακό σπίτι αλλάζει εντελώς μετά την άφιξη της πονηρής, αλλά απίστευτα αγαπημένης γιαγιάς. Εν
μέσω της αστάθειας και των προκλήσεων αυτής
της νέας ζωής στα τραχιά Ozarks, το Minari προβάλλει την αναμφισβήτητη ανθεκτικότητα της οικογένειας και πώς πραγματικά ορίζεται η έννοια
αυτής.
Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου

5,6,7 | 7 | 2021

Ο Μαυριτανός
The Mauritanian
Σκηνοθεσία:
Κέβιν Μακντόναλντ
Πρωταγωνιστούν:
Ταχάρ Ραχίμ,
Τζόντι Φόστερ,
Σεϊλίν Γούντλεϊ,
Μπένεκτικ Κάμπερμπατς,
Κόρι Τζόνσον
Ο Mohamedou Ould Slahi αγωνίζεται για την
ελευθερία αφού κρατήθηκε για πολλά χρόνια στις
φυλακές του Γκουαντάναμο χωρίς κατηγορία από
την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Βασισμένο σε αληθινή ιστορία μέσα από τα ευπώλητα απομνημονεύματα του Mohamedou
Ould Slahi που δημοσιεύτηκαν στους NY Times.

8,9,10 | 7 | 2021

Δευτέρα
Monday
Σκηνοθεσία:
Αργύρης Παπαδημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν:
Σεμπάστιαν Σταν,
Ντενίζ Γκοφ,
Έλλη Τρίγγου,
Γιώργος Πυρπασόπουλος
Το «Monday» είναι η ιστορία του Μίκι και της
Κλόι, δυο Αμερικανών οι οποίοι γνωρίζονται σε
ένα πάρτι. Το φιλμ είναι μια ρομαντική ιστορία για
ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν με
κάθε τρόπο από τις ευθύνες της ωριμότητας και της
ενηλικίωσης, που ζουν τη ζωή τους σαν να είναι
συνέχεια Παρασκευή, προσπαθώντας να ξεχάσουν
ότι η Δευτέρα είναι πάντα λίγο μετά και αναπόφευκτα θα έρθει.

11 | 7 | 2021

Ο Γάτος ο Φευγάτος
Σκηνοθεσία: Γκάρι Γουάνγκ
Έχοντας ζήσει για ένα διάστημα αδέσποτος και
γνωρίζοντας τους κινδύνους που κρύβει το
άγνωστο, ο γάτος Παντόφλας προσπαθεί να
προφυλάξει τον μοναχογιό του, περιορίζοντάς
τον στο διαμέρισμα της αφεντικίνας τους. Αλλά
ο Φευγάτος έχει γεννηθεί για να κυνηγήσει την
περιπέτεια…

METΑ

ΩΤΤΙΣ
ΓΛ

ΝΟ
ΜΕ

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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 | 7 | 2021

Το Κάλεσμα 3
The Conjuring 3
Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες
Πρωταγωνιστούν: Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα
Η ταινία ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 3 φέρνει στην επιφάνεια μια
ανατριχιαστική ιστορία τρόμου, δολοφονίας και κακού
που κατάφερε να συγκλονίσει ακόμη και τους έμπειρους μεταφυσικούς ερευνητές Εντ και Λορέιν Γουόρεν.
Πρόκειται για μια από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις που έχουν στο αρχείο τους: η μάχη για την ψυχή
ενός μικρού αγοριού τους κάνει να μπουν σε πρωτόγνωρα μονοπάτια, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά
στην ιστορία των ΗΠΑ που ένας ύποπτος δολοφονίας
προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του, ισχυρίζεται ότι τον έχουν κυριεύσει δαίμονες.

15,16,17,18 | 7 | 2021

Άσπρο Πάτο
Another Round
Σκηνοθεσία: Τόμας Βίντερμπεργκ
Πρωταγωνιστούν: Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο
Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Μαρία Μπόνεβι
Ο Τόμας Βίντερμπεργκ επιστρέφει με την πιο μεθυστική ταινία που έγινε ποτέ! Η κατά γενική ομολογία καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία της χρονιάς, έχει για πρωταγωνιστή τον
Μαντς Μίκελσεν, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία. Μια
ομάδα καθηγητών θέλει να δοκιμάσει μια καινούργια προσέγγιση στη ζωή και τη δουλειά: αποφασίζουν να πίνουν
σταθερά, μόνο τις εργάσιμες ώρες και να διατηρούν ένα
ελαφρύ επίπεδο μέθης σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Σκοπός τους, ν’ αποδείξουν, όπως ακράδαντα πίστευε ο Χέμινγουεϊ, ότι μια λίγο μεγαλύτερη περιεκτικότητα αλκοόλ
στο αίμα, ανοίγει τη σκέψη στον έξω κόσμο, κάνει τα προβλήματα να φαίνονται μικρότερα και αυξάνει τη δημιουργικότητα. Ένα πείραμα με πολλές απρόοπτες συνέπειες.
Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

19,20,21 | 7 | 2021

Ο Πατέρας
Τhe Father
Σκηνοθεσία: Φλοριάν Ζελέρ
Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς,
Ολίβια Κόλμαν, Ίμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σιούελ
O Anthony είναι 80 ετών και ένας δύσκολος χαρακτήρας, που ζει μόνος του, απορρίπτοντας τη βοήθεια που
η κόρη του Anne, του προσφέρει απλόχερα. Όμως η
βοήθεια είναι απαραίτητη και για την Anne, καθώς
πλέον δεν μπορεί να τον επισκέπτεται καθημερινά, την
ώρα που ο Anthony αρχίζει να χάνει την επαφή με την
πραγματικότητα. Καθώς βιώνουμε τις αυξομειώσεις της
μνήμης του, για πόσο ακόμη ο Anthony θα κρατιέται
από το παρελθόν του; Πόσο ακόμη θα αντέξει η Anne,
που θρηνεί τον χαμό του πατέρα της, ενώ αυτός ακόμη
ζει και αναπνέει μπροστά της;
Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου
Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

22 | 7 | 2021

Πρόβατα εναντίον Λύκων
Σκηνοθεσία: Αντρέι Γκάλατ, Μαξίμ Βολκόφ
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Η ζωή ενός ειδυλλιακού χωριού προβάτων διαταράσσεται όταν δίπλα τους εγκαθίσταται μια αγέλη
λύκων, ο μέλλων αρχηγός της οποίας έχει άκρως
σαρκοφαγικές διαθέσεις. Η μόνη ελπίδα ειρηνικής
συνύπαρξης είναι ο καλοκάγαθος λύκος Γκρέι, ο
οποίος σκοπεύει να διεκδικήσει και αυτός την ηγεσία της αγέλης.

METΑ

ΩΤΤΙΣ
ΓΛ

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

23,24,25 | 7 | 2021

Mαύρη Χήρα
Black Widow
Σκηνοθεσία: Κέιτ Σόρτλαντ
Πρωταγωνιστούν:
Σκάρλετ Γιοχάνσον,
Φλόρενς Πίου,
Ρόμπερτ Ντάουνι,
Ρέιτσελ Βάις,
Ντέιβιτ Χάρμπουρ
Στην ταινία της Marvel Studios, ένα κατασκοπικό
θρίλερ γεμάτο δράση, με τίτλο “Black Widow”, η
Νατάσα Ρομανόφ ή Μαύρη Χήρα αντιμετωπίζει τις
σκοτεινότερες πλευρές του παρελθόντος της όταν
μπλέκεται σε μια επικίνδυνη συνομωσία. Την καταδιώκει μια δύναμη που δε θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να την καταστρέψει και η Νατάσα
αναγκάζεται να παλέψει με ό,τι έκανε ως κατάσκοπος και τις διαλυμένες σχέσεις που είχε πριν γίνει
Εκδικήτρια.

for

Χρώματα Αυτοκινήτων • Βιομηχανικό • Σκαφών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 37 ΑΓΡΙΝΙΟ (πλησίον κόμβου εισόδου Αγρινίου, πρώην Ηρακλείτου)
26410 46507
6977 806083
xrysikosd@yahoo.gr

26,27,28 | 7 | 2021

Ο Προστάτης
Τhe marksman
Σκηνοθεσία:
Ρόμπερτ Λόρεντζ
Πρωταγωνιστούν:
Λίαμ Νίσον,
Κάθριν Γουίνικ,
Τερέσα Ρουίς,
Χουάν Πάμπλο Ράμπα
Ένας βετεράνος πεζοναύτης θα βρεθεί στο λάθος σημείο και τη λάθος στιγμή. Αναγκαστικά θα κρατήσει
υπό την προστασία του ένα μικρό αγόρι ενώ ταυτόχρονα ένα από τα πιο σκληρά καρτέλ ναρκωτικών του
Μεξικό τους καταδιώκουν.

29 | 7 | 2021

Αντιγόνη
Θεατρική Παράσταση
Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή
Σκηνοθεσία - Σκηνικό: Θέμης Μουμουλίδης
Συνεργάτης σκηνοθέτης: Μάνος Καρατζογιάννης
Παίζουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Χριστίνα Φαμέλη - Χειλά,
Ντόρα Μακρυγιάννη, Δημήτρης Σαμόλης, Μάνος Καρατζογιάννης
Η Θήβα, όπου βασίλευε η γενιά των Λαβδακιδών, βρίσκεται σε κατάσταση δεινής
πολιτικής κρίσης. Οι δυο γιοι του τελευταίου βασιλιά, του Οιδίποδα, που χάθηκε
χτυπημένος από τη βαριά κατάρα που κατατρύχει τους Λαβδακίδες, συγκρούονται
για τη διαδοχή. Και, ενώ ο Ετεοκλής μένει να κυβερνά τη Θήβα, ο Πολυνείκης,
εξόριστος, ξεσηκώνει στρατό από το Άργος για να επιτεθεί στην πόλη. Η επίθεση
αποτυγχάνει, αλλά στη μάχη ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης αλληλοσκοτώνονται.
Δεν απομένουν πλέον στη ζωή παρά οι δυο κόρες του Οιδίποδα, η Αντιγόνη και
η Ισμήνη, τελευταίοι κρίκοι της αλυσίδας των Λαβδακιδών.
Γενική είσοδος : 17 € / Μειωμένο: 14 €

30,31 | 7 - 1 | 8 | 2021

Wrath of Man
Σκηνοθεσία:
Γκάι Ρίτσι
Πρωταγωνιστούν:
Τζέισον Στέιθαν, Σκοτ Ίστιγουντ,
Ποστ Μαλόουν, Τζος Χάρτνετ
O “H” είναι ένας ψυχρός και ιδιαίτερα
μυστηριώδης τύπος που εργάζεται ως
σεκιουριτάς σε μια εταιρεία με φορτηγά
που μεταφέρουν εκατομμύρια δολάρια. Η βάση του είναι το Λος Άντζελες.
Το cast του Wrath of Man -εκτός του
Jason Statham- συμπληρώνουν ηθοποιοί όπως ο Holt McCallany (Mindhunter), ο Scott Eastwood (ο νεότερος
γιος του Clint Eastwood) και ο Post
Malone.

2,3,4 | 8 | 2021

O Κατάσκοπος του Ψυχρού Πολέμου
Τhe Courier
Σκηνοθεσία:
Ντόμινικ Κουκ
Πρωταγωνιστούν:
Μπένεντικτ Κάμπερμπατς,
Ρέιτσελ Μπρόσναχαν,
Μεράμπ Νινίτζε,
Τζέσι Μπάκλεϊ
Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.
H ιστορία ενός βρετανού επιχειρηματία, του Wynne που βοήθησε τη CIA
να εισχωρήσει στα σοβιετικά πυρηνικά
προγράμματα, κατά τη διάρκεια του
Ψυχρού Πολέμου.

5,6,7,8 | 8 | 2021

Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν
The Rifkin's Festival
Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν
Πρωταγωνιστούν: Τζίνα Γκέρσον,
Γουάλας Σον, Έλενα Ανάγια, Σέρζι Λόπεθ,
Κριστόφ Βαλτς, Λουί Γκαρέλ
Γεμάτη σουρεαλιστικές και χιουμοριστικές
στιγμές, η νέα ταινία του Γούντι Άλεν μπλέκει
εξωπραγματικές καταστάσεις με ιστορίες αγάπης και ερωτικής απογοήτευσης, υφαίνοντας
ένα φόρο τιμής στη μεταμορφωτική επίδραση
του σινεμά στη ζωή μας. Ο διανοούμενος
Μορτ Ρίφκιν συνοδεύει τη σύζυγό του Σου
στο διάσημο ισπανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, ανησυχώντας
για το ξεμυάλισμά της με τον νεαρό σκηνοθέτη Φιλίπ.

9,10,11 | 8 | 2021

Μystery in Saint Tropez
Σκηνοθεσία:
Νίκολας Μπεναμού
Πρωταγωνιστούν:
Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ
Ο δισεκατομμυριούχος Claude μαζί με την
παρέα του περνούν θαυμάσια στη βίλα τους
στο Σεν Τροπέ όταν παρα τρίχα γλιτώνουν από
μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον τους.
Αναγκαστικά προσλαμβάνουν τον γκαφατζή
επιθεωρητή Boulin που έρχεται σαν υπηρέτης
στη βίλα τους προκειμένου να εξιχνιάσει την
υπόθεση. Πόσο στραβά μπορούν να πάνε τα
πράγματα;

12 | 8 |2021

Οι Κρούντς 2, Νέα Εποχή
The Croonds 2: New Age
Σκηνοθεσία: Τζόελ Κρόφορντ
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Στη φετινή τους περιπέτεια, οι Κρουντς έρχονται αντιμέτωποι με μια αντίπαλη οικογένεια η οποία δείχνει
να είναι καλύτερη σε όλα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανάμεσά τους ένας ανελέητος ανταγωνισμός. Οι
Κρουντς με αυτή την περιπέτεια θα πάρουν ένα καλό
μάθημα, ότι εκτός από τους κινδύνους της φύσης,
υπάρχουν οι απειλές από τους άλλους ανθρώπους
και οι μικροί θεατές θα μάθουν για την αξία της οικογένειας και τη ματαιότητα του ανταγωνισμού, όταν
οι άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά.

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

13,14,15 | 8 | 2021

Περιπέτεια στη Ζούγκλα
Jungle Cruise
Σκηνοθεσία: Zoμ Κολέ Σερά
Πρωταγωνιστούν: Ντάουνι Τζόνσον,
Έμιλι Μπλαντ, Τζακ Γουάιτολ, Τζέσι Πλίμονς
Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά στον Αμαζόνιο με
καπετάνιο τον πνευματώδη Frank Wolff και την θαρραλέα ερευνήτρια Dr. Lily Houghton. Η Lily ταξιδεύει
από το Λονδίνο στη ζούγκλα του Αμαζονίου, επιλέγοντας κατα τύχη τον Frank ως οδηγό, με την ετοιμόρροπη βάρκα του. Η Lily είναι αποφασισμένη να
ανακαλύψει ένα αρχαίο δέντρο με απαράμιλλες θεραπευτικές ικανότητες, κρατώντας στα χέρια της τη
δύναμη να αλλάξει το μέλλον της ιατρικής. Το απίθανο ντουέτο σε μια επική και απρόσμενη περιπέτεια.

16,17,18 | 8 | 2021

Μama Weed
Σκηνοθεσία: Ζαν-Πολ Σαλομέ
Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ιπολίτ Ζιραρντό
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μεταφράστρια της δίωξης ναρκωτικών. Σε μια παρακολούθηση, ανακαλύπτει ότι
είναι άσχημα μπλεγμένος ο γιος της αγαπημένης κυρίας που φροντίζει τη μαμά της. Αποφασίζει να τον
βοηθήσει. Στην πορεία όμως, και με τις πληροφορίες που έχει, βρίσκεται η ίδια να διακινεί μεγάλα
φορτία ναρκωτικών… Η καταπληκτική Ιζαμπέλ Ιπέρ
σε άλλη μια απολαυστική ερμηνεία, μεταμορφώνεται σε έμπορο ναρκωτικών, ως άλλη «Νονά» της
μαφίας, σε μια ανάλαφρη γαλλική κωμωδία με την
υπογραφή του Ζαν Πολ Σαλομέ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

19 | 8 | 2021

Το παιχνίδι των λυγμών
The crying game
Σκηνοθεσία: Νιλ Τζόρνταν
Πρωταγωνιστούν: Στίβεν Ρία, Μιράντα Ρίτσαρντσον,
Τζέι Ντάβιντσον, Φόρεστ Γουίτακερ
Ένας αγωνιστής του IRA, o Φέργκους (Στίβεν Ρία) αποτελεί μέλος συμμορίας που απαγάγει τον Jody (Φόρεστ Γουίτακερ) και τον κρατάει όμηρο. Σταδιακά,
μεταξύ των δύο ανδρών θα αναπτυχθεί μια φιλία.
Εκεί ο Φέργκους θα εκμυστηρευτεί στον ήρωα μας
πως αναζητά μια παλιά του φίλη και, στη συνέχεια,
η αναζήτηση αυτή θα βαρύνει τον Τζόντι όταν πια η
αιχμαλωσία καταλήγει με τραγικά αποτελέσματα.
Αναζητώντας έναν τρόπο να εξιλεωθεί, την εντοπίζει.
Αποφασίζει να της κρύψει το παρελθόν του. Το πρόβλημα είναι πως και εκείνη έχει τα δικά της μυστικά.
Γενική είσοδος 3€

20 | 8 | 2021

Η Διπλή Ζωή της Βερόνικα
Τhe Double Life of Veronique
Σκηνοθεσία: Κριστόφ Κισλόφσκι
Πρωταγωνιστούν: Ιρέν Ζακόμπ, Φιλίπ Βολτέρ,
Σαντρίν Ντιμάς
Δύο γυναίκες που έχουν το ίδιο πρόσωπο και μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη. Η Βερόνικα μένει
στην Κρακοβία και η Βερονίκ στο Κλερμόν Φεράν
κι έχουν το ίδιο πάθος για τη μουσική, την ίδια μοναχική αύρα και το ίδιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Η μία διαισθάνεται την ύπαρξη της άλλης σε ένα μεταφυσικό επίπεδο, νιώθοντας ότι δεν είναι μόνη σε
αυτόν τον κόσμο. Η κατάρρευση της Βερόνικα κατά
τη διάρκεια ενός κονσέρτου όμως αλλάζει ριζικά τις
ισορροπίες αυτής της αμφίδρομης σχέσης.
Γενική είσοδος 3€

21,22 | 8 | 2021

French Exit
Σκηνοθεσία: Άζαζελ Τζέικομπς
Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Φάιφερ,
Λούκας Χέτζις, Τρέισι Λετς, Ίμοτζεν Πουτς
Η Μισέλ Φάιφερ σολάρει ερμηνευτικά στον ρόλο μιας
έκπτωτης κυρίας της υψηλής κοινωνίας, η οποία βλέπει
πως πρέπει μάλλον να αφήσει την καλή ζωή του Μανχάταν, όταν συνειδητοποιεί ότι της τελείωσαν τα εκατομμύρια που είχε κληρονομήσει από τον επί 12
χρόνια σύζυγό της. Η μόνη επιλογή που της απομένει
είναι να μετακομίσει στο Παρίσι. Από κοντά βρίσκεται
ο γιος της, με τον οποίο δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις, αλλά θα πρέπει να μάθει να συμβιώνει, όπως και
να συμβιβαστεί πως πια τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Για την ερμηνεία της η Φάιφερ απέσπασε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

23,24 | 8 | 2021

Η Αιώνια Κάθαρση
The Forever Purge
Σκηνοθεσία: Εβεράρντο Γκουντ
Πρωταγωνιστούν:
Άννα Ντε Λα Ρεγκουέρα,
Γουίλ Πάτον, Τζος Λούκας
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της αγαπημένης
σειράς τρόμου, ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα ανατρέπεται:
Το Πείραμα Απέτυχε! Η ιστορία αυτή τη φορά είναι τοποθετημένη στη σημερινή Αμερική, όπου οι νομοθέτες
έχουν υψώσει ένα τοίχος ανάμεσα στο Μεξικό και τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Η ετήσια ιεροτελεστία βίας καλά
κρατεί. Ο εξαγνισμός των φονικών ενστίκτων του λαού
μέσα από ένα 12ωρο παραθυράκι ανομίας έχει κρατήσει την «κανονική» εγκληματικότητα σε χαμηλά επίπεδα. Οι παραγωγοί της σειράς ταινιών που έχει
σημειώσει σχεδόν 500 εκατομμύρια εισπράξεις, δήλωσαν ότι αυτή είναι η ιδανική ταινία για να κλείσει με
τον καλύτερο τρόπο τον κύκλο της ιστορίας.

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

25 | 8 | 2021

«Πλούτος» Ο Καραγκιόζης συναντά τον Αριστοφάνη!
Θεατρική Παράσταση
Σκηνοθεσία: Hλίας Καρελλάς
Παίζουν: Αρετή Κετιμέ, Λευτέρης Ελευθερίου
και εκρηκτικό δίδυμο εγχόρδων String Demons
Η Αρχαία Κωμωδία του Αριστοφάνη μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο λαϊκό παραμύθι για
παιδιά. Στην ειδική διασκευή για Θέατρο Σκιών,
στους ρόλους του Χρεμύλου και του Καρίωνα
συναντάμε τον Καραγκιόζη και τον Χατζηαβάτη.
Οι δύο πρωταγωνιστές βρίσκουν τον Πλούτο έξω
από το Μαντείο των Δελφών και η περιπέτεια αρχίζει!
Γενική είσοδος : 12 € / Προπώληση: 10 €
Early bird εισιτήρια viva.gr : 8 €.

26,27,28 ,29 | 8 |2021

Τhe Ηitman's Wife's Βodyguard
Σκηνοθεσία:
Πάτρικ Χιουζ
Πρωταγωνιστούν:
Σάλμα Χάγιεκ,
Σάμιουελ Λ. Τζάκσον,
Γκάμπριελ Ράιτ,
Φρανκ Γκρίλο
Το Hitman's Wife's Bodyguard είναι μια επερχόμενη αμερικανική κωμωδία δράσης σε σκηνοθεσία του Patrick Hughes και σενάριο του Tom
O'Connor και των Brandon και Phillip Murphy.
Είναι μια συνέχεια της ταινίας του 2017 The Hitman's Bodyguard και πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν οι Ryan Reynolds, Samuel L.

30 | 8 |2021

Φωτεινή Βελεσιώτου
Μαζί της ο Βασίλης Προδρόμου
Συναυλία
Η ξεχωριστή φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου δύσκολα περιγράφεται.
Μια γέφυρα που μας ενώνει με το πιο αρχέγονο,
πιο αληθινό κομμάτι του τραγουδιού και της έκφρασης. Συγκινεί με τον πιο άμεσο τρόπο, είτε
τραγουδά παλιά αγαπημένα λαϊκά είτε τραγούδια
όπως οι “Μέλισσες” και τα “Διόδια” που την καθιέρωσαν στις καρδιές του κοινού, είτε νεότερα
από την τελευταία της δισκογραφία.
Εκτός από τα νέα της τραγούδια, παρόντα στο
πρόγραμμα είναι και κλασικά τραγούδια αγαπημένων συνθετών.
Γενική είσοδος : 12 €

31 | 8 - 1 | 9 |2021

Η Ξηρασία
The Dry
Σκηνοθεσία: Ρομπέρ Κόνολι
Πρωταγωνιστούν: Έρικ Μπάνα,
Μπρούνα Παπαντρέα, Ρομπέρ Κόνολι
Μία επαρχιακή πόλη της Αυστραλίας μαστίζεται από
μια πολυετή ξηρασία. Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας
επιστρέφει στην πόλη της καταγωγής του για την κηδεία ενός φίλου του ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, αυτοκτόνησε αφού σκότωσε την οικογένειά του. Οι γονείς
του νεκρού τον πιέζουν να αναλάβει τη διαλεύκανση
της υπόθεσης. Εκείνος θα μείνει ώστε να αντιμετωπίσει
και το δικό του παρελθόν. Βασισμένο στο ομότιτλο
πολύ επιτυχημένο βιβλίο της Τζέιν Χάρπερ, το φιλμ
αποτελεί μεγάλη εισπρακτική επιτυχία της Αυστραλίας.
Επίσημη Πρόταση της Ισλανδίας για OΣΚΑΡ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2020.
Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας, Εβδομάδα Κριτικής 72ο Φεστιβάλ των Καννών

2 | 9 |2021

Σπίριτ: Ο Ατίθασος
Σκηνοθεσία: Ελέιν Μπόγκαν
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Μια επική περιπέτεια που βασίζεται στην ομώνυμη τηλεοπτική
σειρά animation. Η μικρή και ξεροκέφαλη Λάκι Πρέσκοτ αναγκάζεται να αφήσει την πόλη για να
μετακομίσει στην εξοχή. Όμως
εκεί θα δεθεί αναπάντεχα με τον
Σπίριτ, ένα άγριο άλογο, με αποτέλεσμα η ζωή της να αλλάξει
δραματικά. Όταν οι κλέφτες ζώων
θα απειλήσουν την αγέλη του
Σπίριτ, τότε θα ξεκινήσει μια μεγάλη περιπέτεια ζωής και αυτοθυσίας.

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

3,4,5 | 9 |2021

The Suicide Squad 2
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γκαν
Πρωταγωνιστούν: Μάργκο Ρόμπι,
Ίντρις Έλμπα, Τζόελ Κίναμαν,
Τζον Σίνα, Βαϊόλα Ντέιβις
Καλώς ήρθατε στην κόλαση ή αλλιώς την Μπελ Ρέιβ, τη φυλακή με
το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων
στις ΗΠΑ. Εκεί, όπου οι χειρότεροι
υπερ-κακοί βρίσκονται έγκλειστοι και θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να αποδράσουν, ακόμα και αν χρειαστεί να συμμετάσχουν στην άκρως απόρρητη και σκοτεινή Task Force X. Ποια είναι όμως η σημερινή αποστολή ζωής και θανάτου; Να
συγκεντρωθεί η ομάδα της κομπίνας. Έπειτα, να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και να πέσουν στο απομακρυσμένο και γεμάτο εχθρούς, νησί του Κόρτο
Μαλτέζ. Περπατώντας σε μία ζούγκλα γεμάτη μαχητές αντιπάλους και αντάρτικες
δυνάμεις σε κάθε στροφή, η ομάδα βρίσκεται σε αποστολή αναζήτησης και καταστροφής...

6,7,8 | 9 | 2021

Ο Άνθρωπος του Θεού
Man of God
Σκηνοθεσία: Γιέλενα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης,
Αλεξάντερ Πέτροφ, Mίκι Ρούρκ,
Χρήστος Λούλης, Καρυοφυλλιά
Καραμπέτη, Ειρήνη Φραγκουδάκη,
Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης
Στάνκογλου, Τόνια Σωτηροπούλου
Η δημοτικότητα του Αγίου Νεκτάριου
Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη
ζήλια των κληρικών στην Αλεξάνδρεια.
Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος Πατριάρχης Αιγύπτου, μέρος του κλήρου τον δυσφημίζει με αποτέλεσμα να εκδιωχθεί από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται ξακουστός και κοσμαγάπητος, και την ίδια
εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Ο φόρτος εργασίας όμως τον καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην Αίγινα, όπου ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια, το οποίο χάρη στη φήμη του μεγαλώνει. Η μονή όμως
δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα.
Στο Αρεταίειο νοσοκομείο, λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα.

9 | 9 | 2021

Σε Γνωρίζω από την Όψη - 200 Χρόνια Ελλάδα
Ντοκιμαντέρ
Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Δέσποινα Μουζάκη
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος
Σενάριο: Νίκος Ακτύπης
Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ, παραγωγή της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», το
οποίο αποτελεί μία ευφάνταστη αφήγηση των δύο αιώνων της νεότερης Ελλάδας.
Η ταινία συνδυάζει αρχειακό υλικό από γκραβούρες, πίνακες, φωτογραφίες και
πλάνα εποχής, αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα, τραγούδια, κινηματογραφικά έργα και μαρτυρίες. Προσεγγίζει το θέμα αναδεικνύοντας όχι μόνο
στοιχεία της στρατιωτικής ή της πολιτικής ιστορίας μας, αλλά και στοιχεία από τις
ενότητες των επιστημών, των τεχνών αλλά και της καθημερινής ζωής.

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

10,11,12 | 9 | 2021

Αμμωνίτης
Αmmonite
Σκηνοθεσία:
Φράνσις Λι
Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Γουίνσλετ,
Σίρσα Ρόναν, Φιόνα Σο, Λίαμ Τόμας
1840, η αυτοδίδακτη παλαιοντολόγος Mary
Anning εργάζεται μόνη της στην άγρια και
βάναυση Nότια - Αγγλική ακτή του Lyme
Regis. Με τις μέρες των σπουδαίων ανακαλύψεων της να ανήκουν στο παρελθόν, ψάχνει και πουλά απολιθώματα σε πλούσιους
τουρίστες για να στηρίξει τον εαυτό της και
την άρρωστη χήρα μητέρα της. Όταν ο πλούσιος τουρίστας Roderick Murchison φτάνει
στο Lyme, εμπιστεύεται στη Mary τη φροντίδα της νεαρής συζύγου του Charlotte, η
οποία προσπαθεί να ανακάμψει από μια προσωπική τραγωδία.

13,14,15 | 9 |2021

Οι Σπεσιαλίστες
Τhe Misfits
Σκηνοθεσία: Ρένι Χάρλιν
Πρωταγωνιστούν:
Πιρσ Μπρόσναν,
Μάικ Ντ’άτζελο,
Τζέιμι Τσάνγκ,
Τιμ Ροθ
Ο πασίγνωστος εγκληματίας Richard Pace
στρατολογείται από μία ομάδα ασυνήθιστων
ληστών για μία επιχείρηση κλοπής χρυσού
που θα αλλάξει τις ζωές όλων.

16,17,18 | 9 | 2021

After we Feel
Σκηνοθεσία: Kaστίλ Λάντον
Πρωταγωνιστούν: Ζοζεφίν Λάνγκφορντ, Χίρο Φάινς-Τίφιν, Μίρα Σορβίνο
Μετά το AFTER και το AFTER WE COLLIDED, η ταινία και το βιβλίο φαινόμενο επιστρέφουν με το τρίτο ακόμα πιο θυελλώδες μέρος. Η Tessa είναι έτοιμη να πάρει
μία από τις πιο μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις της ζωής της, όταν αποκαλύψεις
έρχονται να την ταράξουν. Παράλληλα, αποκαλύψεις γίνονται και για το παρελθόν
του Hardin, πράγμα που θα δοκιμάσει την ήδη περίπλοκη σχέση τους.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

19 | 9 | 2021

Nύχτα Πρεμιέρας
Opening Nignt
Σκηνοθεσία:
Τζον Κασσαβέτης
Σκηνοθεσία:
Τζίνα Ρόουλαντς,
Τζον Κασσαβέτης,
Μπεν Γκαζάρα,
Τζόαν Μπλόντελ
Μια διάσημη ηθοποιός του θεάτρου γίνεται
μάρτυρας στο θάνατο μιας θαυμάστριάς της.
Το γεγονός αυτό, η κρίση της μέσης ηλικίας
την οποία περνά και οι αμφιβολίες της για το
νέο έργο που ανεβάζει, της δημιουργούν ένα
φοβερό στρες.
Γενική είσοδος 3€

20 | 9 | 2021

Μία Γυναίκα Εξομολογείται
A Woman Under The Influence
Σκηνοθεσία:
Τζον Κασσαβέτης
Σκηνοθεσία:
Τζίνα Ρόουλαντς,
Πίτερ Φολκ
Μια παντρεμμένη γυναίκα με τρία παιδιά
οδηγείται σταδιακά στη σχιζοφρένεια, εξαιτίας της αδυναμίας του οικογενειακού της περιβάλλοντος να κατανοήσει την ιδιόμορφη
συμπεριφορά της.
Γενική είσοδος 3€

21,22 | 9 | 2021

Best Sellers
Σκηνοθεσία:
Λίνα Ρόσλερ
Πρωταγωνιστούν:
Μάικλ Κέιν,
Όμπρεϊ Πλάζα,
Έλεν Γουόνγκ,
Σκοτ Σπίντμαν
Ένας γκρινιάρης, αλλόκοτος και συνταξιούχος
συγγραφέας συμμετέχει με μεγάλη απροθυμία
σε μία τελευταία περιοδεία βιβλίου, προκειμένου να βοηθήσει έναν μικρό εκδοτικό οίκο.

23,24,25 | 9 | 2021

The Beatles: Get Back
Σκηνοθεσία: Πίτερ Τζάκσον
Πρωταγωνιστούν:
Τζον Λένον, Πωλ Μακ Κάρτνεϊ,
Τζορτζ Χάρισον, Ρίγκο Σταρ, Γιόκο Ονο
Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Πίτερ
Τζάκσον, που αφηγείται την ιστορία του θρυλικού μουσικού γκρουπ που ξεσήκωνε θύελλες
θαυμασμού στο διάβα του έφτασε! Με ακυκλοφόρητο στουντιακό υλικό, την προετοιμασία των
γυρισμάτων του κινηματογραφικού Let It Be,
ολόκληρη η συναυλία που έδωσαν τα Σκαθάρια
στην ταράτσα του Savile Row στούντιο, demos
από τα θρυλικά The White Album, Abbey Road
και Let It Be, μουσική που θα ακουστεί για
πρώτη φορά και δεν κυκλοφόρησε ποτέ, η
σχέση τους και οι προσπάθειες για solo καριέρα,
αυτή είναι η μαγιά που χρησιμοποιεί ο Πίτερ
Τζάκσον για να μαγειρέψει το The Beatles: Get It
Back, και θέλεις οπωσδήποτε να το απολαύσεις.

26 | 9 | 2021

Δημήτρης Κοργιαλάς - Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
Συναυλία
Ο Δημήτρης Κοργιαλάς σε μία συναυλία με το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου, στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

27 | 9 | 2021

Μία Μπομπίνα Αναμνήσεις
Σκηνοθεσία: Χρήστος Μαγκλίνης
Η κινηματογραφική εμπειρία εντοπίζεται από τις αρχές του περασμένου
αιώνα στο παρουσιολόγιο της μνήμης της πόλης . Οι κάτοικοι του Αγρινίου, από τον μεσοπόλεμο ήδη, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος
στη μυσταγωγία της σκοτεινής αίθουσας. Ο ενθουσιασμός τους για την
έβδομη τέχνη επεκτάθηκε στο νήμα του χρόνου και «άγγιξε» τις μέρες
μας. Το ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνει την πορεία αυτή, μέσα από τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες ανθρώπων που με διαφορετικό τρόπο, διατήρησαν
«ζωντανό» το κινηματογραφικό φως στη πόλη του Αγρινίου. Το φως
που μέχρι σήμερα μας ταξιδεύει σε χρόνους και τόπους που ευδοκιμούν μόνο στην φαντασία...

EIΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

28 | 9 | 2021

Μπλε Βελούδο
Blue Velvet
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιντς
Πρωταγωνιστούν: Κάιλ ΜακΛάχλαν,
Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Ντένις Χόπερ,
Λόρα Ντερν, Χόουπ Λανζ, Ντιν Στόκγουελ
Ο Τζέφρι, που επέστρεψε πρόσφατα στην πατρική του κωμόπολη, βρίσκει ένα κομμένο αφτί
κι αποφασίζει να λύσει το μυστήριο που κρύβει.
Η έρευνά του τον οδηγεί σε μια μαζοχίστρια
τραγουδίστρια κι έναν παρανοϊκό γκάνγκστερ,
καθώς και σε ένα σκοτεινό κόσμο διαστροφών
και μυστηρίου. Η πρώτη από τις ταινίες του
Λιντς που μας εισάγει στην σκοτεινή πλευρά και
παράνοια της αμερικανικής επαρχίας.
Γενική είσοδος 3€

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

29 | 9 | 2021

Ο Άνθρωπος Ελέφαντας
The Elephant Man
Σκηνοθεσία:
Ντέιβιντ Λιντς
Πρωταγωνιστούν:
Τζον Χερτ, Άντονι Χόπκινς,
Αν Μπάνκροφτ, Τζον Γκίλγκουντ
Στην Αγγλία του 19ου αιώνα ένας γιατρός ανακαλύπτει τον "Άνθρωπο Ελέφαντα", έναν εντελώς παραμορφωμένο άντρα, ο οποίος
πάσχει από μια πολύ σπάνια ασθένεια. Θα τον
περιθάλψει, αλλά ο άνθρωπος που τον είχε
υπό την κηδεμονία του θα τον απαγάγει στη
Γαλλία, όπου θα τον περιφέρει σαν δημόσιο
θέαμα.
Γενική είσοδος 3€

30 | 9 | 2021

Οδός Μαλχόλαντ
Mulholand Drive
Σκηνοθεσία:Ντέιβιντ Λιντς
Πρωταγωνιστούν: Τζάστιν Θερού, Ναόμι
Γουότς, Λόρα Έλενα Χάρινγκ, Αν Μίλερ,
Νταν Χεντάγια, Ρόμπερτ Φόστερ
Μια νεαρή, που μόλις έφτασε στο Λος Άντζελες
με κρυφό όνειρο να γίνει ηθοποιός, ανακαλύπτει στο διαμέρισμά της μια κυνηγημένη κοπέλα
που πάσχει από αμνησία. Στην προσπάθειά της
να τη βοηθήσει, θα βυθιστεί σ' έναν κόσμο του
παραδόξου, όπου οι ίδιες μορφές, αλλά με
άλλες ταυτότητες, κινούνται σε παράλληλα σύμπαντα. Ποιος είναι όνειρο ποιου; Βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάννες για την πιο σκοτεινή και
ταυτόχρονα γοητευτική ταινία του Λιντς.
Γενική είσοδος 3€

Χορηγοί επικοινωνίας
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔEΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χορηγοί επικοινωνίας

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

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

