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Πέρυσι, το βράδυ της 6 του Δεκέμβρη, την ώρα ακριβώς που κάποια 15χρονα ανέβαιναν στη σκηνή του
συνεδριακού κέντρου της νομαρχίας Ηλείας για να παραλάβουν τα βραβεία τους, ένα 15χρονο παιδί
έπεφτε νεκρό από σφαίρες αστυνομικών στην Αθήνα.
Λίγο αργότερα, κι ενώ έσβηναν τα φώτα της τελετής λήξης του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Camera Zizanio,
άναβαν οι φωτιές μιας νεανικής εξέγερσης που συγκλόνισε όλη τη χώρα για ένα μήνα. 
Μια εξέγερση που έφερε στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο τα αδιέξοδα της σημερινής κοινωνίας,
την κραυγή αγωνίας της νέας γενιάς, την απαίτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Μετά από αυτόν το Δεκέμβρη τίποτα δεν είναι όπως πριν.
Δεν γνωρίζουμε αν η εκπληκτική αύξηση στις ελληνικές συμμετοχές στη φετινή Camera Zizanio (από 55
σε 77 ταινίες) αποτελεί μια άμεση αντανάκλαση αυτής της νέας κατάστασης. Σίγουρα όμως είναι μια
έκρηξη δημιουργίας και ένα θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα σε καιρούς συννεφιασμένους. 
Το Φεστιβάλ δεν είναι ένας πολιτικός οργανισμός αλλά δεν είναι και έξω από την κοινωνία. Πιστεύοντας
ότι ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της νέας γενιάς η φετινή διοργάνωση θα αναπτύξει στο
υψηλότερο σημείο τα βασικά χαρακτηριστικά (που είναι και στον τίτλο του): της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και
ΕΚΦΡΑΣΗΣ.
Με τη χρήση ότι πιο σύγχρονου παρέχει η τεχνολογία, ψηφιακές εικόνες υψηλής ευκρίνειας, ευρυζωνικά
δίκτυα και όλες τις δυνατότητες της διαδικτυακής επικοινωνίας, θα βελτιώσει και θα επιταχύνει τα
εκπαιδευτικά προγράμματα, θα επιδιώξει να φέρει κοντύτερα τα παιδιά και τις δημιουργίες τους σε
πλανητικό επίπεδο. Έτσι όπως ζητάει ο ποιητής που φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του: 
«Ακούστε αυτό το τρίξιμο της πόρτας. Ελάτε να βοηθήσουμε την πολιτεία που κοιλοπονάει τα μετάλλινα
παιδιά της. Εγώ είμαι εγώ. Εσύ και εγώ, είμαστε εμείς.» (Γιάννης Ρίτσος, Ανυπόταχτη Πολιτεία.)

Last year, the night of the 6th of December, the same time that some 15years old children were coming
on the stage of Ilia’s Prefecture in order to receive their awards, a 15years old child in Athens was falling
dead from police officers’ bullets. 
A bit later, when Olympia’s Film Festival and Camera Zizanio’s ceremony lights turned off, the fires of a ju-
venile revolt, that convulsed the whole country for one month, turned on. 
A revolt that brought in the limelight, with the most dramatic way, the impasses of current society, the
scream of new generation’s distress, the requirement for better future. 
After this December nothing was the same. 
We do not know if that has anything to do with the astonishing increase of Greek attendances in this
year's Camera Zizanio (from 55 in 77 films), but surely constitutes a direct reflection of this new situation
and an explosion of creation and a positive and hopeful message in clouded times.
The festival is not a political organisation but is also not outside of the society. Believing that it corresponds
in the modern needs that young people have, this year's organisation will develop in the higher level the
basic characteristics (that are also in its title): COMMUNICATION and EXPRESSION.
With the use of the most modern technological equipment, digital pictures of high clarity, broadband net-
works and every kind of networking communication, it will improve and accelerate the educational pro-
grams, it will try to bring closer children with their creations in planetary level. As the poet, this year we
celebrate 100 years from his birth, asks: 
“You hear this squeak of door. Come to help the state that births her metal children. I am me. You and i,
we are we.” (Yannis Ritsos, Insubordinate State.) 

Νίκος Θεοδοσίου / Nikos Theodosiou

Καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio
Artistic director of Camera Zizanio 
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CAMERA ZIZANIO ‘09  με λίγα λόγια…

//////////////////////////

Στα εννέα χρόνια της παρουσίας της Camera Zizanio στην Ελλάδα φαίνεται να εδραιώνει έναν από
τους πρωταρχικούς της στόχους:  να αναπτύξει την οπτικοακουστική δημιουργία των νέων στην Ελλάδα
και να την κάνει ένα βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Φέτος οι συμμετοχές στο Ελληνικό τμήμα της Camera Zizanio ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και
έφτασαν τις 77 (από 60 πέρυσι). Στην πραγματικότητα αυτός ο αριθμός δεν αντανακλά το σύνολο της
ελληνικής παραγωγής. Δεν περιλήφθησαν πολλές ταινίες  που έφθασαν καθυστερημένα ή ξεπερνούσαν
τη διάρκεια των 10 λεπτών που ορίζουν οι κανονισμοί.

Και κάτι ακόμα: έχουμε συμμετοχές και από δυο νηπιαγωγεία (πέρυσι ήταν ένα). Αυτό σηματοδοτεί ένα
άλμα καθώς υπάρχουν πια εκπαιδευτικοί που συνειδητοποιούν ότι η οπτικοακουστική παιδεία είναι ένα
ζήτημα που πρέπει να προσφέρεται στα παιδιά από τις πιο μικρές ηλικίες.

Ας τονιστεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κανένα πρόγραμμα
κατευθυνόμενο κεντρικά σε εθνικό επίπεδο και όλη η δουλειά στηρίζεται σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες
σχολείων, εκπαιδευτικών ή παιδιών.

Πίσω από το 20% των ελληνικών συμμετοχών βρίσκονται πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν συνεργάτες
του Φεστιβάλ Ολυμπίας ή εκπαιδευτικοί που απέχτησαν γνώσεις και εμπειρία μέσα από τη δική μας
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ανάμεσα σ’ αυτές κι οι ταινίες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του 1ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Νέων Σκοπέλου, μια πετυχημένη πρωτοβουλία  που στηρίχθηκε στην καθοριστική
συμβολή της Camera Zizanio και του Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Νέο ρεκόρ σημειώνουν και οι διεθνείς συμμετοχές που φτάνουν τις 390! Προέρχονται από 26 χώρες
της Ευρώπης και σηματοδοτούν μια διεύρυνση της διεθνούς μας οικογένειας καθώς προστέθηκαν για
πρώτη φορά φέτος η Τουρκία κι η Ρουμανία. 

Στο Διεθνές Πανόραμα φέτος συμμετέχουν ταινίες από 6 χώρες μέσα στις οποίες για πρώτη φορά η
Ινδονησία και η Ταιβάν- Κίνα.

Η Camera Zizanio όμως δεν είναι μόνο ένα «Φεστιβάλ», είναι ένα μεγάλο εργαστήριο για την
οπτικοακουστική εκπαίδευση. Από το 2008 καθιέρωσε την ξεχωριστή παρουσίαση της δουλειάς
κινηματογραφικών εργαστηρίων του εξωτερικού προκειμένου να ανταλλάσσονται εμπειρίες, να
αναπτύσσεται η έρευνα κι ο διάλογος. 

Φέτος θα γίνει η παρουσίαση της δουλειάς των εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων του Dong-Ah Institute
of Media and Arts (DIMA) της Νότιας Κορέας. Έχουμε την τιμή την παρουσίαση του DIMA να κάνει ο
καθηγητής της σχολής, σκηνοθέτης Wangtae Lim ο οποίος παράλληλα θα είναι μέλος της διεθνούς
κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Από φέτος η Camera Zizanio προχωράει σε μια ακόμα καινοτομία στα κινηματογραφικά εργαστήρια
που λειτουργούν στη διάρκεια της διοργάνωσης σπάζοντας το γνωστό σχήμα: ενήλικες διδάσκουν
παιδιά. Τώρα παιδιά θα διδάξουν συνομηλίκους τους. Οι Dombi Botond και Dombi Szabolcs,  δυο
αδέρφια 15 και 11 ετών από τη Ρουμανία θα μεταφέρουν στα παιδιά του Πύργου τις γνώσεις τους
πάνω στο κινούμενο σχέδιο και θα δημιουργήσουν μαζί τους ταινίες.

Η ομάδα του Zizanio Live, η ομάδα των παιδιών που δημιουργεί ημερήσιες μικρές ταινίες ντοκιμαντέρ
και ασχολείται με τη διαδικτυακή προβολή των δραστηριοτήτων του Φεστιβάλ φέτος υπόσχεται μια πιο
έντονη παρουσία με πολλές ώρες ζωντανό πρόγραμμα επιδιώκοντας τη διαδραστική συμμετοχή ακόμα
μεγαλύτερου αριθμού παιδιών από όλο τον κόσμο.

Και δυο μεγάλες ιδιωτικές συνεισφορές:

Η ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Puzzlemusik κι οι συνεργαζόμενοι συνθέτες αποφάσισαν να
προσφέρουν στους νεαρούς δημιουργούς της Camera Zizanio ένα μεγάλο αριθμό μουσικών
συνθέσεων ελεύθερες δικαιωμάτων! Οι μουσικές θα χρησιμοποιηθούν στην ηχητική επένδυση των
ταινιών τους που πλέον δεν θα αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στη διακίνησή τους.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Δομή χορηγεί μια υποτροφία για την παρακολούθηση σεμιναρίου
συγγραφής σεναρίου (που διοργανώνει σε συνεργασία με την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος)
για τον δημιουργό της καλύτερης ταινίας στην κατηγορία Γ (17-20 ετών).

CAMERA ZIZANIO ‘09  in few words…

//////////////////////////

During the nine years of Camera Zizanio’s presence in Greece it appears to consolidate one of the
fundamental objectives: develop the audiovisual creation of young people in Greece and make it one
of the basic elements of the educational process. 

This year the Greek participations of Camera Zizanio exceeded any other of the past and reached the
77 (60 last year). Actually, this number doesn’t reflect the total Greek production. Many films are not
included as they were out of the timeline or their duration was over the 10 minutes that regulations
define. 

And something more: we also have two participations from kindergartens (last year it was one). This
marks a jump as it shows that there are teachers who realise the benefit of the audiovisual education
offered to children in their very first age.

It must be mentioned that all these happen when no program, centrally directed in national level, is in
progress and all work is based on the individual initiatives of schools, teachers or children. 

Behind the 20% of Greek participations, the initiatives of the Olympia’s Film Festival collaborators or
teachers are hidden. These people developed their knowledge and gained experience through our
educational activity, including the films created in the framework of the 1st Skopelos International Film
Festival for Youth. It was a successful initiative that was fully supported by Camera Zizanio and
Olympia Film Festival. 

New record is also registered by the international participations that reach the 390(!), emanate from
26 countries of Europe. That marks an enlargement of our international family as Turkey and Romania
are also added this year for first time. 

This year, in the International Panorama participated films from 6 countries, including, for first time, In-
donesia and Taiwan- China. 

But Camera Zizanio is not only a “Festival”, is a big workshop of audiovisual education. Since 2008,
Camera Zizanio established the separate presentation of work for the cinematographic abroad work-
shops in order to exchange experiences, develop research and dialogue. 

This year the work of the educational camps of Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) in South
Korea will be presented. We have the honour to attend the presentation of DIMA by the professor of
the faculty, the director Wangtae Lim, which at the same time will be a member of the jury of Olympia
Film Festival. 

From this year Camera Zizanio moves forward to one more innovation concerning the cinematographic
workshops realised during the festival, breaking the known form: adults teach children. Now children
will teach their coevals. Dombi Botond and Dombi Szabolcs, two brothers 15 and 11 years old from
Romania will share their knowledge in animation technique with children in Pyrgos and will create
films with them.

The team of Zizanio Live, the group of children which create daily short documentary films and deal
with the internet promotion of Festival’s activities, this year promises a more intense presence with
many hours live program seeking for an interactive participation of even more children from all over
the world. 

And two big private contributions:

The independent music record company Puzzlemusik and its cooperating composers decided to
offer a large amount of musical compositions free of rights for the young creators of Camera
Zizanio! The compositions will be used for the sound investment of their films which won’t face any
problem in their distribution. 

The Educational Group Domi, grants a scholarship for the attendance of a script writing seminar
(which is organised in collaboration with the Union of Greek Scenario Writers) for the creator of the
best film in the category C (17-20 years). 



Ελληνικό τμήμα [διαγωνιστικό]

Greek section [competition]



cameraZizanio2009 Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας   >  European Meeting of Young Peoplesʼ Audiovisual Creation // 11

1o ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ // 
1st VOCATIONAL HIGHSCHOOL OF STAVROUPOLI //

Στόχος της εργασίας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου
και να συμμετέχουν στα στάδια γυρισμάτων και ολοκλήρωσης μιας ταινίας. Σημαντικό ρόλο
έπαιξε το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο μας (Ice). Αντίστοιχα, «Fire» είναι όλα τα
παιδιά με τις προσωπικότητές τους και οι καθηγητές τους.  Για αυτό στην ταινία υπάρχουν και
στοιχεία ντοκιμαντέρ. Η ταινία υλοποιήθηκε στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης το Σχολικό Ετος 2008-2009.

Objective of that work was to let the students meet with the magical world of cinema and to
allow them to participate in the shooting stages and also the completion of a film. The
building in which our school (Ice) is accommodated, had a very important role. Respectively,
all children are “Fire” thanks to their personalities and their teachers. That’s why the film in-
cludes also documentary parts. The film was materialized in the framework of a cultural pro-
gram of Secondary Education of Western Thessaloniki during School Year 2008- 2009. 

Through ice to fire 
Διάρκεια < Time 10’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία /direction: Ιωάννα Παρλάντζα / Ioanna Parlantza, Χάρης Δημαρχόπουλος / Haris
Dimarhopoulos.
Σενάριο, casting / screenplay, casting: Μέριανος Δημήτριος / Merianos Dimitrios.
Κάμερα / camera: Ζηζόπουλος Κωνσταντίνος / Zizopoulos Konstantinos, Καραγιαννίδης Τριαντάφυλλος
/ Karagiannidis Triantafyllos.
Σκηνοθεσία, διεύθυνση παραγωγής, μοντάζ / direction, production, edit: Δημαρχόπουλος Χάρης /
Dimarhopoulos Haris.
Ερμηνεία / cast: Αλεξανίδου Μάρθα / Alexanidou Martha, Αυγητίδης Αλέξανδρος / Avgitidis Alexandros,
Βάβουρας Αθανάσιος / Varvouras Athanasios, Βακούλας Γεώργιος / Vakoulas Georgios,
Δημαρχόπουλος Χάρης / Dimarhopoulos Haris, Ζάβος Γεώργιος / Zavos Giorgos, Ζηζόπουλος
Κωνσταντίνος / Zizopoulos Konstantinos, Καραγιαννίδης Τριαντάφυλλος / Karagiannidis Triantafyllos,
Καραγκούνη Βασιλική / Karagkouni Vasiliki, Καρασαββίδης Δημήτριος / Karasavvidis Dimitrios,
Κουρουζίδου Θεοδώρα / Kourouzidou Theodora, Μαρίνος Ανδρέας / Marinos Andreas, Πριστρεμινίδου
Oλγα / Pristreminidou Olga, Ρακογιάννης Κωνσταντίνος / Rakogiannis Konstantinos, Ροντρίγκες
Αλεξάνδρα / Rondriges Alexandra, Τανούδης Κωνσταντίνος / Tanoudis Konstantinos, Λαόπουλος
Φύλλης / Laopoulos Fillis, Μορφάκη Μαίρη / Morfaki Mairy, Παναγιωτίδου Σοφία / Panagiotidou Sofia,
Τσαταλμπασίδου Μαίρη / Tsatalmpasidou Mairy. 
Υπεύθυνη καθηγήτρια / teacher in charge: Ιωάννα Παρλάντζα (Πληροφορικός) / Ioanna Parlantza
(Informatics).

Περίληψη > Synopsis
Η Μάρθα μια μελαγχολική κοπέλα έρχεται στο 1ο ΤΕΕ Σταυρούπολης – Νέοι Καλλιτέχνες, ένα πρότυπο
και πρωτοποριακό σχολείο για την Ελλάδα. Διάφορα περιστατικά συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου.
Οι συμμαθητές της Μάρθας δείχνουν τα συναισθήματά τους και ξετυλίγουν την προσωπικότητά τους.
Σε μια κόντρα χορού της Αλεξ και του Δημήτρη (με την Αλεξ χόρευαν στην ίδια ομάδα παλιά) η Μάρθα
δείχνει αλλαγμένη… 

Martha, a melancholic girl, comes to the 1st TEE of Stayroypolis - Young Artists, a model and pioneering
school for Greece. Many incidents happen in the school area. Martha’s schoolmates show their feelings
and unfold their personalities. In one dance contest of Alex and Dimitri (some years ago Martha and
Alex were dancing in the same team) Martha seemed different… 
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1o ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ // 1st VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF AHARNES //

Η ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών συστάθηκε στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος
για τον κινηματογράφο «πες  το με εικόνες». Τα παιδιά αποφάσισαν για το θέμα της ταινίας
και δημιούργησαν μια μικρή περίληψη της ιστορίας. Υπέβαλλαν το σενάριο τους στο Ε.Κ.Κ.
για το πρόγραμμα “Πρώτο Βήμα” το οποίο αποδέχτηκε την πρόταση τους και στήριξε την
παραγωγή της ταινίας τους. Έτσι με την βοήθεια της Μαρίας Λεωνίδα η ομάδα ανέπτυξε το
σενάριο, που  ήταν από τα πιο σημαντικά μέρη του εργαστηρίου, πραγματικά συλλογικά. Τα
παιδιά χωρίστηκαν σε δυάδες και επεξεργάστηκαν εκείνο το μέρος της ιστορίας. Η εικόνα
και ο ήχος πέρασαν από τα χέρια όλων. Φυσικά η ικανότητα τους να σκηνοθετήσουν πλάνα
και σκηνές συχνά ήταν περιορισμένη και εκεί ήταν πολύτιμη η συμβολή της σκηνοθέτης μας,
για να ανταπεξέλθουμε επιπλέον στα χρονικά όρια που υπήρχαν.

The team of 1st Vocational Highschool of Aharnes was consisted in the framework of the
cultural cinema program, “Say it with pictures”. The children decided for the subject of the
film and created a small summary of the story. They submitted their script to G.F.C for the
program “First Step”, which accepted their proposal and supported the production of the
movie. Thus, the team -with the help of Maria Leonidas- developed collectively the script,
which was one of the most important parts of the workshop. The children were separated in
pairs and worked out that part of the story. Image and sound were elaborated from everyone.
Of course, their capability of directing scenes was limited and in that parts the contribution
of our director was valuable, in order to march out against the existing time limits.

Δικό σου είναι; > Is that yours?
Διάρκεια < Time 7’ 35’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κάμερα, ήχος / Screenplay, camera, sound: Ασλανίδη Μαρία / Aslanidi Maria, Ευθυμιάδης
Χρήστος / Eythimiadis Xristos, Κοσμίδης Κώστας / Kosmidis Kostas, Κραμποκούκη Χαρά / Krampokouki
Hara, Μαζώος Γιώργος / Mazoos Giorgos, Ξηράφη Δάφνη / Ksirafi Dafni, Τόμπρος Γιώργος / Tompros
Giorgos, Τουλάκης Χρήστος / Toulakis Xristos.
Υπεύθυνοι Σκηνοθεσίας / directors in charge: Λεωνιδά Μαρία / Leonida Maria, Κοκκινίδης Ζήσης /
Kokkinidis Zisis.
Υπεύθυνοι Καθηγητές / teachers in charge: Μυλωνά Μαριάνθη / Milona Marianthi, Βιτωράτος Σάββας /
Bitoratos Savvas.
Μοντάζ / edit: Κοκκινίδης Ζήσης / Kokkinidis Zisis.
Μουσική / music: Ασλανίδη Μαρία / Aslanidi Maria, Κοκκινίδης Ζήσης / Kokkinidis Zisis.
Ερμηνεία / cast: Τουλάκης Χρήστος / Toulakis Xristos, Ξηράφη Δάφνη / Ksirafi Dafni, Τόμπρος Γιώργος /
Tompros Giorgos, Κοσμίδης Κώστας / Kosmidis Kostas.
Σκηνοθεσία, παραγωγή / direction, production: Λεωνίδα Μαρία / Leonida Maria.
Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
With the support of the Greek Film Center.

Περίληψη > Synopsis
Ο Χριστόφορος είναι ένα 17χρονο παιδί που δε διαφέρει σε  τίποτα από τα παιδιά της ηλικίας του. Ένα
συνηθισμένο πρωινό, αργεί να ξυπνήσει και καβγαδίζει με τη μητέρα του, όπως πάντα, και φεύγει από
το σπίτι εξοργισμένος…

Christoforos is just like any other 17 year old. One morning like any other, he wakes up late and quarrels
with his mother, like he always does, and leaves the house in a fury… 

age
17-20

age
17-20

Υπεύθυνη / in charge:
Μαριάνθη Μυλωνά /
Marianthi Milona

Επαφή > Contact
Πτολεμαΐδος 1, 13678
Αχαρνές, Αθήνα /
Ptolemaedos 1, 13678
Aharnes, Athens
T: +30 2102404888,
svit69@yahoo.gr

Υπεύθυνη / in charge:
Ιωάννα Παρλάντζα /
Ioanna Parlantza 

Επαφή > Contact
Λαγκαδά 197, Σταυρούπολη,
Θεσσαλονίκη / Lagkada 197,
Stavroupoli, Thessaloniki
T: +30 2310 653039, 
F: +30 2310 653039,
melfosv@otenet.gr
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ANIMATION // CITY OF ATHENS - SUPPORT AND MONITORING UNIT (MYA),
WORKSHOP ANIMATION // 

Τα εργαστήρια ψηφιακού animation που διοργανώνει η Μονάδα Υποστήριξης Αξιολόγησης
του Δήμου Αθηναίων έχουν καταστεί πλέον θεσμός, τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς, όσο και κατά τη καλοκαιρινή σαιζόν στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον
Αγ.Ανδρέα Αττικής. Τα θέματα που επιλέγουν τα παιδιά για να δουλέψουν, συνήθως
αναφέρονται στο περιβάλλον.Το φετινό καλοκαίρι οι κατασκηνωτές δημιούργησαν δύο μικρού
μήκους ταινίες animation. Η πρώτη με τίτλο “Γή – Ένας σπάνιος πλανήτης” και η δεύτερη
έχει τίτλο “Το πράσινο στη γειτονιά μου”.

The 3D workshop animation that the Support and Monitoring Unit (MYA) of the City of Athens
is conducting, have become eventually a main project during  the school year and also
during the summer season in the camps of Ag. Andrea of Attiki. The main subject that the
students choose to work with mostly refers to the environment. The past summer the
campers created two animation short films. The first one with the title: “Earth – A unique
planet” and the second with the title: “Green in my neighbor”.

Το πράσινο στη γειτονιά μου > Green in my neighbor 
Διάρκεια < Time 5’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Ομάδα παιδιών από τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηνών / A group of children from the
Children Camping of the Municipality of Athens.

Περίληψη > Synopsis
Μια μαθήτρια βλέπει στο όνειρό της πως θα ήταν όμορφη η γειτονιά της. Μόλις ξυπνά, τρέχει να το
αναφέρει στη δασκάλα και τους συμμαθητές της, και όλοι μαζί αποφασίζουν να κάνουν κάτι για να
βελτιώσουν το περιβάλλον στο οποίο ζούν…

A young student sees in her dream how beautiful her neighbor would be. When she wakes up she is
running to report it to her teacher and her schoolmates and all together they decide to do something to
improve the environment in which they live in. 

Γη – Ένας σπάνιος πλανήτης > Earth – A unique planet 
Διάρκεια < Time 5’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Ομάδα παιδιών από τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηνών / A group of children from the
Children Camping of the Municipality of Athens.

Περίληψη > Synopsis
Η ταινία περιγράφει τη δημιουργία του σύμπαντος και τη εκπληκτική εξέλιξή του
καταλήγοντας στο πλανήτη Γή… Ένα τόσο σπάνιο πλανήτη μέσα στο αχανές σύμπαν που διαθέτει νερό,
ατμόσφαιρα και τελικά ζωή… Και μέσα στην ομορφιά της ζωής μια παραφωνία… ο άνθρωπος και η μό-
λυνση του πανέμορφου πλανήτη μας… 

The film focuses on the creation of the Universe and its magnificent development, concluding on the
Planet Earth… A such a unique Planet within the infinite Universe that holds water, atmosphere and
eventually water… And within this beauty of life existence, a dissonance… The human and the pollution
of our beloved Planet…   

age
4-12

Υπεύθυνος Εργαστηρίων /
Workshop Manager: Κατράκης
Κώστας / Katrakis Kostas

Επαφή > Contact
Τ: +30 6947680560,
kostas_katrakis@yahoo.gr
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΜΕΛΑ // 
KINDERGARDEN «KARAMELA» // 

Τέσσερις τάξεις νηπίων και προνηπίων των δυο σχολείων του παιδικού σταθμού «ΚΑΡΑΜΕΛΑ»,
μοιράστηκαν τις δράσεις που απαιτούνταν για τη δημιουργία της ταινίας αυτής. Η δημιουργία
της ιστορίας και του σεναρίου, η δημιουργία των χαρακτήρων και των σκηνικών, η δημιουργία
των φωτισμών και τέλος η δημιουργία της ηχητικής επένδυσης της ταινίας αυτής animation,
ήταν οι δράσεις που ανέλαβαν οι ομάδες των μικρών δημιουργών. Η συνεργασία ήταν πολύ
θετική και το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όλοι οι μικροί animators σας εύχονται
καλή διασκέδαση.

Four classes of infants and preinfants of the two schools of the kindergarten "CARAMELA",
shared amongst them the actions required for the creation of this film. The creation of story
and script, the creation of characters and settings, the creation of lightings and finally the
creation of sound investment of this animation film, were the goals that each team of small
creators undertook. The collaboration was very positive and the result exceeded any ex-
pectation. All the tiny animators wish you to have fun.

Η γοργόνα και το παγοαστέρι που έπεσε από τον ουρανό > 
The mairmeid and the icestar that fell from the sky
Διάρκεια < Time 7’ 40’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Παιδαγωγική υποστήριξη, παιδαγωγικός σχεδιασμός / Pedagogic support, pedagogic planning: Αθηνά
Κλάδη / Athina Kladi, Κούλα Παναγάκου / Koula Panagakoy, Λίτσα Μακρή / Litsa Makri, Παναγιώτα
Βάρου / Panagiota Varoy, Ελένη Καμάρα / Helen Kamara.
Παιδαγωγική εποπτεία / Pedagogic monitoring: Αϊντα Παλημέρη / Ainta Palimeri.
Καλλιτεχνικός σχεδιασμός / Artistic planning, οργάνωση του προγράμματος / supervision of program:
Νίκος Ρεπούλιος / Nikos Repoulios.
Ιδέα / Idea, σενάριο / script, κατασκευή χαρακτήρων / manufacture of characters, animation: Νήπια οδού
Φλωρίνης και Κούλα Παναγάκου / Infants of Flwrinis str department and Koula Panagakoy, Προνήπια
οδού Φλωρίνης και Λίτσα Μακρή / Prinfants of Flwrinis str department and Litsa Makri, Νήπια
Φιλαδέλφειας και Παναγιώτα Βάρου / Infants of Philadelphia department and Panagiota Varoy, Προνήπια
Φιλαδέλφειας και Ελένη Καμάρα / Preinfants of Philadelphia  department and Helen Kamara.
Σκηνοθεσία / direction: Τα παιδιά και ο Νίκος Ρεπούλιος / the children and Nikos Repoulios.

Περίληψη > Synopsis
Ένα αστέρι που το έφτιαξαν άγγελοι, έπεσε μια νύχτα στη θάλασσα η οποία πάγωσε. Μια κοπέλα που
πήγε στην αμμουδιά ξαφνιάστηκε, το άγγιξε και πάγωσε. Το πρωί όμως, ο ήλιος έλιωσε τον πάγο κι έτσι
το αστέρι βυθίστηκε στο νερό. Η καλή νεράιδα ήρθε, είδε την κοπέλα, άκουσε το παράπονό της κι έτσι
την έκανε γοργόνα για να μπορέσει να φτάσει το αστέρι στο βυθό και να το στείλει πίσω στον ουρανό.

An icestar that was made by angels fell one night in the sea which froze. A girl that went to the sandy
beach was surprised; she touched upon it and froze too. The morning however, the sun melted the ice
and so the star sunk in water. The good fairy came, saw the girl, she heard her complaint and so him
she made her a mermaid so that she could reach the star in the bottom of the sea and send it back in
the sky.

age
4-12

Υπεύθυνος / in charge: 
Νίκος Ρεπούλιος /
Nikos Repoulios

Επαφή > Contact
25ης Μαρτίου &
Εμμανουηλίδου Ν.
Φιλαδέλφεια / 25th of March
and Filadelfeias, N.
Filadelfeia, Athens, Greece
T: +30210 2581204, 
F: +30210 8629069,
nirepoulios@excite.com,
info@karamelakids.gr

age
4-12
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H αρρώστια του Αη-Βασίλη > Santa Claus’s illness
Διάρκεια < Time 3’50’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Υπεύθυνη γραφής σεναρίου / screenwriter in charge: Κρανίτη Μαρία / Kraniti Maria. Σενάριο, φωνές,
animation / Screenplay, voices, animation: Μαθητές του ΣΤ3 2ου  Δημοτικού Σχολείου Πύργου / Students
of the 2nd Pyrgos Elementary School. Σκηνοθεσία / direction: Σπύρος Σιάκας / Spyros Siakas.

Περίληψη > Synopsis
Είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς. Σ’ ένα χιονισμένο δάσος επικρατεί ανησυχία. Τα ζώα του δάσους
περιμένουν τον Άγιο Βασίλη να τους δώσει τα δώρα τους. Αυτός έχει αργήσει πολύ. Η αλεπού και ο
σκίουρος αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν τι συμβαίνει. Τελικά βρίσκουν τον Άγιο Βασίλη στο σπίτι
άρρωστο και προθυμοποιούνται να τον βοηθήσουν… για να ξαναγυρίσει η χαρά στο λυπημένο δάσος.

It’s New Year’s Eve. In a snowy forest there is only silence. Every animal in the forest is waiting for its
presents from Santa Claus. He is too late. The fox and the squirrel undertake to discover what is going
on. Finally, they find Santa Claus in his house but he is sick and they volunteer to help him… in order to
make the sad forest happy again.

Η περιπέτεια της ντοματούλας και της πιπερίτσας > 
The adventures of the little tomato and the little pepper
Διάρκεια < Time 2’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Κάμερα, ερμηνεία / camera, cast: Μαρία Κρανίτη – Χονδρογιάννη / Maria Kraniti - Hondrogianni. 
Ερμηνεία / cast: Ανδρέας Χονδρογιάννης / Adreas Hondrogiannis, Αλεξάνδρα Χονδρογιάννη / Alexandra
Hondrogianni, Χαρίκλια Χονδρογιάννη / Hariklia Hondrogianni, Βαγγέλης Αγιόπουλος / Vaggelis
Agiopoulos, Μιρέλλα Αγιοπούλου / Mirella Agiopoulou.
Σενάριο / screenplay: Αλεξάνδρα Χονδρογιάννη / Alexandra Hondrogianni

Περίληψη > Synopsis
Δύο μικρά παιδιά υποδύονται μια ντοματούλα και μια πιπερίτσα που έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν
θέλουν να τους κόψει ο κηπουρός από τον κήπο. Γι’ αυτό το λόγο σκέφτονται να αγοράσουν χρώματα
ώστε να βαφτούν και να φαίνονται άγουρες. Μετά από σκέψη όμως αποφασίζουν ότι αυτό δεν είναι
σωστό και αποφασίζουν να μην το κάνουν για το καλό της κοινωνίας… 

Two little children pretend little tomato and little pepper who face a serious problem. They don’t want
to be cut from the garden by the gardener. So, are thinking of buying paints in order to paint themselves
and seem like they are unripe. But, after a long thought they decide that’s not appropriate and they
don’t do it for the good of society…

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ // 4th PYRGOS ELEMENTARY SCHOOL //

Σε επεξεργασία μαθήματος της Γλώσσας για τα θαλάσσια πάρκα, τέθηκε το ερώτημα. «Πού
καταλήγουν τα μπαλόνια που αγοράζουν τα παιδάκια στις πλατείες όταν τους φεύγουν;»
Μετά από συζήτηση, ζητήθηκε από τις ομάδες της τάξης να φτιάξουν η κάθε μία από μια
ιστορία. Έγραψαν πέντε διαφορετικές ιστορίες. Επιλέξαμε μία και με απλά μέσα (πλαστελίνες,
χαρτί, μαρκαδόρους…), μέσα στην τάξη δημιουργήσαμε  το animation με τίτλο «το ταξίδι
ενός  μπαλονιού».

In a language lesson the question was placed. “Where do the balloons which children buy
in the squares go?”. After a conversation, every group was asked to make a story. They
wrote five different stories. We chose one and with very simple means (plasticines, paper,
marker pens), we created the animation film “The trip of a balloon” in the classroom.
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2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // 
2nd ATHENS EXPERIMENTAL LYCEUM //

Αρχικά προετοιμάσαμε το σκηνικό (σαρώνοντας το βιβλίο, κόβοντας τις φιγούρες,
σηκώνοντας τες κ.λπ.), καταγράψαμε τις φωνές, τραβήξαμε τις διάφορες σκηνές και τέλος
επεξεργαστήκαμε το τελικό προϊόν στον υπολογιστή. Σε κάθε στάδιο εργαστήκαμε σε ομάδες
δύο ή τριών ατόμων. 

At first, we prepared the scenery (scanning the book, cutting the figures, standing them up
etc.), we recorded the voices, we filmed the various scenes and lastly we processed the
final product on the computer. At every stage we worked in teams of two or three persons.

Το λυπημένο αρκουδάκι > The sad little-bear
Διάρκεια < Time 10’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία /direction: Αλεξάνδρα Βασσίλα / Alexandra Vassila, Ορνέλλα Γκιώνη / Ornella Ghioni, Βίκυ
Μαυρέλη / Vicky Mavreli. Αφηγητές, μικρές Αρκούδες / Narrators, little Bears: Αλεξάνδρα Βασσίλα /
Alexandra Vassila, Ορνέλλα Γκιώνη / Ornella Ghioni, Βίκυ Μαυρέλη / Vicky Mavreli , Ίρις Τσελέντη / Iris
Tselentis, Απόστολος Ζαρρής / Apostolos Zarris, Γιάννης Ζαφειρόπουλος / Giannis Zafeiropoulos,
Ιάσονας Θεοφίλης / Jason Theophilis, Αστέρης Κανούσσης / Asteris Kanoussis, Ηλίας Μουλάς / Elias
Moulas (μαθητές) / (students).Τεχνική υποστήριξη, τεχνική διαδικασία / Technical support, technical
process: Γιώργος Σταυρόπουλος / George Stavropoulos (καθηγητής) / (teacher). Υπό την επίβλεψη των
καθηγητών / Under the supervision of the teachers: Κατερίνα Φιλιππάτου / Caterina Filippatou, Έλενα
Τσικιζά / Elena Tsikiza, Γιάννης Καπετανάκης / Jiannis Kapetanakis.

Περίληψη > Synopsis
Είναι μια ταινία βασισμένη σε μια ιστορία του Ευγένιου Τριβιζά. Κεντρικός άξονας είναι η βία στο σπίτι,
από τους γονείς ενάντια στα παιδιά. Οι ήρωες της ταινίας δεν είναι παιδιά αλλά αρκούδες. Ο
πρωταγωνιστής είναι μια μικρή αρκούδα (μικρό παιδί) που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

It is a film based on a tale written by Eugenios Trivizas. The main topic is the violence at home, from
parents against children and the heroes are bears, instead of children. The protagonist is a little bear
(little child) who is the victim of family violence.

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ // 2nd ELEMENTARY SCHOOL OF PYRGOS //

Για την πρώτη ταινία… στα πλαίσια της «Ευέλικτης Ζώνης» της ΣΤ’ Δημοτικού τα παιδιά
σκέφτηκαν να φτιάξουν μια ταινία – animation με θέμα τα Χριστούγεννα ώστε να μπορεί να
αγγίξει τις αγνές παιδικές ψυχές. Δούλεψαν με μεράκι και υπομονή. Έκαναν ομαδική δουλειά
και συνεργάστηκαν αρμονικά.
Για τη δεύτερη ταινία… μια παρέα παιδιών το καλοκαίρι ποτίζοντας τον κήπο του παππού
τους, σκέφτηκαν να παίξουν θέατρο, υποδυόμενοι τα λαχανικά. Μετά από πολύ κουβέντα,
έφτιαξαν μόνα τους το σενάριο και έκαναν πρόβες. Έτσι, με τη βοήθεια της μαμάς τους,
δημιουργήθηκε η ταινία.

For the first film… in the framework of the “Flexible Zone” of the 6th grade class of Elementary
school, children came up with the idea of making an animation film for Christmas, so the
pure souls of children would be touched. They worked with taste and patience. They worked
as a team and collaborated harmoniously.
For the second film… a company of children during summer time and as they are watering
their grandfather’s garden have the idea of a theater play, pretending vegetables. After a
long discussion, they wrote the script on their own and had many rehearsals. So, with the
help of their mother, the film was created. 

age
13-16

Υπεύθυνοι / in charge:   Κατερίνα
Φιλιππάτου / Caterina Filippatou,
Έλενα Τσικιζά / Elena Tsikiza,
Γιάννης Καπετανάκης / Jiannis
Kapetanakis

Επαφή > Contact
Π. Κυριάκου 12, 11521 Αμπελόκηποι,
Αθήνα / 12 P. Kiriakou, 11521
Abelokipi, Athens
Τ: +30 210 6436784,
F:+30 2106469834, 
grasep@2lyk-peir-athin.att.sch.gr
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Υπεύθυνη / in charge: 
Κρανίτη Μαρία / Kraniti Maria

Επαφή > Contact
28ης Οκτωβρίου 51, 27100 Πύργος /
28th Oktovriou 51, 27100 Pyrgos
Τ: +30 26210-33577, 
F: +30 26210-33577, 
mail@2dim-pyrgou.ilei.sch.gr

age
4-12

age
4-12

Υπεύθυνοι / in charge:
Σπηλιόπουλος Σπήλιος /
Spiliopoulos Spilios, Κυριακή
Δοξάκη / Kiriaki Doxaki

Επαφή > Contact
Ρήγα Φεραίου, 27100 Πύργος /
Riga Feraiou, 27100 Pyrgos
T: +30 2621033480,
spiliopoulos@sch.gr
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Ξεκινήσαμε μια μακρά πορεία γυρισμάτων (2-4 για κάθε πρωταγωνιστή), χρησιμοποιώντας 2
διαφορετικές κάμερες και έναν εκφωνητή ερωτήσεων. Έχοντας συλλέξει ένα πολύ μεγάλο
ψηφιακό υλικό και μετά από αρκετές ώρες μοντάζ, ολοκληρώθηκε το βίντεο μας, το οποίο,
μάλιστα, προβλήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού (Αργυράδες
Κέρκυρας), δύο διαφορετικές μέρες, τη μία για τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου και την
άλλη για το χωριό και τους δικούς μας ανθρώπους.

Three professors and 25 students of the 1st and 2nd Lyceum grade classes ended up with
the idea of a documentary. We were divided in 5 groups of 5 individuals each. Every group
took the responsibility for one of the five protagonists. We chose our heroes after a long
term effort to find interesting personalities in our environment. We wrote down questionnaires
based on the different shootings that every single character would need. We started a long
term procedure of shootings (2-4 for every protagonist), by using two different cameras and
a questions’ announcer. When we had shot many digital scenes and after many hours in the
montage procedure, our film was completed, which in addition was presented, with success,
to the Cultural Center of the village (Argirades Kerkiras), for two different days, one was for
the rest of the school students and the other for the village and our relatives.

Οι ζωές των άλλων > Other people lives
Διάρκεια < Time 12’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, σύνταξη ερωτηματολογίων / direction, screenplay, camera, questioners:
25 μαθητές / 25 students. Συντονισμός, σκηνοθεσία, τεχνική υποστήριξη, μοντάζ / coordination,
direction, technical support, edit: Αναγνωστόπουλος Θέμος / Anagnostopoulos Themos, Κλεισιάρη Γιώτα
/ Klisiari Giota, Πανδή Λένα / Pandi Lena.

Περίληψη > Synopsis
Ένα ντοκιμαντέρ για στις ζωές πέντε διαφορετικών ανθρώπων, πέντε διαφορετικών ηλικιών, ενός
κοριτσιού της 5ης δημοτικού, ενός εφήβου της 3ης λυκείου από την Αλβανία, μιας ελληνο-αγγλίδας
φοιτήτριας του Μουσικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενός μεσήλικα οικοδόμου που είναι
δημοτικός σύμβουλος στο χωριό του και μιας γιαγιάς αγρότισσας από ένα ορεινό χωρίο της Κέρκυρας.
Κοινό όλων, ο τόπος διαμονής, που είναι το νησί της Κέρκυρας. 

A documentary about the lives of 5 different people in 5 different ages. A girl of the 5th grade Elementary
school class, an adolescent of the 3rd grade Lyceum class from Albania, a Greek- English girl, student
in the Music Department of Ionion University, a middle- aged builder who is a Municipal Counselor of
the village and of a grandma from a mountainous village of Kerkira. 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ // 4thHIGH SCHOOL OF LAMIA //

Για την πρώτη ταινία, η Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου μας, εκτός από το πληροφοριακό
υλικό  που αποκόμισε από έντυπα, Δημόσιες Υπηρεσίες, τηλεόραση και διαδίκτυο, επισκέφτηκε
το Βιολογικό Καθαρισμό της Λαμίας και περπάτησε σε αρκετά τμήματα του Σπερχειού. Όλο
αυτό το υλικό μετατράπηκε σε σενάριο, «ντύθηκε» με τις εικόνες που τραβήχτηκαν κι έγιναν
ταινία. 
Για την δεύτερη ταινία μας, ένα μικρό τμήμα της Περιβαλλοντικής Ομάδας του σχολείου μας,
ανέλαβε τη μελέτη της κατάστασης όσον αφορά στη διαχείριση στερεών απορριμμάτων στην
περιοχή της Λαμίας. Επισκέφθηκε το χώρο του ΧΥΤΑ, όπου ενημερώθηκε από την υπεύθυνη
του προγράμματος Ανακύκλωσης του Δήμου, μίλησε με επαγγελματίες, αντάλλαξε επιστολές
με τον Ιατρικό Σύλλογο Λαμίας και βιντεοσκόπησε την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη.
Όλα αυτά, τέσσερα μέλη της Ομάδας ανέλαβαν να τα κάνουν σενάριο.

// 1716 //

EΛΛΑΔΑ > GREECE

cameraZizanio2009

Το ταξίδι ενός μπαλονιού > The of a balloon
Διάρκεια < Time 3’38’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Μοντάζ, μουσική / edit, music: Σπήλιος Σπηλιόπουλος / Spilios Spiliopoulos. Σκηνοθεσία, σενάριο,
ερμηνεία / direction, script, cast: Οι μαθητές της Δ’ τάξης του 4ου Δημ. Σχολείου Πύργου /  The students
of 4th grade class of Pyrgos Elementary School.

Περίληψη > Synopsis
Σ’ ένα πάρκο, ένα παιδάκι χάνει το μπαλόνι του που φεύγει στον ουρανό. Ταξιδεύοντας σπάει και πέφτει
στη θάλασσα. Εκεί το βρίσκει μια χελώνα που νομίζει πώς είναι ψάρι.

In a park there is a child who loses its balloon. The balloon goes up to the sky but during the trip it
breaks and goes down to the sea. A turtle finds the balloon and thinks that it’s a fish. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΥΡΓΟΥ Δ ΤΑΞΗ–6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ ΤΑΞΗ //
4th PYRGOS ELEMENTARY SCHOOL 4TH GRADE CLASS – 6th RETHYMNO
ELEMENTARY SCHOOL 3rd GRADE CLASS //

Στα πλαίσια διαδικτυακής συνεργασίας των δύο σχολείων, μια ομάδα μαθητών της Γ’ τάξης
του 6ου Δ.Σ. Ρεθύμνου, έγραψε ένα παραμύθι και οι μαθητές της Δ’ τάξης του 4ου Δ.Σ.
Πύργου, σε σενάριο βασισμένο στο συγκεκριμένο παραμύθι, δημιούργησαν το animation
"Στα χρόνια των πειρατών".Η εργασία έγινε μέσα στην τάξη και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν παιχνίδια των παιδιών, πλαστελίνη, χαρτόκουτα…

In the framework of internet collaboration between these two schools, a students’ team
from 3rd grade class of 6th Rethymno Elementary School, wrote a fairytale and the students
of 4th grade class from 4th Pyrgos Elementary School wrote a script based on that fairytale
and created the animation film “In Pirate’s years”. The work was done in the classroom and
the materials used were children’s toys, plasticine, paper boxes…

Στα χρόνια των πειρατών > In pirate’s years
Διάρκεια < Time 3’42’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Μοντάζ, μουσική / edit, music: Σπήλιος Σπηλιόπουλος / Spilios Spiliopoulos. Σκηνοθεσία, σενάριο,
ερμηνεία / direction, script, cast: Οι μαθητές της Δ’ τάξης του 4ου Δημ. Σχολείου Πύργου και της Γ’ τάξης
του 6ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου / The students of 4th grade class of the 4th Pyrgos Elem. School and of
3rd grade class of the 6th Rethymno Elem. School. 

Περίληψη > Synopsis
Σε μια παραλιακή πόλη, τρεις φίλοι που τους αρέσει να διαβάζουν ιστορίες με πειρατές, βλέπουν μια
μέρα να μπαίνει στο λιμάνι ένα πειρατικό καράβι και αποφασίζουν να το εξερευνήσουν αναζητώντας
κάποιο θησαυρό.

In a coastal town, there are three friends which enjoy reading pirate’s stories. One day they see a pirate
ship approaching the port and they decide to explore it looking for treasure.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ //
ARGIRADON OF KERKIRA HIGH SCHOOL (LYCEUM GRADE CLASSES) //

Τρεις καθηγητές και 25 παιδιά της Α’ και Β’ Λυκείου καταλήξαμε στην ιδέα του ντοκιμαντέρ
μας. Χωριστήκαμε σε 5 ομάδες των 5 περίπου ατόμων αναλαμβάνοντας η καθεμία έναν από
τους 5 πρωταγωνιστές. Επιλέξαμε τους ήρωές μας κατόπιν μεγάλης και χρονοβόρας
προσπάθειας ανεύρεσης ενδιαφερουσών προσωπικοτήτων από τον περίγυρό μας. Συντάξαμε
ερωτηματολόγια με βάση τα διαφορετικά γυρίσματα που θα απαιτούνταν για τον κάθε ήρωα.

age
4-12

age
4-12

age
13-16

Υπεύθυνη / in charge: 
Σπήλιος Σπηλιόπουλος / 
Spilios Spiliopoulos

Επαφή > Contact
28ης Οκτωβρίου 51, 27100 Πύργος /
28th Oktovriou 51, 27100 Pyrgos
Τ: +30 26210-33577, 
F: +30 26210-33577, 
mail@2dim-pyrgou.ilei.sch.gr

Υπεύθυνοι / in charge:
Αναγνωστόπουλος Θέμος /
Anagnostopoulos Themos,
Κλεισιάρη Γιώτα / Klisiari Giota,
Πανδή Λένα / Pandi Lena. 

Επαφή > Contact
Αργυράδες Κέρκυρας / 
Argirades of Kerkira
Τ: +30 2662051492
enthymios@hotmail.com

Υπεύθυνος / in charge: 
Σβώλης Ιωάννης / 
Svolis Ioannis

Επαφή > Contact
Παλαμά και Παρδάλη, 35100
Λαμία / Palama and Pardali,
35100, Lamia
T: +30 2231024430, 6972580407, 
F: +30 2231024505, 
ioasvolis@sch.gr
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ // GERAKAS ART SCHOOL //

Φτιάξαμε ένα μικρό ντοκιμαντέρ για να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για το νερό και
πως αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Μέσα από αυτήν την εργασία τα παιδία της Α’
γυμνασίου έμαθαν για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον και την δυνατότητα
που τους δίνεται μέσω ενός οπτικοακουστικού μέσου να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις
τους.

We made a short documentary in order to express our speculation for water and the way it
should be used. Through that work 1st grade class students of our high school learned
about an issue that will concern us in the future but also their ability to express freely their
thoughts via an audiovisual mean. 

Δεν θα μείνει ούτε σταγόνα > No water No Life 
Διάρκεια < Time 9’20 / 2009    

Συντελεστές > Crew
Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου του σχολείου μας / 1st grade class students of our High School.

Περίληψη > Synopsis
Ένα μικρό ντοκιμαντέρ για το νερό και πως αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιείται.

A short documentary for water and the way it should be used.

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ //
5th ELEMENTARY SCHOOL OF HOLARGOS //

Στη διάρκεια της χρονιάς ασχοληθήκαμε στην τάξη με τα παιδιά της Α΄τάξης με το νερό και
τα προβλήματα ρύπανσης και μόλυνσης που προκαλεί σ’ αυτό η ανθρώπινη δραστηριότητα.
Τελικά όλη αυτή η δουλειά μας οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας με σκοπό να
γνωστοποιήσουμε και στους άλλους αυτά που μάθαμε μέσα από την ιδιαίτερα ευχάριστη και
δημιουργική διαδικασία της δημιουργίας μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων, κοντά στα παιδικά
πρότυπα. Με τα παιδιά συζητήσαμε αρκετά και μετά από διάφορες ιδέες καταλήξαμε στο
τελικό σενάριο. Στη συνέχεια έγιναν οι ζωγραφιές των χαρακτήρων και των τοπίων, γράφτηκαν
και ηχογραφήθηκαν οι διάλογοι, περάστηκαν στον υπολογιστή μέσα στην τάξη και η τελική
επεξεργασία έγινε από το δάσκαλο της τάξης. Η ταινία παρουσιάστηκε στο τέλος της χρονιάς
σε όλους τους μαθητές και τους γονείς του σχολείου.

During the school year, the students of 1st grade class dealt with the pollution and contam-
ination of water due to human activity. Finally, that led us to create that film in order to
disclose to others what we learned through the very pleasant and creative process of making
an animation film close to children’s standards. We discussed a lot with children and after
many ideas we ended up with the final script. Then, the paintings of the characters and the
landscapes were made, the dialogues were written and recorded, passed at the computer
during the courses and the finishing was made from the teacher of the classroom. The film
was presented at the end of the year to every student and parent of the school.

18 //

EΛΛΑΔΑ > GREECE

For the first film, the Environmental Team of our school, apart from the information which
collected from press, Public Departments, television and internet, also visited Lamia’s Mu-
nicipal Center of Biological Cleaning and walked in many parts of Sperheios River. All that
stuff was converted to script “clothed” with pictures shot only for the film.
For the second film, a small part of our school Environmental Team, undertook the study of
the situation with regard to the management of solid waste in the area of Lamia. The Team
visited the area of S.S.B.W (Space of Sanitary of Burial Waste), where also was informed
about the Municipal Recycling program from the woman in charge, talked with professionals,
exchanged letters with the Medical Society of Lamia and shot the situation that prevails in
the city. All these, were collected and transformed into a script from four members of the
Team.

Σπερχειός SOS > Sperxeios SOS
Διάρκεια < Time 11’ 30’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Σβώλης Ιωάννης / Svolis Ioannis.
Σενάριο / screenplay: Κατσούδα Αρετή / Katsouda Areti, Κουλουριώτη Κυριακή / Koulourioti Kiriaki,
Καρφή Αγγελική / Karfi Aggeliki, Κουραβάνα Θεοδώρα / Kouravana Theodora.
Εκφώνηση κειμένων / Texts Pronouncing: Κατσούδα Αρετή / Katsouda Areti, Κουλουριώτη Κυριακή /
Koulourioti Kiriaki, Καρφή Αγγελική / Karfi Aggeliki, Κουραβάνα Θεοδώρα / Kouravana Theodora.

Περίληψη > Synopsis
Όπως όλα τα ποτάμια της πατρίδας μας, έτσι κι ο Σπερχειός αποτελεί ένα σπουδαίο υδάτινο οικοσύστημα
για την περιοχή και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το Μαλιακό Κόλπο. Οι άνθρωποι αν και
γνωρίζουν τη μεγάλη σημασία των καθαρών νερών του στην τοπική οικονομία, τον έχουν μετατρέψει σε
χωματερή και αγωγό αστικών, γεωργικών και βιομηχανικών λυμάτων, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα
ρύπανσης και στο Μαλιακό κόλπο.

As any other river of our country, Sperheios is also a very important part of region’s aquatic ecosystem
and is in continuous interaction with Maliakos Gulf. People know the value of Sperheio’s clean waters
for the local economy, nevertheless they have converted Sperheios into a dump and a conductor of ur-
ban, agricultural and industrial sewage, creating an enormous pollution problem also for Maliakos Gulf. 

Η Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην πόλη μας > 
Management of solid waste in our town
Διάρκεια < Time 10’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: Κατσούδα Αρετή / Katsouda Areti, Κουλουριώτη Κυριακή / Koulourioti Kiriaki,
Καρφή Αγγελική / Karfi Aggeliki, Κουραβάνα Θεοδώρα / Kouravana Theodora.
Ερμηνεία / cast: Κατσούδα Αρετή / Katsouda Areti, Κουλουριώτη Κυριακή / Koulourioti Kiriaki, Καρφή
Αγγελική / Karfi Aggeliki, Κουραβάνα Θεοδώρα / Kouravana Theodora.
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Σβώλης Ιωάννης / Svolis Ioannis

Περίληψη > Synopsis
Τα κάθε είδους απόβλητα έχουν καταντήσει εφιάλτης για τις σύγχρονες πόλεις. Η ταινία καταγράφει
τους τρόπους διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην πόλη της Λαμίας.

Any kind of waste is nightmare for modern cities. The film is recording the ways of managing the solid
waste in the city of Lamia.
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13-16
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13-16

Υπεύθυνος / in charge: 
Μίτσης Παναγιώτης / 
Mitsis Panagiotis

Επαφή > Contact
Σαρανταπόρου 78,  Χολαργός,
15561, Aθήνα / Sarantaporou 78,
Holargos, 15561, Athens
T: +30 2106526765, 
+30 6979170325, 
F: 2106526765,
panamitsis@gmail.com,
www. 5dim-cholarg.att.sch.gr

Υπεύθυνος / in charge: 
Χρήστος Ν. Καρακασης / 
Hristos N. Karakasis  

Επαφή > Contact
Κανάρη 74, 15344 Γέρακας /
Kanari 74, 15344 Gerakas
Τ: +30 210 6049942
F: +30 210 6049942
karakasis@hol.gr
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16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 16th HIGH SCHOOL OF THESSALONIKI //

Η μαθήτρια Τσακοτάντζε Μαρία, με μια κάμερα στο χέρι απαθανάτισε σκηνές που αφορούν το
νερό, όπως μια εκδρομή στο Παρανέστι Δράμας και καθημερινές εικόνες του σχολείου και της
πόλης. Με τη συμβολή της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου, σύμφωνα με το σενάριο,
φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα. 

The student Tsakotantze Maria, with a handy camera shot water scenes as a short excursion
in Paranesti of Drama and everyday pictures of the school and the city. With the help of the
school’s environmental team, according to the script, we ended up with the final result.

Τα παιχνίδια του νερού > Water games
Διάρκεια < Time 6’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: Περιβαλλοντική ομάδα / Environmental Team. Σκηνοθεσία / direction:
Μοσχοπούλου Ζαχαρούλα / Moshoula Zaharopoulou. Κάμερα / camera: Τσακοτάντζε Μαρία /
Tsakotantze Maria. Ερμηνεία / cast: Μπράκα Σάρα / Braka Sara, Χατζόπουλος Τάσος / Hatzopoulos
Tasos. Μουσική / music: Παλάντζα Ζηνοβία / Palantza Zinovia. Επιμέλεια / Overseeing: Παλάντζα
Ζηνοβία / Palantza Zinovia, Σιφναίου Ευανθία / Sifnaou Sofia.

Περίληψη > Synopsis
Κάποιο μεταφυσικό στοιχείο επικοινωνεί με τον άνθρωπο μέσω ενός υπολογιστή. Αρχικά μιλά την Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα, αλλά κατόπιν εξοικειώνεται και προσαρμόζεται στη Νέα Ελληνική, την οποία μιλά και ο
άνθρωπος… 

A metaphysical being is communicating with a human being via a computer. At first it speaks the
Ancient Greek language, but afterwards gets accustomed and adapts its self to New Greek language,
which is also used from the human being. 

17ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // 17th ATHENS LYCEUM //

Η αγάπη μας για το θέατρο και τον κινηματογράφο σε συνδυασμό με την ευκαιρία που βρήκαμε από
το σχολείο είχε σαν αποτέλεσμα να φτιάξουμε μια δική μας ''ταινιούλα''. Έτσι λοιπόν καθίσαμε μια
παρέα για να σκεφτούμε το θέμα της ταινιούλας'' αυτής. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μια παρωδία
των σημερινών δελτίων ειδήσεων θα ήταν αρκετά διασκεδαστικό για εμάς αλλά και για αυτούς που θα
το παρακολουθήσουν. Πήραμε άδεια από τους καθηγητές για να κάνουμε γυρίσματα μέσα  στις
αίθουσες κατά την διάρκεια των διαλλειμάτων αλλά και κενών ωρών και αφού τελειώσαμε με τα
γυρίσματα ασχοληθήκαμε με το μοντάζ στους υπολογιστές μας. Το αποτέλεσμα....στα DVD σας.

Our love for the theater and the cinema in complexion with the opportunity we had from school had
as a result our own short film. So, we discussed the topic of that short film as team. We ended up
with the conclusion that a parody of nowadays’ news report would be entertaining for us but also for
the spectators. We got permission from our teachers to shoot during lesson’s breaks and empty
hours. When we finished shooting we started montage in our computers. The result…to your DVD.

Δελίο ειδήσεων σε κάμποσα λεπτά > TV news in a few minutes
Διάρκεια < Time 4’07’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Παύλος Θωμόπουλος / Pavlos
Thomopoulos. Βοηθός σκηνοθέτη / director’s assistant: Βασίλης Γιαννόπαπας / Vasilis Giannopapas
Ερμηνεία / cast: Μαρία Γκίκα / Maria Gika, Γιώργος Βεργέτης / Giorgos Vergetis, Τάσος Τσίγας / Tasos
Tsigas, Στέλιος Λουκόπουλος / Stelios Loukopoulos, Χαρά Παπαδοπούλου / Hara Papadopoulou,
Γιώργος Μαρτίνης / Giorgos Martinis, Τίμος Λιόγας / Timos Liogas, Αλέξης Μπράτσος / Alexis Bratsos,
Λεωνίδας Σαμπάνης / Leonidas Sabanis. 

Περίληψη > Synopsis
Παρωδία τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων. Parody of television’s news report.

20 //

EΛΛΑΔΑ > GREECE

Δεν πάμε καλά > We aren’t all right
Διάρκεια < Time 7’ 56’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, ζωγραφιές, animation / direction, drawings, animation: Ζέμπη Πένυ / Zempi Peni,
Κανελόπουλος Νίκος / Kanelopoulos Nikos, Καραμουσλή Ευαγγελία / Karamousli Evaggelia,
Κοντογεώργου Μαρίνα / Kontogeorgou Marina, Κώτσικος Σπύρος / Kotsikos Spyros, Μπασιάκος Κωστής
/ Mpasiakos Kostis, Μίτζα Ειρήνη / Mitza Irini, Ντάικο Θέμης / Ntaeko Themis,  Ντέινα Ιωάννα / Daena
Ioanna, Πανταζοπούλου Φιλιάννα / Pantazopoulou Filianna, Παπαροδόπουλος Κων/νος /
Paparodopoulos Konstantinos, Σκεντέρης  Άγγελος / Skederis Aggelos, Στρογγυλόπουλος Νάσος /
Stroggylopoulos Masos, Χαφής Κων/νος / Hafis Konstantinos, Μανώλη-Μίτση Λευκοθέα / Manoli-Mitsi
Lefkothea.

Περίληψη > Synopsis
Ο Νούλης και η Νούλα, δυο σταγόνες, στη διάρκεια του ταξιδιού τους από τα σύννεφα στη γη, έρχονται
αντιμέτωποι με τη ρύπανση και τη μόλυνση των νερών που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Με τη
βοήθεια της κυρίας Θάλασσας καταφέρνουν να ξεσηκώσουν και τις άλλες σταγόνες και να
δραστηριοποιηθούν για να κάνουν γνωστό το πρόβλημα και να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να αλλάξει
νοοτροπία.

Noulis and Noula, two drops, during their trip from sky to earth, are facing the pollution and contamination
of waters caused by human activity. Mrs Sea helps them rouse also the other drops and make them
activate in order to let everyone know the problem and help humanity change its attitude.

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ //
7th ELEMENTARY SCHOOL OF PALAIO FALIRO //

Με αφορμή ένα μάθημα γλώσσας στην Δ’ δημοτικού τα παιδιά δημιούργησαν το σενάριο για
αυτή τη μικρή ταινία.Τα παιδιά χώρισαν το κείμενο σε σκηνές, πρότειναν και νέες δικές τους,
ζωγράφισαν και ηχογράφησαν το κείμενο. Επιπλέον έγραψαν τους στίχους ενός τραγουδιού
(hip hop) τους μελοποίησαν με την καθηγήτρια μουσικής του σχολείου και παρουσίασαν την
ταινία στην γιορτή λήξης του σχολείου που ήταν αφιερωμένη στο νερό.

In response to a language lesson in the 4th grade class, children created the script for that
short film.Children separated text to scenes, suggested also their own ideas, painted and
recorded the text.Moreover, they wrote lyrics and music for a hip- hop song with the music
teacher of the school and presented the film at the last school celebration of the year which
was dedicated to water.

Στάση βροχοσταλίδων > The strike of waterdrop
Διάρκεια < Time 6’29’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Ευαγγελία Μανούσου / Evaggelia Manousou, μαθητές της Δ’ τάξης
του 7ου Δημοτικού Σχολείου / students of 4th grade class of 7th Elementary School.
Ζωγραφιές, φωνές / drawings, voices: μαθητές της Δ’ τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου / students of
4th grade class of 7th Elementary School. Η μουσικός του σχολείου μελοποίησε τους στίχους των
μαθητών / The music teacher composed the student’s lyrics.

Περίληψη > Synopsis
Οι βροχοσταλίδες απεργούν γιατί έχουν αγανακτήσει με τη συμπεριφορά των ανθρώπων που σπαταλούν
αλόγιστα νερό. Τα παιδιά μετά από πολλές άκαρπες προσπάθειες να μιλήσουν στους μεγάλους αποφα-
σίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να βρουν τρόπο να μιλήσουν με τις βροχοσταλίδες.
Βοηθοί τους σε όλα αυτά είναι τα αστέρια.

Waterdrops go on strike as they are fed up with people’s behaviors which waste unnecessarily the
water. Children after many unsuccessful attempts to speak to the adults decide to take the control of
the situation and find a way to speak with the waterdrops having as helpmates the stars.

age
4-12

Υπεύθυνη / in charge: 
Ευαγγελία Μανούσου / 
Evaggelia Manousou

Επαφή > Contact
Παραδείσου 23, Νέα Σμύρνη
/ Paradeisou 23, Nea Smirni
Τ: +30 2109348210, 
gellym@gmail.com

cameraZizanio2009

age
4-12

Υπεύθυνοι / in charge: 
Παλάντζα Ζηνοβία / Palantza
Zinovia,  Σιφναίου Ευανθία /
Sifnaou Evanthia

Επαφή > Contact
T: +30 2310-536566, 
F: +30 2310-536566,
mail@16gym-thess.thess.sch.gr

age
13-16

age
13-16

Υπεύθυνη / in charge: 
Έλενα Σωτηροπούλου /
Elena Sotiropoulou

Επαφή > Contact
Κυμίσκας 29, Αθήνα / 
Kimiskas 29, Athens
T: +30 2107018008, 
F: +30 2107018008, 
mail@17lyk-athin.att.sch.gr



Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας   >  European Meeting of Young Peoplesʼ Audiovisual Creation // 23

Κάθε μέρα στο σχολείο > Daily school life
Διάρκεια < Time 3’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, στίχοι, σύνθεση / direction, lyrics, composition: Βαλεντής Γιώργος / Valedis Giorgos,
Βόντζιου Ελισάβετ / Vontziou Elisavet, Γωνιάς Μαρίνος / Gonias Marinos, Διοϊλη Ελένη / Dioili Eleni,
Καψάλη Μαρία / Kapsali Maria, Κουρασάνη Δέσποινα / Kourasani Despina, Κούρκουλα Χριστίνα /
Kourkoula Hristina, Κρεμαστιώτης Παναγιωτης-Ιωάννης / Kremastiotis Panagiotis-Ioannis, Λιβιεράτου-
Κουλισοπούλου Κατερίνα-Πηνελόπη / Livieratou-Koulisopoulou Katerina-Pinelopi, Μπελεντερίδου Σοφία
/ Belederidou Sofia, Μπούρμπου Δέσποινα, / Bourbou Despina, Μπρέντεα Μπιάνκα-Μελίντα / Bredea
Bianka-Melida, Νικολαϊδης Παναγιώτης / Nikolaedis Panagiotis, Νταγιάντας Νίκος / Dagiadas Nikos,
Σαμιώτη Πηνελόπη / Samioti Pinelopi, Συνδικώτη Λαμπρινή / Sindikoti Labrini, Χρηστίδης Γιώργος /
Hristidis Giorgos. Συντονισμός / coordination: Τέσυ Τσιρίγγα / Tesi Tsirigga 
Μουσική / music: Μαρία Αραβώση / Maria Aravosi
Μονταζ / edit: Γιώργος Κουρμούζας / Giorgos Kourmouzas
Κάμερα / camera: Κώστας Βάγιας / Kostas Vagias

Περίληψη > Synopsis
Ένα μικρό video-clip εμπνευσμένο από ένα τραγούδι που οι μαθητές έγραψαν τους στίχους και τη
μουσική. Καθώς βρίσκονται στην τελευταία τάξη του δημοτικού, τα παιδιά εκφράζουν την έντονη
συναισθηματική τους φόρτιση, που απορρέει τόσο από τις υπάρχουσες σχολικές εμπειρίες τους όσο
και από την ελπίδα για αυτές που δεν έχουν ακόμα ζήσει. 

A short video- clip inspired from a song written and composed by the students. As they all are in the
last grade class of elementary school, children express their intense emotional feelings, flowed out
from their school experiences but also from their hope for the experiences they expect to live.

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΑΝΤΑΤΣΟΓΛΟΥ // SOFIANOS SANTATSOGLOU //

Η ταινία  LOVE IN WC  είναι η τέταρτη κατά σειράν ταινία του Σοφιανού Σαντατσόγλου . Μετά
την τριλογία  με θέμα τον Νταλί αυτή τη φορά κάνει το πρώτο του φιλμ κινουμένων σχεδίων.
Η ταινία δουλεύτηκε στον υπολογιστή είναι έγχρωμη, δεν έχει φωνές αλλά η συνεννόηση
γίνεται με σήματα. Η μουσική είναι ο ήχος της ταινίας.

The film LOVE IN WC is the fourth film of Sofianos Santatsoglou. After the trilogy for Dali,
this time he made his first animation film. The film was made on the computer, is colored
and uses signs to communicate instead of voices. The music is the sound of the film.

Love in WC
Διάρκεια < Time 0’50’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, animation / direction, screenplay, production: Σοφιανός Σαντατσόγλου
/ Sofianos Santatsoglou.

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία κινούμενων σχεδίων που αφορά το φλερτ δύο σχεδίων μεταξύ τους.

An animation film, about love between two animation characters.

22 //

EΛΛΑΔΑ > GREECE

32ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ //
32nd THESSALONIKIS GENERAL HIGH SCHOOL //

Το βίντεο δημιουργήθηκε στα πλαίσια πολιτιστικού σχολικού προγράμματος, υπό την αιγίδα
της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης με γενικό τίτλο  «Με μια κάμερα στο χέρι».

This video was created in the framework of a cultural school project, under the auspice of
Directorate for Cultural Projects of Secondary Directorate of Eastern Thessaloniki with
general title “With a camera in hand”.

Μεταλλαγμένα τρόφιμα και νεότητα > Genetic modified food - G.M.O. and youth
Διάρκεια < Time 1’ 20’’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Μαρία Χριστοφορίδου / Maria Hristoforidou,
Μαρία Πουτιού / Maria Poutiou, Ελένη Γιαννακάκη / Eleni Giannakaki, Σοφία Κριμνιανώτη / Sofia
Krimnianoti, Ξανθίππη Αθανασιάδου / Xanthipi Athanasiadou. Yπεύθυνος καθηγητής, συντονισμός /
teacher in charge, coordination: Κλεάνθης Βασδόκας / Kleanthis Vasdokas.

Περίληψη > Synopsis
Η άσχημη επίδραση των Γενετικά Μεταλλαγμένων Τροφίμων, που παράγονται από Γενετικά
Μεταλλαγμένους Οργανισμούς, στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι γνωστή ανάμεσα στους επιστημονικούς
κύκλους. Αυτό το βίντεο - σποτ αναφέρεται στην επίδραση πάνω στους νεανικούς  ανθρώπινους
οργανισμούς, διηγούμενο μια υποθετική ιστορία σχετικά με την μεταφορά γονιδίων ψαριού σε ένα μήλο
και την επίδραση στον οργανισμό ενός μαθητή αφού το έφαγε. 

The bad influence of Genetically Modified Food –produced by Genetically Modified Organisms- in
human organism, is well known in scientific community. That video - spot refers to the influence on
young human organisms, narrates a hypothetical story about the genes-fish’s transfer to an apple and
the effect on a student’s organism after she ate it.

45o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ //
45th ELEMENTARY SCHOOL OF PERISTERI //

Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια εκπαιδευτικού πολιτιστικού σχολικού προγράμματος. Το
τραγούδι ξεκίνησε από μια ιδέα της τάξης και εξελίχθηκε όταν ομαδικά οι μαθητές έγραψαν
τους στίχους και με τη βοήθεια της δασκάλας της μουσικής ολοκλήρωσαν τη σύνθεση.
Έπειτα σαν χορωδία έκαναν πολλές πρόβες πριν ασχοληθούν με τη δημιουργία του video-
clip. Κατέγραψαν τις σκηνοθετικές τους οδηγίες για κάθε στίχο του τραγουδιού και στη
συνέχεια ετοίμασαν τη χορογραφία. Επίσης έφτιαξαν κολλάζ, ζωγραφιές και κόμικς,
εμπνευσμένα από το τραγούδι, τα οποία χρησιμοποίησαν στο video-clip. Με τη βοήθεια
εξωτερικών συνεργατών ολοκλήρωσαν την αρχική ιδέα και μπόρεσαν, με μεγάλη χαρά, να
την παρουσιάσουν μέσα και έξω από το σχολείο τους.

That work was created in the framework of an educational cultural school project. The song
started from a student’s idea and was developed when all together wrote the lyrics and with
the help of their music teacher completed the musical composition. Afterwards, they had
many rehearsals as a chorus before starting the shooting of the video clip. They wrote down
every directional detail considering the lyrics of the song and then they prepared the chore-
ography. They also made paintings and comics. With the help of external cooperators they
completed their first idea and were able, with great pleasure, to present it in and out of their
school.

age
13-16

Υπεύθυνος / in charge: 
Κλεάνθης Βασδόκας / 
Kleanthis Vasdokas

Επαφή > Contact
Καρδίτσης 1α-, 54249 Θεσσαλονίκη
/ Karditsis 1a-, 54249 Thessaloniki
T: +30 2310 303063, 
+30 6972427439,
F: +30 2310 303063,
vasdoka@yahoo.gr,
www.foto32lyk.blogspot.gr

cameraZizanio2009

Υπεύθυνη / in charge: 
Τέσυ Τσιρίγγα / Tesi Tsirigga

Επαφή > Contact
Σκόπα 14, Κάτω Ηλιούπολη 163
41, Αθήνα / Skopa 14, 
Kato Ilioupoli 163 41, Athens
Τ: +30 6948 200 370,
tsiriga@yahoo.com

age
4-12

Υπεύθυνoς / in charge: 
Σοφιανός Σαντατσόγλου /
Sofianos Santatsoglou

Επαφή > Contact
Ποστ Ρεστάντ Ξυλοκάστρου, Κορινθία
/ Post Restant, Xilokastro, Korinthia
T: +30 6971796692,
sonta98@yahoo.com 

age
4-12
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Κάμερα / camera: Καραδήμος Στέλιος / Karadimos Stelios, Παράσχου Φένια / Parashou Fenia.
Δημοσιογράφοι / Journalists: Μαρτζιβάνου Μαρία / Martzivanou Maria, Καραθανάσης Γιώργος /
Karathanasis Giorgos, Καμπάνης Στέλιος / Kabanis Stelios, Κύρκου Γεωργία / Kirkou Georgia,
Γιαννουτάκης Παναγιώτης / Giannoutakis Panagiotis.
Μοντάζ / edit: Μελισσίδη Ελένη / Melissidis Eleni, Τσιακμάκης Δημήτρης / Tsiakmakis Dimitris

Περίληψη > Synopsis
Δεκάλεπτο Ντοκιμαντέρ για τον Διεθνή Διάπλου του Τορωναίου Κόλπου, τον πιο παλιό αγώνα μαραθώνιας
κολύμβησης στην Ελλάδα και από τους πιο σπουδαίους στον κόσμο, που ξεκίνησε το 1973 και συνεχίζει
την πορεία του στο χρόνο. Η χαρά, η λύπη, η προσπάθεια, η αγωνία, η συγκίνηση των αθλητών αποτυ-
πώνεται σ’ αυτό το φιλμ.

A ten minute documentary for Toroneos Gulf crossing, the oldest Marathon swimming contest in
Greece and one of the most important in the world, started in 1973 and still continues its way to time.
Happiness, sadness, effort, anxiety, athlete’s emotion are shown in that film.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ // GENERAL LYCEUM OF KARATOULA //

Η τάξη που πραγματοποίησε αυτή την ταινία ήταν η Τρίτη λυκείου του Γ.Ε.Λ Καράτουλα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά υποδύονται τον εαυτό τους. Χωρίς εξειδικευμένες γνώ-
σεις τα παιδιά προσπάθησαν να αποτυπώσουν το βίωμα τους και την οπτική τους μέσω της
δημιουργίας μιας ταινίας.

The class who made that film was the third grade class of Karatoulas G.L. Most of the time
children pretend themselves. With no special knowledge children tried to pass their own ex-
periences and their point of view through the creation of a film.

Αχ, να είμασταν μεγάλοι! > Only if we were older! 
Διάρκεια < Time 9’37’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Γιαννίκη Ελισσάβετ / Gianniki Elissavet. 
Μοντάζ, μουσική, ερμηνεία / edit, music, cast: Αγριδιώτης Παναγιώτης / Agridiotis Panagiotis
Ερμηνεία / cast: Διονυσακοπούλου Μαρία / Dinisakopoulou Maria, Κακάλη Παναγιώτα / Kakali
Panagiota, Καλατζής Άγγελος / Kalatzis Aggelos, Κονδύλη Κωνσταντίνα / Kondili Konstantina,
Κυριακόπουλος Δημήτριος / Kiriakopoulos Dimitrios, Κυριακόπουλος Κώστας / Kiriakopoulos Kostas,
Κυριακοπούλου Μαρία / Kiriakopoulou Maria, Κωνσταντόπουλος Παρασκευάς / Konstantopoulos
Paraskevas, Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος / Konstantopoulos Haralabos, Λιβανού Δέσποινα / Livanou
Despina, Μητροπούλου Παναγιώτα / Mitropoulou Panagiota, Μπακοπούλου Νεκταρία / Bakopoulou
Nektaria, Σταυροπούλου Αικατερίνη / Stavropoulou Aikaterini, Τσικληρά Ιωάννα / Tsiklira Ioanna.

Περίληψη > Synopsis
Τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου υποφέρουν από το φόρτο εργασίας και από την έλλειψη ελεύθερου
χρόνου. Αυτό τους κάνει να ονειρεύονται τον εαυτό τους σε μεγαλύτερη ηλικία. Η πραγματικότητα
όμως, αν και φανταστική, έρχεται να τους διαψεύσει. Ζητήματα που πάντοτε απασχολούσαν τον άνθρωπο
όπως ο έρωτας, η φιλία, το επάγγελμα, φαίνεται να έχουν μια πιο αθώα και αυθεντική διάσταση όταν
βιώνονται στην εφηβεία…

Third grade class Lyceum Students suffer from too much work and lack of free time. That makes them
dream of themselves in an older age. Reality though, even if it’s imaginary, declares them false. Issues
that always concerned human beings like love, friendship, profession, seem to be more innocent and
original when you experience them in your adolescence…
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ // AMERICAN AGRICULTURAL SCHOOL // 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή κάθε χρόνο σχηματίζει μία ομάδα μαθητών που βλέπουν
ταινίες αλλά και δημιουργούν video projects και ταινίες μικρού μήκους.

The American Agricultural School every year create a group of students who watch films
but also make video projects and short films.

Σημείο συνάντησης > Meeting place
Διάρκεια < Time 8’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Κινηματογραφική Ομάδα Α.Γ.Σ / Cinematographic Team A.A.S.
Ερμηνεία / cast: Αγγέλου Βασίλης / Aggelou Vasilis, Αποστολίδης Παναγιώτης / Apostolidis Panagiotis,
Αρναουτίδης Χαράλαμπος / Arnaoutidis Haralabos, Δήμου Μαρίνα / Dimou Marina, Δρίτσα Δήμητρα /
Dritsa Dimitra, Ζωγράφος Κώστας / Zografos Κostas, Θεοδωρίδου Κυριακή / Theodoridou Kiriaki,
Καρύδης Πέτρος / Karidis Petros, Κατσαρός Νίκος / Katsaros Nikos, Κατσίκης Φανούρης / Katsikis
Fanouris, Κουρτίδου Αντωνία / Kourtidou Antonia, Σαλπιγγίδου Σοφία / Salpiggidou Sofia, Σκερλετίδης
Αστέρης / Skerletidis Asteris, Χατζηχριστοφή Ευαγγελία / Hatzihristofi Evaggelia.
Κάμερα / camera: Ζωγράφος Κώστας / Zografos Κostas, Κατσαρός Νίκος / Katsaros Nikos.
Σενάριο / screenplay: Δήμου Μαρίνα / Dimou Marina, Δρίτσα Δήμητρα / Dritsa Dimitra, Θεοδωρίδου
Κυριακή / Theodoridou Kiriaki, Κουρτίδου Αντωνία / Kourtidou Antonia, Σαλπιγγίδου Σοφία / Salpiggidou
Sofia Χατζηχριστοφή Ευαγγελία / Hatzihristofi Evaggelia, Χατζοπούλου Καλλιόπη / Hatzopoulou Kalliopi.
Φροντιστές / props: Κατσαρός Νίκος / Katsaros Nikos, Τριγλινού Ειρήνη / Triglinou Irini.
Κοστούμια / costumes: Μωραϊτου Σούλα / Moraitou Soula.
Μοντάζ / edit: Ζουγκαρέλης Δημήτρης / Zougkarelis Dimitris.
Υπεύθυνος καθηγητής / Teacher in charge: Γκόγκος Γιάννης / Gkogkos Giannis.

Περίληψη > Synopsis
Το θέμα της ταινίας αφορά μια παρέα μαθητών στα πρόθυρα διάλυσης που αντιμετωπίζει τα προβλήματά
της με επιπολαιότητα και απάθεια. Η ταινία σχολιάζει την αβεβαιότητα των νέων στο θέμα της
σταδιοδρομίας αλλά και του έρωτα.

The topic of the film is related to a group of friends who face some problems in their relationship but
they act superficially and impassively. That film, shows the doubtfulness of young people for their
career and also love expectations.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ //
GENERAL LYCEUM OF S.NIKOLAOS HALKIDIKIS // 

Η ομάδα μας έκανε την έρευνα του σχετικού αρχειακού υλικού, τόσο έντυπου όσο και
οπτικοακουστικού. Πήραμε συνεντεύξεις από κολυμβητές που έχουν πάρει μέρος στο διάπλου
του Τορωναίου και παράγοντες της διοργανώτριας αρχής. Στη συνέχεια έγινε το μοντάρισμα
του υλικού.

Our team made a research for relevant record stuff, printed and also audio- visual. We inter-
viewed swimmers who have participated in Toroneos crossing and also factors of the orga-
nizational authority. Then, we passed to the montage.

Το πέρασμα του Τορωναίου > Toroneos golf crossing
Διάρκεια < Time 10’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Μελισσίδης Ιωάννης / Melissidis Ioannis.
Σενάριο / Screenplay: Παπαστεργίου Δημήτρης / Papastergiou Dimitris, Πατρινού Παναγιώτα / Patrinou
Panagiota, Χριστοδουλάκη Αγγέλα / Hristodoulaki Aggela.
Έρευνα αρχείων / Records Recearch: Σαρίγγελος Πασχάλης / Sariggelos Pashalis,  Σαριγγέλου Κατερίνα
/ Sariggelou Katerina,  Γιαρένη Αντιγόνη / Giareni Antigoni.

age
17-20

Υπεύθυνος / in charge:
Γκόγκος Γιάννης / 
Gkogkos Giannis

Επαφή > Contact
Τ.Θ. 23-55102, Καλαμαριά, 
Θεσσαλονίκη / P.W 23-55102,
Kalamaria, Thessaloniki
T: +30 2310492752, 
F: +30 2310492760,
igogos@afs.edu.gr,
gkogkosi@hotmail.com,
aapost@afs.edu.gr,
kdiafa@afs.edu.gr, 
www.afs.edu.gr
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Υπεύθυνος / in charge:
Μελισσίδης Ιωάννης / 
Melissidis Ioannis

Επαφή > Contact
Αγ.Νικόλαος Χαλκιδικής 63078  /
S.Nikolaos Halkidikis 63078
T: +30 23750 31209, 
F: +30 2375032097,
mail@lyk-ag-nikol.chal.sch.gr

age
17-20

Υπεύθυνος / in charge: 
Αγριδιώτης Παναγιώτης /
Agridiotis Panagiotis

Επαφή > Contact
27064 Καράτουλα Ηλείας / 
Karatoula Ilias 
T: +30 2621061882,
F: +30 26210- 62510, 
mail@lyk-karat.ilei.sch.gr

age
17-20
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Schooldoc
Διάρκεια < Time 8’37’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Αγιαννίδου Μαρία / Agiannidou Maria, Ευταξίας Παναγιώτης / Eftaxias Panagiotis, Ευτάτογλου Νίκος /
Eftatoglou Nikos, Ζαγκαρέτου Κατερίνα / Zagkaretou Katerina, Καραγκούνη Μυρτώ – Σπυριδούλα /
Karagouni Mirto - Katerina, Κάτση Ουρανία / Katsi Ourania, Κολογκούνης Παναγιώτης / Kologounis
Panagiotis, Κούρτη Αναστασία / Kourti Anastasia, Κρόμετσεκ Λάουρα –Νεφέλη / Krometsek Laoura -
Nefeli, Μανώλας Θόδωρος / Manolas Thodoros, Μαυρίδης Ιωσήφ / Mavridis Iosif, Παπαλεξίου
Κωσταντίνος / Papalexiou Konstantinos, Παπαμέτη Ευσταθία / Papameti Eftsathia, Παυλίδου Μιχαέλα /
Pavlidou Mihaela, Πρώιος Δημήτριος / Proios Dimitrios, Ταχίρη Γκένα / Tahiri Gena, Τσιούδη Σταυρούλα /
Tsioudi Stavroula, Τσιρούδα Μαρία / Tsirouda Maria, Χατζηευθυμίου Χαρίκλεια / Hatziefthimiou Hariklia,
Χατζηστογιάννη Άννα / Hatzistogianni Anna, Χατζηστογιάννη Ευφροσύνη / Hatzistogianni Efrosini
Υπεύθυνες καθηγήτριες / teachers  in charge:  Ζωγραφάκη Βασιλεία / Zografaki Vasilia, Φάκα Ελένη /
Faka Eleni.  Σύμβουλος Σκηνοθεσίας / Direction consultant: Δημήτρης Καραθανάσης / Dimitris
Karathanasis

Περίληψη > Synopsis
Η ταινία παρουσιάζει σχολική τάξη σε ώρα μαθήματος. Η Καθηγήτρια παραδίδει μάθημα αλλά ποιος
την προσέχει; Οι μάθητες ασχολούνται με αλλά πράγματα. Ρίχνουμε, λοιπόν, μια μάτια στο σύγχρονο
σχολειό και στον τρόπο λειτουργίας του.

The movie presents a classroom during teaching. The professor teaches, but is there anyone who
pays attention to the lesson? The students are occupied with other things. So, we take a look in
modern school and its function. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ //
SKOPELOS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR YOUTH //

Το Διεθνές Φεστιβάλ Νέων Σκοπέλου αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Το πρώτο
Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27 Ιουλίου 2009 στο όμορφο νησί των
Σποράδων και περιλάμβανε προβολές ταινιών στον θερινό κινηματογράφο του νησιού και
κινηματογραφικά εργαστήρια. Στα εργαστήρια, που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις
του Ιδρύματος Τέχνης Σκοπέλου (Skopelos Arts Foundation) και διήρκεσαν τέσσερις μέρες,
πήραν μέρος συνολικά 20 παιδιά από την Σκόπελο. Τα παιδιά μοιράστηκαν σε τρεις ομάδες
με υπευθύνους τους Νίκο Θεοδοσίου, Wangtae Lim (από τη Νότια Κορέα) και Kalman
Czibolya (από την Ουγγαρία), δούλεψαν με μεγάλο κέφι και δημιούργησαν τρεις ταινίες
διάρκειας 3-4 λεπτών. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Σκοπέλου
ενώ καθοριστική στην επιτυχία της διοργάνωσης ήταν η συμβολή του Ιδρύματος Τέχνης
Σκοπέλου και του Νεανικού Πλάνου που είχαν την πρωτοβουλία. Το Φεστιβάλ υποστήριξε το
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Skopelos International Film Festival for Youth is a new initiative in Greece. First Festival took
place in the 24th to 27th of July 2009 in the beautiful island of Sporades and included film
projections in the summer cinema of the island and in cinematographic workshops. In the
workshops, realized in Skopelos Arts Foundation premises and lasted four days. Totally, 20
children from Skopelos took part. Children were separated in three groups with Nikos Theo-
dosiou, Wangtae Lim (from South Korea) και Kalman Czibolya (from Hungary) in charge,
worked cheerfully and created three films of 3-4 minutes duration.The Festival was realized
with the support of the Municipality of Skopelos and if there wasn’t the contribution of
Skopelos Arts Foundation and Neaniko Plano the organization couldn’t be successful as
they had the initiative. The Festival was also supported by the Greek Film Center.
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ // MARATHONAS GENERAL LYCEUM //

Αρχικά, φτιάξαμε την ιστορία επηρεασμένοι από την επικοινωνία των νέων μέσω του internet.
Στη συνέχεια, φτιάξαμε το σενάριο, γράψαμε τα πλάνα, σκεφτήκαμε και γράψαμε τις σκηνές
και ήρθαμε σε επαφή με διάφορους ανθρώπους της περιοχής που θα χρειαζόμασταν τους
χώρους τους για τα γυρίσματα. Τέλος, έγιναν τα γυρίσματα και ο μαθητής που ορίστηκε για
το μοντάζ έκανε την επεξεργασία και συζητήσαμε όλοι μαζί τις αλλαγές για το τελικό
αποτέλεσμα.

At first we created the movie influenced by young people’s communication via internet. Af-
terwards, we wrote the script and the directional details for the scenes and we also talked
with many people in the area in order to take their permission to shoot in their places. In the
end, we finished shooting and it was the time for the montage by the student in charge. We,
all together, discussed all the changes before the final result. 

Ραντεβού στα τυφλά > Blind date
Διάρκεια < Time 9’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Καρόγιαννης Σαράντης / Karogiannis Saradis.
Σενάριο / screenplay: Γκιάλπη Λίλα / Gialpi Lila, Βεντούρα Ελισάβετ / Vedoura Elisavet.
Πλάνα / Shootings: Βενετίκ Γιάννης / Venetic Giannis, Βεντούρα Ελισάβετ / Vedoura Elisavet, Γκιάλπη
Λίλα / Gialpi Lila. Σκηνές / Scenes: Αλιφέρη Ευθαλία / Aliferi Efthalia, Καρακοζίδου Ελισάβετ /
Karakozidou Elisavet, Γκίνη Νατάσα / Gini Natasa, Γκιάλπη Λίλα / Gialpi Lila. Κάμερα / camera:
Καρόγιαννης Σαράντης. Μοντάζ / edit: Καρόγιαννης Σαράντης / Karogiannis Saradis.
Ερμηνεία / cast: Γεωργαλάς Βαγγέλης / Georgalas Vaggelis, Βεντούρα Ελισάβετ / Vedoura Elisavet.

Περίληψη > Synopsis
Η Έλλη μια 17χρονη κοπέλα γνωρίζει μέσω διαδικτύου τον Βαγγέλη. Βλέποντας τις φωτογραφίες του,
ξετρελαίνεται μαζί του και έτσι, μετά από λίγο καιρό κανονίζουν να βρεθούν. Η Έλλη ενθουσιασμένη
ετοιμάζεται και ξεκινάει να τον βρει. Όλα όμως θα καταρρεύσουν μέσα σε μια στιγμή...

Elli is a 17 years old girl who meets Vaggelis via Internet. Only by looking his photos on the internet she
is fond of him and in a while they arrange their date. Elli is excited and is getting ready for the date. But
everything will collapse in no time…

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ //
GENERAL LYCEUM OF N.MOUDANIA HALKIDIKIS //

Αρχικά διαλέξαμε θέμα μέσα από πολλές προτάσεις και ιδέες των μαθητών που συμμετείχαν.
Έπειτα ο σκηνοθέτης μας παρουσίασε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να παρουσιαστεί
το θέμα μας. Επιλέξαμε έναν από αυτούς. Ύστερα προχωρήσαμε στην υλοποίηση της
ταινιούλας μας. Έτσι ένα πρωί μπήκαμε όλα τα ζιζάνια σε μια τάξη και αρχίσαμε το γύρισμα,
αφού πρώτα είχαμε αποφασίσει τι θα πούμε. Σωστό είναι να τονιστεί πως τα κείμενα ήταν
γραμμένα από μας ανάλογα τι είχε ο καθένας από μας στο κεφάλι του. Αφού τελειώσαμε το
γύρισμα κάναμε τη «γέφυρα». Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το φιλμάκι μας! Φυσικά όλα
αυτά προϋποθέτουν μήνες συναντήσεων της ομάδας με τους καθηγητές μας.

At first we chose the topic through many proposals and ideas of students who participated.
Afterwards, the director showed us ways to present our topic. We picked one of them.
Then, we moved to the materialization of our short film. So, one day we all got in the
classroom and started shooting, but we had already decided for our roles. We must say that
each one of us wrote his text considering only his or her ideas. When that part was finished
we made the “bridge”. So, our short film was created! Of course, all these presuppose many
months of meetings with our professors.

age
17-20

Υπεύθυνη / in charge:
Μαλάμογλου Μέλπω /
Malamoglou Melpo

Επαφή > Contact
Σπηλαίου Πανός 24, 19007,
Μαραθώνας / Spilaou Panos
24, 19007, Marathonas
T: +30 22940-66950, 
F: +30 22940-67960,
mail@lyk-marath.att.sch.gr
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Υπεύθυνοι / in charge: Φάκα
Ελένη / Faka Eleni, Ζωγραφάκη
Βασιλεία / Zografaki Vasilia

Επαφή > Contact
Αλεξανδρίδη 61, 63200, Χαλκιδική
/ Alexandridi 61, 63200, Halkidiki
T: +30 2373021351,
F: +30 2373026183,
mail@lyk-n-moudan.chal.sch.gr

age
17-20

Υπεύθυνοι / in charge: 
Νικος Θεοδοσίου / 
Nikos Theodosiou, 
Wangtae Lim, Kalman Czibolya

Επαφή > Contact
Νεανικό Πλάνο, Ρόδου 18, 112 52
Αθήνα / Neaniko Plano, Rodou 18,
112 52 Athens
T: +30 2108664470, 
F: +302108662344,
nikos.theodosiou@gmail.com, 
http://skopelosfestival.wordpress.com
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Η Έμμα και το διαγώνισμα της Ιστορίας > Emma and the History exam
Διάρκεια < Time 5’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: συλλογική εργασία / collective work.
Σκηνοθεσία / direction: Άννα Βλαχάκη / Anna Vlahaki.
Κάμερα / camera: Ελένη Σταμούλη / Eleni Stamouli.
Μοντάζ / edit: Ζωή Χαιτά / Zoe Haita.
Βοηθός κάμερας / Camera Assistant: Αλεξάνδρα Αγτζίδου / Alexandra Agtzidou.
Ερμηνεία / cast: Emma Somer, Αγγέλα Κωνσταντινίδου / Angela Konstantinidou, Ζωή Χαιτά / Zoe Haita,
Αλεξία Βλαχάκη/Alexia Vlahaki.

Περίληψη > Synopsis
Η Έμμα θέλει να αποχτήσει ένα σκυλάκι. Η μητέρα της όμως βάζει ως όρο να πάρει καλό βαθμό στο
διαγώνισμα της ιστορίας. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο εύκολο για την Εμμα. 

Emma wants to have a puppy. Her mother also sets as a term that Emma should get a good result in
history’s exam. But, that doesn’t seem so easy for Emma.

Internet villa
Διάρκεια < Time 4’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Ξηρογιάννη Κατερίνα / Xsiroyanni Katerina, Ζιούρκα Φρειδερίκη / Ziourka Frederiki, Δημητριάδη Μαρία-
Χριστίνα / Dimitriadi Maria - Christina, Λυραντζάκη Ελευθερία / Litzaraki Eleftheria, Σκούρα
Ναταλία-Βασιλική / Skoura Natalia - Vassiliki, Χρηστακάκος Βαγγέλη / Christakakos Vaggelis. 

Περίληψη > Synopsis
Δυο πλούσιες φίλες αποφασίζουν να νοικιάσουν μια πολυτελή βίλλα μέσω διαδικτύου για να περάσουν
τις διακοπές τους. Όταν όμως φτάνουν στο νησί…

Two rich friends decide to rent a luxurious villa via internet for their vacations. But, when they arrive on
the island…

Πάμε παραλία! > Let’s go beach!
Διάρκεια < Time 3’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Ιωάννα Σταμούλη/ Ioanna Stamouli.
Σενάριο / screenplay: συλλογική εργασία / collective work.
Κάμερα / camera: Διαμαντής Σταματίου / Diamantis Stamatiou.
Ερμηνεία / cast: Μαρία Κυριαζή / Maria Kiriazi,  Στεφανία Κοχύλη / Stefania Kohili, Rebecca Somer, Σίλια
Ζούρκα / Silia Ziourka.

Περίληψη > Synopsis
Τέσσερα κορίτσια αποφασίζουν να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα. Η μια ατυχία όμως διαδέχεται την άλλη.

Four girls decide to go to the beach. But, it seems like they have to face their bad luck!

age
13-16
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age
13-16

age
13-16

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ // KIRIAKOS HARITAKIS //

Η ιδέα του σεναρίου αυτού υπήρχε εδώ και 2 χρόνια αλλά ποτέ δεν ήταν ολοκληρωμένο και
αρκετά ώριμο για να γίνει ταινία. Αυτό το καλοκαίρι, με αρκετή όρεξη για μια νέα ταινία και
προς αναζήτηση σεναρίου θυμήθηκα αυτή την αρχική ιδέα  η οποία κατόπιν επεξεργασίας
και ανάπτυξης κατάφερε να αποκτήσει διαστάσεις έτσι ώστε να αποτελεί μια ιστορία, για
μικρούς και μεγάλους.

The idea of that script existed for 2 years now but it was never completed and mature
enough to be a film. That summer, with much pleasure for a film and while I was looking for
a script I remembered that initial idea which after an elaborating and developing procedure
managed to be a complete story, for children and young people.

Μια αληθνή ιστορία > A real story
Διάρκεια < Time 12’50’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Κυριάκος Χαριτάκης / Kiriakos Haritakis. Σενάριο / screenplay: Κυριάκος
Χαριτάκης / Kiriakos Haritakis, Δήμητρα Μυφτάρι / Dimitra Miftari. Μοντάζ / edit: Κυριάκος Χαριτάκης /
Kiriakos Haritakis, Χρήστος Δρούτσας / Hristos Droutsas. Μουσική Σύνθεση / music composition:
Χρήστος Δρούτσας / Hristos Droutsas. Ερμηνεία / cast: Κώστας Αλεξάκης / Kostas Alexakis, Γεωργία
Κτιστάκη / Georgia Ktistaki, Γιώργος Σχοιναράκης / Giorgos Sxinarakis, Μάνος Μουρτζάκης / Manolis
Mourtzakis, Αλέξανδρος Σούλτσε / Alexandros Soultse, Εύα Σταματάκη / Eva Satamataki, Ζέτα
Σακελλάρη / Zeta Sakellari, Φλορ Χουτά / Flor Houta, Μανώλης Χαριτάκης / Manolis Haritakis.

Περίληψη > Synopsis
Μια αληθινή ιστορία, όπως μαρτυράει ο τίτλος της ταινίας. Μια αληθινή ιστορία όπως την έζησε και
αφηγείται ένας παππούς στα εγγόνια του. Μια αληθινή ιστορία σε μορφή παραμυθιού που αυτή τη φορά
δεν ισχύει το «ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

A true story, as it’s also obvious from the title. A true story lived and narrated from a grandparent to his
grandchildren.A true story given as a fairytale, but with no “Happy End”.

ΟΜΑΔΑ Δ.Λ.Ε // D.L.E // 

Είμαστε μια ομάδα παιδιών που ονομαζόμαστε Δ.Λ.Ε. Μάθαμε μόνοι μας να χρησιμοποιούμε
το Movie Maker και να φτιάχνουμε ταινίες. Πέρυσι ήρθαμε στο διαγωνισμό σας και κερδίσαμε
το πρώτο βραβείο με την ταινία «Ready, Set, Rob (1)». Φέτος έχουμε παρόμοιες προσδοκίες.
Έχοντας στην κατοχή μας μόνο μία μικρή ψηφιακή κάμερα με κακό ήχο καταφέραμε να
φτιάξουμε αυτή την ταινία. Φυσικά δεν μας βοήθησαν καθόλου μα καθόλου οι γονείς μας ή
άλλοι ενήλικες.

We are a group of children named as D.L.E. We learned on our own how to operate Movie
Maker program and we made our own film. Last year, we came in your contest and won the
first award with “Ready, Set, Rob (1)” film. This year we have the same expectations. We
only have one digital camera with bad sound options but we managed to create that film. Of
course, we had no help from our parents or other adults.

READY, SET, ROB 2 
Διάρκεια < Time 11’ 56’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Λυδία Παπαγεωργίου / Lidia Papageorgiou, Δημήτρης Σταρατζής / Dimitris
Staratzis. Ερμηνεία / cast: Μυρτώ Σταρατζή / Mirto Staratzi, Ζωή Παπαγεωργίου / Zoe Papageorgiou ,
Ειρήνη Σάλα / Irini Sala, Δημήτρης Σταρατζής / Dimitris Staratzis, Lindsay Grout, Dave Grout, Περικλής
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Υπεύθυνος / in charge:
Κυριάκος Χαριτάκης / 
Kiriakos Haritakis

Επαφή > Contact
Αναγνώστου Παπαγιαννάκη 8,
Χαλέπα Χανιά, Κρήτη / 
Anagnostou Papagiannaki 8,
Halepa Hania, Creta
Τ: +30 2821046513,
kiriakos_haritakis@hotmail.com 

Υπεύθυνoι / in charge:
Λυδία Παπαγεωργίου / Lidia
Papageorgiou, Δημήτρης
Σταρατζής / Dimitris Staratzis.
Ειρήνη Σάλα / Irini Sala

Επαφή > Contact
Κοραή 6, Πεύκη, Γιασεμιών 6α, 
Παλαιό Ψυχικό / Korai 6, Pefki, 
Giasemion 6a, Palaio Psihiko
T: +30 2106727154, +30 2106128728,
lydiap116@yahoo.gr,
leonax1@otenet.gr
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Καράμπελας / Periklis Karabelas. Μοντάζ / edit: Λυδία Παπαγεωργίου / Lidia Papageorgiou
Υπότιτλοι / subtitles: Στούντιο Δ.Λ.Ε / Studio D.L.E.

Περίληψη > Synopsis
Το «Ready, Set, Rob 2» είναι η συνέχεια του Ready, Set, Rob 1. Στο πρώτο μέρος οι δύο κλέφτες ο
Αετός και ο Λιάγκας λήστεψαν μία δισεκατομμυριούχο και κατέληξαν στη φυλακή. Μόνο ο Αετός
κατάφερε να δραπετεύσει. Δεν άφησε όμως πίσω του το Λιάγκα, με τη βοήθεια του Πορδοβουλώματος
και του Πόντικς κατάφερε να τον σώσει. Οι περιπέτειες τους όμως δεν σταματάνε εκεί!    

“Ready, Set, Rob 2” is the continuation of “Ready, Set, Rob (1)”. In first part, two thieves Aetos and
Liagkas stole a billionaire and the end in prison. Only Aetos managed to escape. But he didn’t left
Liagka behind, with the help of Pordovoulomatos and Podix rescued him. But, their adventures don’t
seem to have an end!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ //
KORISOS CULTURAL AND ENVIRONMENTAL HIGH SCHOOL TEAM //

Μαζευτήκαμε η Ομάδα (Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Ομάδα Γυμνασίου Κορησού) ένα
Σάββατο πρωί στην πλατεία του χωριού μας με 2 κάμερες και το σενάριο που είχαμε φτιάξει
πριν από 2 μέρες. Μας πήρε αρκετές ώρες λόγω του κρύου(ήταν Φεβρουάριος).Μετά κάναμε
το μοντάζ και βάλαμε την μουσική και τους τίτλους.

A Saturday morning, in our village’s square all the team was there (Korisos Cultural and En-
vironmental High school team), we had two cameras and a script written two days ago. It
took us many hours due to cold (it was February). Afterwards, we did the montage and put
the music and the titles.

Τα πορτοκάλια το΄σκασαν! > The oranges are gone!
Διάρκεια < Time 1’ 38’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία /direction: Ζήσης Τζιώλας / Zisis Tziolas, Ειρήνη Τσόπρα / Irini Tsopra
Ερμηνεία / cast: Βασίλης Μίχος / Vasilis Mihos, Ρούντι / Roudi, Αποστόλης Γεωργιάδης / Apostolis
Georgiadis, Νικολέτα Σαμαρά /Nikoleta Samara, Κώστας Μαρκόπουλος / Kostas Markopoulos, Αχιλλέας
Τσοκανάκης / Ahilleas Tsokanakis, Ιορδάνα Βελλίδου / Iordana Vellidou, Ελισάβετ Πνευμονίδου / Elisavet
Pnevmonidou, Εριφύλη Ιωακείμ / Erifili Ioakim, Ιουλιέτα Σιλημάνη / Ioulieta Silimani, Ειρήνη Στούμπου /
Irini Stoubou, Ελένη Γεωργιάδου / Eleni Georgiadou, Αναστασία Στούμπου / Anastasia Stoubou 
Κάμερα / camera: Γιώργος Στούμπος / Giorgis Stoubos
Μοντάζ / edit: Ζήσης Τζιώλας / Zisi Tziolas, Ειρήνη Τσόπρα / Irini Tsopra, Ζαχαρούλα Μουχαρέμη /
Zaharoula Mouharemi.

Περίληψη > Synopsis
Όλα αρχίζουν στην πλατεία ενός χωριού. Τρεις φίλες που κουτσομπολεύουν, ένα ζευγαράκι, μια
τουρίστας φωτογράφος, τρεις γυναίκες που γυρνάνε από τα ψώνια τους και ένας άντρας που μιλάει στο
κινητό του και ο σκύλος του είναι οι ήρωες της ιστορίας. Οι πραγματικοί όμως πρωταγωνιστές θα
αποκαλυφθούν στο τέλος της ιστορίας…

Everything begins from a square in a village. Three friends are gossiping, a couple, a tourist photographer
and three women are coming back from shopping. A man talking on the phone and his dog are the pro-
tagonists of the story. But, the real protagonists will be revealed at the end of the story…

30 //
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Υπεύθυνοι / in charge: 
Αρετή Κάρκου / Areti Karkou,
Νίκος Θεοδοσίου / Nikos
Theodosiou

Επαφή > Contact
Μανωλάκη 17, Καστοριά /
Manolaki 17, Kastoria
T: +30 24670 29920,
arekarkou@sch.gr
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ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ // HILL PRIMARY SCHOOL //

Στον κύκλο κινηματογράφου συμμετέχουμε 15 μαθήτριες και μαθητές από την Ε’ και την Στ’
δημοτικού. Στην πρώτη ταινία ο καθένας από μας κατέγραψε σε φωτογραφία ένα μόνο
στιγμιότυπο της διαδρομής που κάνει. Ενώσαμε τις φωτογραφίες σε μία θεματική σειρά με
στιγμιότυπα από το σπίτι, το δρόμο και το σχολείο. Καταγράψαμε με video την μετακίνησή μας
δείχνοντας το έδαφος που φεύγει κάτω από τα πόδια μας. Χωρίσαμε την οθόνη στη μέση,
αριστερά βλέπουμε την μετακίνηση και δεξιά τις σταθερές φωτογραφίες. Η μουσική της ταινίας
είναι οι αυτοσχεδιασμοί μας πάνω στους ήχους της πόλης το πρωί. 
Στη δεύτερη ταινία, μας απασχόλησε η έννοια του ‘λάθους’ .Το σενάριο έγραψε η Χριστίνα
Καμπάνη. Χωριστήκαμε σε ομάδες ηθοποιών ,οπερατέρ και τεχνικών .Στο μοντάζ της ταινίας,
αποφασίσαμε από κοινού ποιες σκηνές θα βάλουμε και ποια σειρά θα έχουν. 

In the cinema circle participated 15 students from the fifth and sixth grade class of elementary
school. In the first film, each of us took a photo of one only place from his route. We united the
photos in a thematic train with snap-shots from home, road and school. We recorded our trans-
ference by showing the ground leaving under our feet. We divided the monitor in the middle. On
the left we see the transference and on the right the stable photos. The music of the film is im-
provisation of the city sounds in the morning. 
In the second film, we were concerned about the meaning of “mistake”. The script is written by
Hristina Kabani. We were separated in teams of actors, operators and technicians. During the
montage procedure everyone said his or her opinion about the scenes to keep or cut and also
the train they should have.

Διαδρομή > Route
Διάρκεια < Time 4’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σχεδιασμός, διδασκαλία εικόνας / design, teaching: Πέτρος Αθανασίου / Petros Athanasiou. Διδασκαλεία
μουσικής / music teaching: Κορίνα Παπαδόδημα / Korina Papadima. Εικόνα, μουσική / Image, music:
Αγγέλου Ελένη / Aggelou Eleni, Αλεξανδρής Στάθης / Alexandris Stathis, Ασημάκης Δημήτρης / Asimakis
Dimitris, Βραχνή Χριστίνα / Vrahni Hristina, Δελάγα Ευριδίκη / Delaga Evridiki, Δελδήμος Δημήτρης / Deldimos
Dimitris, Θάνου Σοφία / Thanou Sofia, Θεοχάρης Σωτήρης / Theoharis Sotiris, Καϊρούς Ροζαλία / Kaerous
Rozalia, Κακαντούση Κέλλυ / Kakadousi Kelli, Κνιθάκη Αλεξάνδρα / Knithaki Alexandra, Κόλλια Πηνελόπη /
Kollia Pinelopi, Κονδυλίκας Παναγιώτης / Kondilikas Panagiotis, Κουτσούρη Έλλη / Koutsouri Elli,
Λιαρμακόπουλος Πέτρος / Liarmakopoulos Petros, Παγκάκη- Σκαλιώρα Μαρίνα / Pagkaki-Skaliora Marina,
Παπαδάκης Φραγκίσκος / Papadakis Fragkiskos, Παπανδρέου Νικόλας / Papandreou Nikolaos, Παύλου
Ελένη / Pavlou Eleni, Πέρκιζας Δημήτρης / Perkizas Dimitris, Σαρρής Αλέξανδρος / Sarris Alexandros,
Σπυρομήλιος Αλέξανδρος / Spiromilios Alexandros, Τσιαμπούρης Κωστής / Tsiabouris Kostis, Τσιγαρίδα
Άντεια / Tsigarida Adia, Χασιώτη Κυριακή / Hasioti Kiriaki, Ψαράκη Μυρτώ / Psaraki Mirto, Ψυχουντάκης
Αλκιβιάδης / Psihoudakis Alkiviadis, Γεωργούλιας Πάνος / Georgoulias Panos, Ζερβάκη Εύα-Μαρία / Zervaki
Eva-Maria, Ζηργάνος–Καζολέας Κωνσταντίνος / Zirgans-Kozaleos Konstantinos, Καλαμπόκης Αναστάσης /
Kalabakis Anastasis, Καμπάνη Χριστίνα / Kabani Hristina, Καπετάνιου-Βλασσοπούλου Θεοφανώ / Kapetaniou-
Vlassopoulou Theofano, Καρράς Αναστάσης / Karras Anastasis, Κατσαμπάνης–Κουζούνης Δημήτρης /
Katsabanis-Kouzounis Dimitris, Κουβαρά Μαρίλη / Kouvara Marili, Κουρούκλη Χρύσα / Kouroukli Hrisa,
Κουτσουρής Ιάσων / Koutsouris Iason, Κυριτσοπούλου Αναστασία / Kiritsopoulou Anastasia, Λαδά Μελίνα /
Lada Melina, Λούπα Στέλλα / Loupa Stella, Μαγκριώτης Νικόλας / Magriotis Nikolaos, Μεταξά Χριστίνα /
Metaxa Hristina, Μισιρλιάδης Αριστοτέλης / Mirsiliadis Aristotelis, Πάππου Αντιγόνη / Pappou Adigoni,
Σιφναίος Μάξιμος / Sifianos Maximos, Σκλάβου Αλεξάνδρα / Sklavou Alexandra, Σκλαβούνος Νίκος /
Sklavounos Nikos, Τάτσης-Σοφιανόπουλος Οδυσσέας / Tatsis-Sofianopoulos Odisseas, Φιλιάνος Πέτρος /
Filianos Petros, Φουρνογεράκης-Βενάκης Μίνως / Fournogerakis-Venakis Minos, Φραγκή Έλλη / Fragki Elli,
Χαλκιά Άννα / Halkia Anna, Χρυσανθακοπούλου Μαρίνα / Hrisanthakopoulou Marina.

Περίληψη > Synopsis
Το θέμα μας είναι η διαδρομή που ακολουθούμε κάθε μέρα από το σπίτι στο σχολείο. Είναι μια αφήγηση
που αρχίζει με το ξυπνητήρι στο σπίτι και τελειώνει με το πρωινό κουδούνι του σχολείου.

The topic of the film the route we follow every day from home to school. It’s a narration which starts
with the alarm clock at home and ends with the morning bell at school.
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Υπεύθυνος / in charge: Πέτρος
Αθανασίου / Petros Athanasiou

Επαφή > Contact
Θουκυδίδου 9,  105 57 Πλάκα /
Thoukididou 9, 105 57 Plaka
T: +30 210 3235298,
F: +30 210 3246998,
hill@otenet.gr
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Πιπεριά > Pepper
Διάρκεια < Time 5’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: συλλογική δουλειά / collective work. 
Ερμηνεία / cast: Αλέξανδρος Σπυρομήλιος / Alexandros Spiromilios,Εύα Μαρία Ζερβάκη / Eva Maria
Zervaki, Χριστίνα Καμπάνη / Hristina Kabani,  Αναστάσης Καρράς / Anastasis Karras, Δημήτρης
Κατσαμπάνης / Dimitris Katsabanis, Αναστασία Κυριτσοπούλου / Anastasia Kiritsopoulou, Χριστίνα
Μεταξά / Hristina Metaxa, Μαρίνα Μαλαγαρδή / Marina Malagardi, Μαρίνα Χρυσανθακοπούλου / Marina
Hrisanthakopoulou, Έλλη Φραγγή / Elli Fragki. Κείμενο / text: Χριστίνα Μεταξά / Hristina Metaxa 
Φωτογραφία / photography: Σωτήρης Θεοχάρης / Sotiris Theoharis, Αλέξανδρος Σαρρής / Alexandros
Sarris, Οδυσσέας Τάτσης-Σοφιανόπουλος / Odisseas Tatsis-Sofianopoulos, Μίνως Φουρνογεράκης /
Minos Fournogerakis, Ιάσων Κουτσούρης / Iason Koutsouris. Επιμέλεια εικόνας και ήχου / Coordination,
sound: Πέτρος Αθανασίου / Petros Athanasiou.

Περίληψη > Synopsis
Πως ένα λάθος μπορεί να μας κάνει διάσημους… 

How can we become famous by mistake…

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ // PELOPIO SECONDARY SCHOOL //

Η ομάδα συναντιόταν δύο φορές την εβδομάδα για ένα μήνα προκειμένου να συζητήσει για το
σενάριο, να καθορίσει τις απαραίτητες οδηγίες και κάνει τη διανομή των ρόλων. Η ομάδα σκέ-
φτηκε πολύ προκειμένου να οριστικοποιήσει το σενάριο.
Αφού βρήκε τις περιοχές για να γίνουν τα γυρίσματα και τα κουστούμια, χρειάστηκαν περίπου
τρείς ώρες γυρισμάτων σε κάθε τοποθεσία. Έπειτα, η ομάδα πρότεινε η ταινία αυτή να αποτελέσει
μια άλλη έκδοση των βωβών ταινιών του Τσάρλι Τσάπλιν. 

The group met twice a week for a month in order to discuss the script, determine the prompts
necessary and cast the parts. The group thought a lot in order to finalise the script. 
After finding the shooting location and costumes, it took approximately three hours of shooting
on every location. Then, the group suggested to edit the film in order to resemble an old silent
film of Charlie Chaplin. 

O ληστής > The mugger
Διάρκεια < Time 1’38’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: Πικούλα Ελένη / Pikoula Eleni
Σκηνοθεσία / direction: Κάκαλη Χριστίνα / Kakali Christina, Πίκουλα Ελένη / Pikoula Eleni,
Χρυσικοπούλου Θεοδώρα / Hrisikopoulou Theodora
Παραγωγή, κοστούμια / production, costumes: Ρούλα Χρυσικοπούλου / Roula Hrisikopoulou, Βασίλης
Μητρόπουλος / Vassilis Mitropoulos
Κάμερα / camera: Ευγενία Γόβα / Evgenia Gova, Θανάσης Ζώρας / Thanasis Zoras
Μοντάζ / edit: Κονδύλη Ευαγγελία / Kondili Evaggelia

Περίληψη > Synopsis
Ένα κορίτσι περπατά κατευθυνόμενο προς το σπίτι του όταν ένας ληστής της επιτίθεται από πίσω. Μια
σούπερ-ηρωίδα έρχεται για να τη σώσει, όμως αποτυγχάνει και τότε την κατάσταση σώζει μια γριά κυρία
που περνούσε τυχαία από το σημείο.

A girl is walking home when a mugger attacks her. A super heroine comes to rescue her but she fails
and then a passing old lady saves the day.
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Υπεύθυνη / in charge:Κονδύλη
Ευαγγελία / Kondili Evaggelia

Επαφή > Contact
Πελόπιο Ηλείας, Νομός Ηλείας /
Pelopio Ilias, Ilia Prefecture 
T: +30 2624031279, 
F: +30 2624032221, 
mail@gym-pelop.ilei.sch.gr,
fuzzynebula@hotmail.com
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1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ // 1st KOUFOLION GENERAL LYCEUM //

Αρχικά, με την παρότρυνση του διευθυντή του σχολείου κ. Δημήτρη Βασιλειάδη, δημιουργή-
θηκε μια τριμελής ομάδα που αποτελούταν από τους: Καλιώτη, Σεμερτζάκη, Χατζάκη. Υπεύ-
θυνη καθηγήτρια ορίστηκε η κ. Μαργούτα Ελένη. Η ομάδα μετά από αρκετές συναντήσεις
κατέληξε στο σενάριο, στις σκηνές και τους διαλόγους. Έπειτα, ζητήθηκε η βοήθεια και η
συμμετοχή άλλων μαθητών. Υπήρξε η ελευθερία των μαθητών να δράσουν έτσι όπως πίστευαν. 

At first, with the urging of the head- master, mr Dimitris Vasileiadis, a three-member team
was created and consisted of: Kaliotis, Semertzakis, Hatzakis. Professor in charge was mrs
Margouta Eleni. The team, after many meetings, ended up with the script, the scenes and
the dialogues. Afterwards, the help and the attendance of more students were asked. Stu-
dents were free to act according to their own believes. 

Θα τα καρφώσω όλα > Fantastic 5  
Διάρκεια < Time 10’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Σερμετζάκης Μάριος / Sermetzakis Marios,
Καλλιώτης Παναγιώτης / Kalliotis Panagiotis, Χατζάκης Νίκος / Hatzakis Nikos.  

Περίληψη > Synopsis
Πέντε φίλοι στην επιθυμία τους για μεγάλους βαθμούς εισβάλλουν παράνομα στο σχολείο και
προσπαθούν να τους αλλάξουν… 

Five friends really want to have high graduations, so they make an illegal invasion into school and try to
change their grades … 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ // 1st KALIVION KINDERGADEN //

Εργάστηκα επτά μήνες σε ένα νηπιαγωγείο με σκοπό να μάθω σε μια ομάδα σαράντα παιδιών
να φτιάχνουν ταινίες animation. Στο τέλος, τα παιδιά δούλεψαν μόνα τους και δημιούργησαν
τις ταινίες που αναφέρονται παρακάτω. Τα παιδιά εργάστηκαν στις μικρές ομάδες ανταλλάσ-
σοντας τους ρόλους τους (φωτογράφος / animator) και τις δραστηριότητες τους σε κάθε
ταινία. Όλα τα παιδιά εργάστηκαν σε όλες τις ταινίες αποσπασματικά.

I have worked for seven months in a kindergarden in order to teach a team of forty children
how to make an animation film. At the end, children worked independently and produced
the films mentioned below. Children worked in small groups interchanging their roles (pho-
tographer / animator) and activities on every film. All children worked on every film in a
piecemeal manner.

Συντελεστές > Crew
Όλγα  Δραμούσκα / Olga Dramouska, Στεφανία Τάτση / Stefania Tatsi, Φιλίππα Αρτικοπούλου / Filippa
Artikopoulou, Νίκη Πασχαλινού / Niki Pashalinou, Βάνια Αποστολοπούλου / Vania Apostopoulou, Ιφιγένεια
Πέτρου / Ifigenia Petrou, Γιώργος Καρναμπάκος / Giorgos Karnabakos, Νίκος Καρατζάς / Nikos Karatzas,
Γιώργος Μήλιος / Giorgos Milios, Ιωάννης Λάμπρου / Ioannis Labrou, Μαρία Παπά / Maria Papa, Μαρίλια
Χαρωνιτάκη / Marilia Haronitaki, Κωνσταντίνος Φιλίππου / Konstadinos Filippou, Παναγιώτης Μπάρτης /
Panagiotis Bartis, Κωνσταντίνα Ντάφη / Konstadina Dafi, Αμπού Μπακάρ / Abou Bakar, Κωνσταντίνος
Μιχερίνας / Konstadinos Miherinas,  Γιώργος Αγγελής / Giorgos Aggelis, Χριστίνα Παπασταύρου / Hristina
Papastavrou, Ναταλία Κυριακάκη / Natalia Kiriakaki, Όλια Χουλιάρα / Olia Houliara, Μιχάλης Ρουμπάκης /
Mihalis Roubakis, Δήμητρα Ελμάζι / Dimitra Elmazi, Φαίη Λίλα / Fai Lila, Έλενα Τζέλο / Elena Tzelo, Γεωργία
Αναστασίου / Georgia Anastasiou, Αναστασία Νικόλη / Anastasia Nikoli, Γιάννης Πάτσιος / Giannis Patsios,
Γιώργος Γαλάνης / Giorgos Galanis, Βαγγέλης Γιαννούλας / Vaggelis Gianoulas, Δημήτρης Κυριακίδης /
Dimitris Kiriakidis, Κωνσταντίνα Μουσάκου / Konstadina Mousakou, Γεωργία Σωτήρχου / Georgia Sotirhou,
Ερμίνα Σωτηρούλη / Ermina Sotirouli, Δανάη Κωστοπούλου / Danae Kostopoulou, Παντελής Παντελίδης /
Padelis Padelidis, Σπύρος Φουφόπουλος / Spyros Foufopoulos, Δανάη Κουρούκλη / Danae Kouroukli,
Διονύσης Ξένος / Dionisios Xenos, Μαρία Νταμάγκα / Maria Damaga.

age
17-20

Υπεύθυνη / in charge: 
Μαργούτα Ελένη / 
Margouta Eleni

Επαφή > Contact
Θεμιστοκλέους, 57100, 
Θεσσαλονίκη / Themistoleous,
57100, Thessaloniki
T: +30 2391051797, 
F: +30 23910 52098, 
mail@lyk-kouf.thess.sch.gr 

Υπεύθυνη / in charge: 
Πηνελόπη Κουλούρη / 
Pinelopi Koulouri

Επαφή > Contact
Ορέστου 11, Τ.Θ 901, Ντράφι
19009 / Orestou 11, P.O.B 901,
Drafi 19009
T: +30 6936699334, 
+30 210 6044665,
penelopekoulouri@hotmail.com
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Ζωγραφική > Drawing
Διάρκεια < Time 0’40’’ / 2008-2009 | Animation

Το γυμναστήριο > The gym
Διάρκεια < Time 0’40’’ / 2008-2009 | Claymation 

Οι δεινόσαυροι > The dinosaurs
Διάρκεια < Time 0’20’’ / 2008-2009 | Stop motion

Τα γενέθλια του Πίκο > Piko’s birthday
Διάρκεια < Time 0’40’’ / 2008-2009 | Claymation

Γάτα και μπάλα > The cat and the ball
Διάρκεια < Time 0’15’’ / 2008-2009 | Cut – out

Το ψαράκι > Little Fish
Διάρκεια < Time 0’25’’ / 2008-2009 | Claymation

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» //
2nd VELESTINOU “RIGAS VELESTINLIS” ELEMENTARY SCHOOL //

Το εργαστήρι λειτούργησε με την ευγενική αρωγή της τελειόφοιτης φοιτήτριας Αρχιτεκτονικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συντονίστριας της Ομάδας video του Πανεπιστημίου «V_idea»,
Άννας Βάσωφ. Η τελική επεξεργασία του video έγινε στο Εργαστήρι Η/Υ της Σχολής. Στόχος της
δράσης ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία video μέσα από τον πειραματισμό
και το παιχνίδι. Οι επί μέρους σκοποί ήταν: α) η γνωριμία και ευαισθητοποίηση των παιδιών με
εναλλακτικά είδη κινηματογράφου, β) η γνωριμία και η ενεργή εισαγωγή στη θεματολογία, τεχνικές
λήψης video, φωτογραφίας και χρήσης Η/Υ, γ) η ισότιμη συμμετοχή αγοριών – κοριτσιών για τον
περιορισμό των διακρίσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και δ) η ενδυνάμωση της ιδέας της εμπλοκής
σε ομαδική εργασία.  

The workshop was realised with the polite help of the undergraduate student of Thessalias Ar-
chitecture University and coordinator of the video Team of the University “V_idea”, Anna Vasof.
The final video editing was made in the PC Laboratory of her University. Goal of that action was
the active student’s attendance in the creation of a video through experimentation and game.
Our goal was separated in parts: a) familiarize and sensitize children with alternative kinds of cin-
ema, b) the acquaintance and active import in the topics, c) shooting techniques, photography
and PC use, d) the equivalent attendance of boys and girls for the restriction of discriminations
between two sexes and d) the intensification of the idea to involve in a collective work. 

Σπουδή σε animation, video και stop motion > Essay in animation, video and stop motion
Διάρκεια < Time 2’ 20’’ / 2008-2009 

Συντελεστές > Crew
Προβολή video, τεχνικών λήψης video, μοντάζ / Screenings, edit: Άννα Βάσωφ / Anna Vanof. 
Προβολή ταινιών, συντονισμός / Screening, coordination : Ελένη - Ελευθερία Γκολέτσα / Eleni – Eleftheria
Goletsa. 

Περίληψη > Synopsis
Πειραματική εργασία σε σπουδή σε animation, video και stop motion. 
Experimental study of animation, video and stop motion. 
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age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
4-12

Υπεύθυνοι / in charge: 
Ελένη - Ελευθερία Γκολέτσα
(Δασκάλα Στ΄Τάξης) / 
Eleni – Eleftheria Goletsa 
(6th grade class), Ιωάννα Τάχου
(Διευθύντρια) / Ioanna Tahou
(Head- master), Αντώνης
Αντωνίου (Υπεύθυνος
Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας
Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας) /
Antonis Antoniou (In charge of
Cultural Issues of P. Magnisias
Primary Education )

Επαφή > Contact
Βελεστίνο, Νομός Μαγνησίας /
Velestino, Magnisias Prefecture
T: +30 69 725 59 726, 
+30 6977 99 5819, 
+30 6972 244214, 
elelgole@hotmail.com

age
4-12

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ //
2nd ATHENS EXPERIMENTAL HIGH SCHOOL //

Στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθηματικά και θέατρο» που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο
μας κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2008-2009, η θεατρική ομάδα ασχολήθηκε με
δύο έργα του παραλόγου: «Το Μάθημα» του Ε. Ιονέσκο και το «Quad» του Σ. Μπέκετ. Η
ταινία που παρουσιάζουμε είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και επίπονης έρευνας πάνω στο
«σενάριο» του Σ. Μπέκετ. Το «σενάριο» του Μπέκετ αποτελείται από ένα απλό σχήμα και κά-
ποιες διαδρομές πάνω σε αυτό, χωρίς λόγια, και με ελάχιστες σκηνοθετικές οδηγίες.

In the framework of the project “Mathematics and theatre” realised in our school during the
school year 2008-2009, the theatrical team dealt with two plays of absurd: “The Lesson” E.
Ionesko and “Quad” of S. Beckett. The film we present is the result of a long and laborious
research on S. Beckett’s “script”. S. Beckett’s “script” is constituted by a simple form and
some routes on it, without words, and with the least possible directing guidance.

Quad by Samuel Beckett
Διάρκεια < Time 10’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Αθανασιάδης Αδριανός / Athanasiadis Adrianos, Αδριόπουλος Φαίδων / Adriopoulos Faidon, Ζαζάνη
Σμαράγδα / Zazani Smaragda, Καρπαθιωτάκη Αθηνά / Karpathiotaki Athina, Μεγαλοκονόμος
Χαράλαμπος (μαθητές) / Megalokonomos Haralabos (students), Μ. Παπαδάκη / M. Papadaki, Λ.
Λυμπεροπούλου (καθηγητές) / L.Liberopoulou (teachers). Μοντάζ / edit: Κ. Γεωργαντή / K.Georgadi
Kαλλιτεχνική επιμέλεια/ art direction: Σ. Κούβαρη / S.Kouvari. Ενδυμασία / costumes: Λ. Λυμπεροπούλου
/ L.Liberopoulou. Μουσικής / music: Α. Αδριανός / A. Adrianos. 

Περίληψη > Synopsis
Στα πλαίσια της θεατρικής ομάδας του σχολείου, οι μαθητές ερμηνεύουν το σενάριο για την τηλεόραση
ενός έργου του Samuel Beckett, που τιτλοφορείται «Quad». Τα μαθηματικά προβλήματα που τίθενται,
ένα τετράγωνο και οι διαγώνιοί του που πρέπει να διατρέξουν καθώς και το βαθύτερο περιεχόμενο του
έργου, σχολιάζονται από τους ίδιους τους μαθητές- ερμηνευτές του έργου. 

In the framework of the theatrical school team, the students interpret a script of Samuel Becket’ play
for television, which is titled “Quad”. The mathematic problems that are placed, a square and his diag-
onals which should run through as well as the deeper meaning of the play, are discussed by the
students and interpreters of the play. 

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ // 3rd PALLINIS HIGH SCHOOL //

Σ’ έναν περίπατο του σχολείου τα παιδιά τράβηξαν ένα μέρος της ταινίας κάνοντας ένα αστείο.
Σκεφτήκαμε αυτό το μικρό βιντεάκι να γίνει μια μικρή ιστορία που να έχει ροή και να λέει κάτι.
Έτσι, μέσα από πολύ διασκεδαστικές για μας διαδικασίες, φτάσαμε στο…«ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ».

In school walk children recorded part of the film by making a joke. We thought this short
video should become a small story that has flow and something to say. So, through very en-
tertaining proceedings for us, we reached…“THE DREAM”.

Το όνειρο > The dream
Διάρκεια < Time 3’27’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Καμέρα / camera: Βασιλάου Κώστας / Vasilaou Kostas, Γούργουλη Κατερίνα / Gourgouli Katerina,
Γιαννατσής Στράτος / Giannatsis Stratos, Παπαπαύλου Ελένη / Papapavlou Eleni, Καρπούσης Χρήστος / 
Larpousis Hristos, Χάλαρη Στέλλα / Halari Stella, Καρυστινός Γιώργος / Karistinos Giorgos

age
13-16

Υπεύθυνη / in charge: 
Λέλα Λυμπεροπούλου / 
Lela Limperopoulou

Επαφή > Contact
Τ. Φιλήμονος και Τσόχα,
11521 Αθήνα / 
T. Filimonos and Tsoha,
11521 Athens
T: +30 210-6465673, 
+30 6977695278, 
fioravantesv@yahoo.gr

Υπεύθυνη / in charge: 
Γούργουλη Κατερίνα / 
Gourgouli Katerina

Επαφή > Contact
Έντισον 3-5, Παλλήνη / 
Edison 3-5, Pallini
T: +30 2106666530, 
F: +30 2106033850,
mail@3gym-pallin.att.sch.gr

age
13-16
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Μοντάζ / edit: Παπαϊωάννου Σοφία / Papaioannou Sofia, Παπαπαύλου Ελένη / Papapavlou Eleni,
Σταμοπούλου Φωτεινή / Stamatopoulou Fotini. Μουσική / music: Σχίζας Άρης / Shizas Aris, Καρπούσης
Χρίστος / Karpousis Hristos, Χάλαρη Στέλλα / Halari Stella, Κοζαμάνης Μανώλης / Kozamanis Manolis,
Χάλαρη Στέλλα / Halari Stella. Σκηνοθετική επιμέλεια / Direction supervision: Παπαπαύλου Ελένη /
Papapavlou Eleni, Γούργουλη Κατερίνα / Gourgouli Katerina.

Περίληψη > Synopsis
Μια παρέα παιδιών διασκεδάζει στο παγκάκι του σχολείου μέχρι που ξαφνικά αρχίζουν ένας-ένας να
εξαφανίζονται. Τρομοκρατημένοι προσπαθούν να μείνουν «δεμένοι» - όσοι απομένουν-, ώσπου χάνονται
όλοι. Και τότε εμφανίζεται ο «κακός» με φουσκωμένη την κοιλιά παραπέμποντας στον κακό λύκο που
έφαγε τα 7 κατσικάκια…. 

A group of children is having fun in a school bench when suddenly they disappear one by one. Those
who remained are terrified and try to remain together, but suddenly they are all gone. And then, the
“bad guy” is there with a full stomach, like the bad wolf that ate the 7 kiddies…

5o ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ // 5th VOLOS LYCEUM //

Αρχικά κάναμε μερικές συναντήσεις με τα παιδιά για να αποφασίσουμε το σενάριο της ταινίας
και με τι θα ασχολούνταν ο καθένας και στη συνέχεια ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Χρησιμοποι-
ήσαμε 2 κάμερες, και στα εσωτερικά γυρίσματα χρησιμοποιήσαμε και μικρόφωνα. Τα γυρί-
σματα πρέπει να διήρκεσαν 2 βδομάδες περίπου.Αφού τελειώσαμε τα γυρίσματα δουλέψαμε
στο μοντάζ και τον ήχο της ταινίας, και τελικά μετά από πολύ δουλειά, η ταινία ολοκληρώθηκε
στις αρχές του Οκτωβρίου. Ελπίζουμε να σας άρεσε.

At first, we had some meetings with children in order to decide the script of the film, share
the work and then shootings began. We used 2 cameras, and in the internal shootings we
used also microphones. Shootings lasted approximately 2 weeks. After we finished shootings,
we worked in the montage and also the quality of the sound, and finally after so much work,
the film was completed in the beginning of October. We hope that you liked it. 

5 λεπτά πριν το τέλος του κόσμου > 5 minutes before the end of the world
Διάρκεια < Time 13’ 34’’ /2009 

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Αναστασία Δαφερέρα / Anastasia Daferea, Άννα Σαμπάνη / Anna Sabani, Βαρβάρα
Μαυρομιχάλη / Varvara Mavromihali, Σοφία Κουλέρα / Sofia Koulera, Ελένη Αδαμάκη / Eleni Adamaki,
Φαίη Αποστολίδη / Fae Apostolidi, Χαρούλα Νικολάου / Haroula Nikolaou, Αντώνης Μιχαλόπουλος /
Antonis Mihalopoulos, Γιάννης Γκρίνιας / Giannis Grinias, Μαρία Λορίτη / Maria Loriti, Γιάννης Βλάχος /
Giannis Vlahos, Λήδα Αδαμάκη / Lida Adamaki, Κατερίνα Ατσιά / Katerina Atsia.
Σενάριο / screenplay: Λυδία Σχοινά / Lidia Sxina. Κάμερα / camera: Αναστασία Τερζόγλου / Anastasia
Terzoglou, Ξάνθος Βλάχος / Xanthos Vlahos, Μανώλης Μεγαγιάννης / Manolis Megagiannis.
Μοντάζ / edit: Αναστασία Τερζόγλου / Anastasia Terzoglou. Μουσική / music: Γιάννης Γκρίνιας / Giannis
Gkrinias. Στα μικρόφωνα / In the microphones: Μανώλης Μεγαγιάννης/ Manolis Megagiannis, Ξάνθος
Βλάχος / Xanthos Vlahos, Λυδία Σχοινά / Lidia Sxina. Μακιγιάζ, κοστούμια / make up, costumes:
Αναστασία Δαφερέρα / Anastasia Daferera. Μακιγιάζ / Make up: Μαρία Λορίτη / Maria Loriti. Υπεύθυνες
καθηγήτριες / teachers in charge: Βαλατσού Ιουλία / Valatsou Ioulia, Γιακούλα Μίνα / Giakoula Mina.

Περίληψη > Synopsis
Μια παρέα παιδιών συζητά για το τέλος του κόσμου και τις τελευταίες τους στιγμές στη γη. Κωμικές
καταστάσεις, έρωτες, φιλίες αληθινές και φιλίες που δοκιμάζονται, «υπερφυσικές» αναζητήσεις… Όλα
μέρος μιας ταινίας για τα ανικανοποίητα όνειρα και τις επιθυμίες… 

A group of children discusses about the end of world and their last moments in Earth. Funny situations,
love, real friendships and friendships that are tested, “supernatural” searches… All these are part of a
film for the unsatisfied dreams and desires… 
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Υπεύθυνη / in charge: 
Βαλατσού Ιουλία / 
Valatsou Ioulia

Επαφή > Contact
Κύπρου – Γ. Δήμου 24, Βόλος /
Kiprou – G.Dimou 24, Volos
T: +30 2421042698, 
F: +302421042019,
terz.92@gmail.com 

age
17-20

101ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // 
101st ATHENS ELEMENTARY SCHOOL //

Οι μαθητές της Ε’ τάξης του 101 Δ.Σ Αθηνών το σχολικό έτος 2008- 2009, με την συνδρομή των
δασκάλων τους και των υπεύθυνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, ερεύνησαν τις
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην βιοποικιλότητα και τελικά στην ζωή μας. Ένα από τα
αποτελέσματα της έρευνας τους ήταν αυτή η ταινία. Η ταινία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΗΙPST» (History and Philosophy in Science Teaching). Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης
του 101 Δ.Σ Αθηνών το σχολικό έτος 2008- 2009 σε 8 δίωρες συναντήσεις στο πλαίσιο του
μαθήματος της φυσικής, όπου ήρθαν σε επαφή με την τεχνική του animation με την συνδρομή της
δασκάλας του, Σιλβή Ιωακειμίδου και των επιστημονικών συνεργατών του προγράμματος,
Παναγιώτη Πηλιούρα και Σπύρου Σιάκα.

The students of the 5th grade class of the 101st Athens E.S during the school year 2008- 2009,
with the contribution of their teachers and the people in charge of the environmental education
from the A’ Athens, examined the results of the climate change to the biodiversity and finally in our
own lives. The film is just one of the results that children got from the research.The film was
created in the framework of the project “HIPST” (History and Philosophy in Science Teaching).
The students of the 6th grade class of the 101 Athens E.S during the school year 2008- 2009
spent 8 double- hours in meetings in the framework of the Physics’ course and they met with the
animation technique, with the contribution of their teacher, Silvi Ioakimidou, and also the scientific
co-workers of the project, Panagiotis Piliouras and Spiros Siakas. 

Κλίμα και βιοποικιλότητα: Η φωτιά > Climate and biodiversity: The fire
Διάρκεια < Time 4’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, έρευνα / screenplay, research: Οι μαθητές της Ε’ τάξης του 101 Δ.Σ Αθηνών / The students of
the 5th grade class of the 101st Athens E.S. Κάμερα / camera: Οι μαθητές της Ε’ τάξης του 101 Δ.Σ
Αθηνών / The students of the 5th grade class of the 101st Athens E.S . 
Υπεύθυνη δάσκαλοι / teachers in charge: Γιώργος Αυλωνίτης / Giorgos Avlonitis, Σπύρος Σιάκας / Spiros
Siakas. Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / In charge of environmental education: Μαρία
Δημοπούλου / Maria Dimopoulou, Ελένη Μπιμπίλα / Eleni Bibilia. Μοντάζ / edit: Σπύρος Σιάκας / Spiros
Siakas. Μουσική / music: Σ. Σκουρόπουλος / S. Skouropoulos, Χ. Σταματίου / H. Stamatiou. 
Διευθύντρια / Head- master: Άννα Μπαντρά / Anna Badra.

Περίληψη > Synopsis
Το πρώτο επεισόδιο μιας σειράς ταινιών με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην φύση. Οι
μαθητές της Β’ Τάξης του 101 Δ.Σ Αθηνών το σχολικό έτος 2008- 2009 σε 8 δίωρες συναντήσεις, στο πλαίσιο
της «Ευέλικτης Ζώνης», όπου ήρθαν σε επαφή με την τεχνική του animation με την συνδρομή της δασκάλας
τους Έλσας Χατζοπούλου και του επιστημονικού σχεδιαστή του εργαστηρίου animation, Σπύρου Σιάκα.

The first episode of a film series for the impacts that the climate change has to nature. Students of 2nd
grade class of 101 Athens E.S during the school year 2008- 2009 spent 8 double- hours  in meetings, in
the framework of the “Flexible Zone”, and they met with the animation technique, with the contribution of
their teacher, Elsa Hatzopoulou, and also scientific designer of that animation workshop, Spiros Siakas. 

Η Γραμματούπολη > Τhe city of letter
Διάρκεια < Time 3’40’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κείμενα, animation / screenplay, texts, animation: Οι μαθητές της Β’ Τάξης του 101 Δ.Σ Αθηνών/
the students of 2nd grade class of 101 Athens E.S. Υπεύθυνη δασκάλα / teacher in charge: Έλσας
Χατζοπούλου / Elsa Hatzopoulou. Διευθύντρια / Head- master: Άννα Μπαντρά / Anna Badra. Μοντάζ /
edit: Σπύρος Σιάκας / Spiros Siakas. Μουσική / music: Γιάννης Νεοφώτιστος / Giannis Neofotistos.

age
4-12

Υπεύθυνος / in charge: 
Σπύρος Σιάκας / Spiros Siakas 

Επαφή > Contact
101 Δ.Σ Αθηνών, Πολυδούρη
4, Αθήνα / 101 Athens E.S,
Polidouri 4, Athens
T: +30 210 2011026,
www.siakasanimation.com

age
4-12
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Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία μικρού μήκους με στόχο την κατανόηση από την μια μεριά της διαδικασίας δημιουργίας μιας
ταινίας animation και από την άλλη της «μαγικής» λειτουργίας των γραμμάτων και των λέξεων.

A short film for the understanding, on the one hand of the procedure to make a film, and on the other
hand of the “magical” function of letters and words.

Από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα > 
From the geocantric to the heliocentric system
Διάρκεια < Time 9’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κείμενα, animation / screenplay, texts, animation: Οι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του 101 Δ.Σ
Αθηνών/ the students of 6th  grade class of 101 Athens E.S. Επιστημονική υπεύθυνη / : Σερόγλου Φανή /
Seroglou Fani. Έρευνα / research: Παναγιώτης Πηλιούρας / Panagiotis Piliouras, Σπύρος Σιάκας / Spiros
Siakas. Υπεύθυνη δασκάλα / teacher in charge: Σιλβή Ιωακειμίδου / Silvi Ioakimidou. 
Δασκάλα τάξης/ : Αρετή Παντελή / Areti Padeli. Διευθύντρια / Head- master: Άννα Μπαντρά / Anna Badra.
Μοντάζ / edit: Σπύρος Σιάκας / Spiros Siakas. Μουσική / music: Γιάννης Νεοφώτιστος / Giannis
Neofotistos.

Περίληψη > Synopsis
Μια αναδρομή και αναπαράσταση των κυριοτέρων θεωριών για την κίνηση των πλανητών του ηλιακού
μας συστήματος με την αξιοποίηση της τεχνικής του animation.  

A retrospection and representation of the main theories for the movement of planets in our solar
system with the reclamation of the animation technique.

ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ // STERILE LINE FERTILE // 

Φεβρουάριος, Μάρτιος 2009. Αμοργός - Ηρακλειά - Δονούσα - Θηρασιά - Νίσυρος - Τήλος -
Αστυπάλαια. Η ομάδα της Άγονης Γραμμής συναντά τους κατοίκους των απρόσιτων κατά τους
χειμερινούς μήνες νησιών. Κάνουν εργαστήρια με τους μαθητές όλων των σχολικών τάξεων
(όπου υπάρχουν). Το πρόγραμμα "Άγονη Γραμμή Γόνιμη" διοργανώνεται από την αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία "Διάδραση" για 3η συνεχόμενη χρονιά. Οι μαθητές στο εργαστήρι του
βίντεο γράφουν το σενάριο, σκηνοθετούν και καμιά φορά παίζουν  σε μια ταινία μικρού
μήκους.  Οι ταινίες είναι αποτέλεσμα αυτών των εργαστηρίων.

February, March 2009. Amorgos - Iraklia - Donousa - Thirasia - Nisiros- Tilos- Astipalaia. The
team of Sterile Line meets the residents of the inaccessible islands during winter. Students
of every grade class (in the places they exist) participate in workshops. The project “Sterile
Line Fertile” is organised by the urban not Speculative Company "Diadrasi" for 3rd continuous
year. The students in the video workshop write the script, direct and they also act sometimes
in a short film. The films are the result of those workshops. 

Ομορφούλα > Little beauty
Διάρκεια < Time 5’30’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία σενάριο, κάμερα, ερμηνεία / direction, screenplay, camera, cast: Μανώλης Πιτσικάλης /
Manolis Pitsikalis, Νίκος Μπαλόπιτος / Nikos Balopitos, Γεωργία Παράβαλου / Georgia Paravalou,
Κώστας Καρράς / Kostas Karras, Μανώλης Τίτας / Manolis Titas, Μιχάλης Καρράς / Mihalis Karras,
Παγώνα Συρίγου / Pagona Sirigou, Γιάννης Παράβαλος / Giannis Paravalos, Ελένη Δρόσου / Eleni
Drosou, Αντωνία Παράβαλου / Antonia Paravalou, Αντώνης Πιτσικάλης / Antonis Pitsikalis.
Μοντάζ / edit: Περσεφόνη Μήλιου / Persefoni Miliou, Γιάννης Γαϊτανίδης / Giannis Gaitanidis.

Περίληψη > Synopsis
Δυο φίλοι θέλουν να βρουν φαΐ για την κατσίκα τους, την Ομορφούλα.
Two friends are looking for food in order to feed goat, Little Beauty.

38 //

EΛΛΑΔΑ > GREECE

cameraZizanio2009

Υπεύθυνοι / in charge: 
Περσεφόνη Μήλιου / Persefoni
Miliou, Γιάννης Γαϊτανίδης /
Giannis Gaitanidis 

Επαφή > Contact
Ευριπίδου 57-59-61, Γαλάτσι /
Evripidou 57-59-61, Galatsi 
T: +30 210 52 36 597,
info@diadrasi.org, 
www.diadrasi.org

age
4-12

age
13-16

Φλούδια πορτοκάλι > Orange peels
Διάρκεια < Time 10’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα, ήχος / direction, camera, sound: Ορνέλα Ρούκο / Ornela Rouko, Έρινα Ζορμπά /
Erina Zorba, Έιονα Σέχαϊ / Eiona Sehae, Μαρινέλλα Πιέτρι / Marinella Pietri, Ιουλιάννα Πιέτρι / Ioulianna
Pietri, Φατιών Σέχαϊ / Fation Sehae, Πόπη Χαραλαμπάκη / Popi Haralabaki, Κάτια Αρτιομένκοβα / Katia
Artiomenkova, Κώστας Λεβτσένκο / Kostas Levtsenko, Σωτήρης Οίκουτας / Sotiris Ikoutas, Βαλέρια
Φρέτσκα / Valeria Fretska, Αμαρίλντο Χότζα και οι υπόλοιποι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Τήλου /
Amarildo Hotza and the rest of the students of Tilos High School and Lyceum.
Mοντάζ / edit: Περσεφόνη Μήλιου / Persefoni Miliou, Γιάννης Γαϊτανίδης / Giannis Gaitanidis.

Περίληψη > Synopsis
Λεκές στο ρούχο 
άρωμα στο χέρι 
μαχαίρι ή νύχι 
μια χαρτοπετσέτα                 
και άλλη μία                          
φλούδια πορτοκάλι.

Φορετός ήχος για εικόνα > Foley
Διάρκεια < Time 3’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα, ήχος / direction, camera, sound: μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Δονούσας /
students of Donousas High School and Lyceum.
Mοντάζ / edit: Περσεφόνη Μήλιου / Persefoni Miliou, Γιάννης Γαϊτανίδης / Giannis Gaitanidis.

Περίληψη > Synopsis
Πώς φτιάχνουμε ένα κύμα, ένα αεροπλάνο που πετάει, δύο καμπάνες, τον αέρα?

How do we make a wave, a flying airplane, two church bells, wind?

ΓΕΝΙΚΟ - ΕΠΑΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ //
KISSAMOS P. HANION GENERAL - VOCATIONAL HIGH SCHOOL //

Η ενασχόληση με τον κινηματογράφο καθώς και η παρακολούθηση ταινιών μικρού μήκους.
We have as pastime cinema and especially watching short films.

Ολική επαναφορά > Total recall
Διάρκεια < Time 9’30’’ < 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Μαρία Κουτσουρέλη / Maria Koutsoureli.
Ερμηνεία / cast: Άννα Χατζηλάρη / Anna Hatzilari, Μαρία Σταματάκη / Maria Stamataki, Νίκος Πατεράκης
/ Nikos Paterakis, Αθηνά Αποστολάκη / Athina Apostolaki, Χριστίνα Τσιουμποτάρου / Hristina
Tsioubotarou, Γιώργος Ψωματάκης / Giorgos Psomatakis, Ντανιέλα Στάνκοβιτς / Daniela Stankovits,
Τζίνα Φουντουλάκη / Tzina Foudoulaki, Ευτυχία Πολυχρονάκη / Eftihia Polihronaki, Στρατής Μπικάκης /
Stratis Bikakis, Βάγια Ανδρονικάκη / Vayia Andronikaki. 
Σενάριο / screenplay: Ομαδική επιλογή / Collective choice.
Script: Μαρία Κουτσουρέλη / Maria Koutoureli.
Ρεπεράζ / locations: Μαριάννα Στρατάκη / Marianna Strataki.
Ενδυματολόγος / costumes: Άννα Χατζηλάρη / Anna Hatzilari.
Μπούμαν / booman: Μπικάκης Στρατής / Bikakis Stratis, Πατεράκης Νίκος / Paterakis Nikos. 

Περίληψη > Synopsis
Η αλλαγή της στάσης μιας οξύθυμης κοπέλας μετά το ατύχημά της.
An irritable girl changes her attitude after an accident.

age
13-16

Υπεύθυνος / in charge: 
Βλησίδης Βαγγέλης / 
Vlisidis Vaggelis

Επαφή > Contact
Κίσσαμος Χανίων, Κρήτη /
Kissamos Hanion, Kriti  
T: +30 28220-22210, 
F: +30 28220-22210,
blisidis@gmail.com

Cloth stain
scent (fresh smell) on the hand
knife or nail
a napkin
another one 
orange peels.

age
13-16

age
13-16
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «VIDEO STORIES OF YOUNG EUROPEANS»-
STRANGER // WORKSHOP - SEMINARY «VIDEO STORIES OF YOUNG
EUROPEANS»-STRANGER //

Η ταινία δημιουργήθηκε σε διάστημα 4 ημερών. Αφού αποφάσισα το θέμα και τον τρόπο που
θα το απέδιδα, άρχισα να ψάχνω για άτομα που είτε κατάγονται από μια χώρα του εξωτερικού,
είτε μιλούν μια ξένη γλώσσα και πήρα πλάνα τους. Κάποια από αυτά τα άτομα τα γνώριζα,
άλλα τα γνώρισα στο εργαστήριο και άλλα τα συνάντησα στο δρόμο (μια από τις δυσκολίες
που αντιμετώπισα ήταν πως δεν ήταν εύκολο να πείσω έναν άγνωστο, πιθανότατα φοβισμένο
μετανάστη πως το μόνο που θέλω είναι να φτιάξω μια ταινία 56’’ στα πλαίσια ενός νεανικού
εργαστηρίου). Στη συνέχεια επεξεργάστηκα το υλικό με τη βοήθεια των σκηνοθετών. 

The film was created in 4 days. First, i decided the topic and the way that I would perform it.
Then, i began looking for people from abroad or people that speak a foreign language and
started shooting them. I already knew some of them, with some other people we first met in
the workshop and the rest of them were people i met on the street (one of the difficulties I
faced was the fact that’s not easy to convince a stranger, probably fearful immigrant, that
the only thing you want is to make a film of 56 seconds in the framework of a juvenile work-
shop). Afterwards, i edited the stuff with the help of directors.

Stand up
Διάρκεια < Time 56’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Κασσιανή Τσακαλίδου / Kassiani Tsakalidou. Βοηθός μοντάζ / edit
assistant: Γιάννης Δελήβεης / Giannis Delibeis. Κιθάρα, τραγούδι / guitar, song: Χαρά Κλη / Hara Kli
Ερμηνεία, τραγούδι / cast, song: Κώστας Γρηγοριάδης / Kostas Grigoriadis, Ελένη Δρίβα / Eleni Driva,
Παναγιώτης Γιαννακάκης / Panagiotis Giannakakis, Ρομανός Γιαννακάκης / Romanos Giannakakis, και
αρκετά άλλα άτομα που μου έδωσαν τη χαρά να συμμετέχουν στην ταινία χωρίς να με γνωρίζουν κι έτσι
δεν ξέρω τα ονόματά τους / and more people that gave me the pleasure to participate in my film without
knowing me and that’s the reason I don’t also know their names.

Περίληψη > Synopsis
Η ταινία είναι μια αδύναμη φωνή που προσπαθεί να επισημάνει πως ο αγώνας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα πηγάζει από παντού, έχει πολλά χρώματα και μιλάει όλες τις γλώσσες. Σκοπό έχει να τονίσει
ότι δεν έχει σημασία από που έρχεται και πού πάει κανείς.

The film is a weak voice that tries to indicate that the fight for human rights springs from everywhere,
has many colours and speaks every language. Its objective is to emphasize that it doesn’t matter the
place that someone comes from or goes to.

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ // 8th N.SMIRNIS HIGH SCHOOL //

Οι δυο μαθήτριες έγραψαν το σενάριο. Διορθώθηκε και στη συνέχεια μοιράστηκαν οι ρόλοι
και ανατέθηκαν οι εργασίες. Τα γυρίσματα έγιναν στο χώρο του Σχολείου. Χρησιμοποιήθηκε
φορητή κάμερα και το μοντάζ έγινε στο πρόγραμμα Premier. 

Two students wrote the script. It was corrected and afterwards everyone took a role and
work to do. Shootings took place in the school area. We used a handy camera and Premier
program for the montage procedure.

Το φάντασμα της βιβλιοθήκης > The ghost of the library
Διάρκεια < Time 7’30’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ηλιάννα Αρμοδώρου / Ilianna Armodorou, Μαρσέλλα 

40 //

EΛΛΑΔΑ > GREECE

cameraZizanio2009

Υπεύθυνοι / in charge: 
Μαρία Λεωνίδα / Maria Leonida,
Νίκος Γκόβας / Nikos Govas

Επαφή > Contact
Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Νέα
Πολιτεία Ωρωπού, Αττική / 
Parodos Agiou Georgiou, Nea
Politeia Oropou, Attiki
T: +30 2295031782, 
kastsakalidou@yahoo.com 

age
17-20

Υπεύθυνος / in charge:
Μάρκος Ταμπουράκης / Markos
Tabourakis

Επαφή > Contact
25ης Μαρτίου 3, Ν. Σμύρνη / 
25th Martiou 3, N.Smirni
T: +30 2109319990,
F: +30 2109351111, 
mai@8gym-n-smyrn.att.sch.gr

age
13-16

Κομπέρη / Marsella Koberi. Βοηθός σκηνοθέτη / director’s assistant: Αθανασία Γιαννέλη / Athanasia
Gianneli, Μαριαλένα Γιώτα / Marialena Giota. Μοντάζ / edit: Τζιφάκης Βαγγέλης / Tzifakis Vaggelis
Κάμερα / camera: Σοφία Εγγονοπούλου / Sofia Eggonopoulou, Βαγγέλης Τζιφάκης / Vaggelis Tzifakis
Ερμηνεία / cast: Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου / Konstantina Giannakopoulou, Μαριαλένα Γιώτα / Marialena
Giota, Παναγιώτα Κοβαίου / Panagiota Kovaiou, Μιχάλης Γιορίκης / Mihalis Giorikis, Στέλλα Νικολέτου /
Stella Nikoletou, Στάθης Αθανασίου / Stathis Athanasiou, Αγγελική Γκουντοπούλου / Aggeliki Goudopoulou. 

Περίληψη > Synopsis
Μια τάξη μαθητών Γυμνασίου, ψάχνοντας να βρει πληροφορίες για μια σχολική εργασία και επηρεασμένη
από μια ιστορία μυστηρίου, ανακαλύπτει την αλήθεια μέσα από κάποιο γεγονός… 

A high school student’s class, as it tries to find information for a school project and it’s influenced by a
mystery story, finds out the truth through an event… 

142ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ //
142nd ATHENS ELEMENTARY SCHOOL //

Η πρώτη ταινία έγινε από τους μαθητές της Στ’ τάξης του σχολείου μας, τη χρονιά 2008 – 09,
σε μία 2ωρη συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος της «Ευέλικτης Ζώνης». Η δεύτερη ταινία
έγινε από τους μαθητές της Α’ τάξης του Σχολείου μας, τη χρονιά 2008 – 09, σε τρεις 2ωρες
συναντήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος της «Ευέλικτης Ζώνης».

The first film was created from the students of 6th grade class of our school during the school
year 2008 - 2009, in two hours meeting and in the framework of “Flexible Zone” course. The
second film was created from the students of 1st grade class of our school during the school
year 2008 - 2009, in three hours meeting and in the framework of “Flexible Zone” course.

Blue and yellow
Διάρκεια < Time 1’30’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κείμενα, animation / screenplay, texts, animation: μαθητές της Στ’ τάξης του 142ου Δημοτικού
Σχολείου Αθηνών / students of the 6th grade class of the 142nd Athens Elementary School. 
Υπεύθυνες δασκάλες / teachers in charge: Χρύσα Τσελίκα / Hrisa Tselika, Ρίτσα Μπασδέκη / Ritsa
Basdeki. Διευθυντής / Head-master: Κων/νος Αγραπίδης / Kon/nos Agrapidis. Μοντάζ / edit: Σπύρος
Σιάκας / Spiros Siakas. Μουσική / music: Γιάννης Νεοφώτιστος / Giannis Neofotistos

Περίληψη > Synopsis
Ένα σχόλιο πάνω στη διαφορετικότητα αξιοποιώντας την τεχνική του animation.
A comment on dissimilarity by reclaiming the technique of animation.

Ιστορίες ανακύκλωσης > Stories about recycling
Διάρκεια < Time 4’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κείμενα, animation / screenplay, texts, animation: μαθητές της Α’ τάξης του 142ου Δημοτικού
Σχολείου Αθηνών / students of the 1st grade class of the 142nd Athens Elementary School. 
Υπεύθυνες δασκάλες / teachers in charge: Πατρικάκου Κων/να / Patrikakou Kon/na, Περδικομάτη
Ηλιάνα / Perdikomati Iliana. Διευθυντής / Head- master: Κων/νος Αγραπίδης / Kon/nos Agrapidis
Υπεύθυνος εργαστηρίου animation, μοντάζ / in charge of animation workshop, edit: Σπύρος Σιάκας /
Spiros Siakas. Μουσική / music: Γιάννης Νεοφώτιστος / Giannis Neofotistos

Περίληψη > Synopsis
Μικρές ιστορίες όπου διάφορα δημιουργήματα από ανακυκλωμένα υλικά αφηγούνται την μεταμόρφωση
τους από σκουπίδια σε έργα τέχνης.

Short stories from many recycled creations which narrate how they were transformed from rubbish to a
work of art.

Υπεύθυνοι / in charge: 
Χρύσα Τσέλικα / Hrisa Tselika,
Ρίτσα Μπασδέκη / Ritsa Basdeki,
Παρτικάρου Κωνσταντίνα /
Partikarou Konstadina,
Περδικομάτη Ηλιάνα /
Perdikomati Iliana.

Επαφή > Contact
142ο Δ.Σ Αθηνών, 
Κρυστάλη 10, Αθήνα / 
142nd Athens E.S, 
Kristali 10, Athens
T: +30 210 2020088,
www.siakasanimation.com age

4-12

age
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ΛΕΟΝΤΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ //
ATHENS LEONTION ELEMENTARY SCHOOL, HANIA OF CRETE
NAFSTATHMOS ELEMENTARY SCHOOL //

Η ταινία έγινε από τους μαθητές της Ε’ τάξης του Λεόντιου Δ.Σ Αθηνών και του Δ.Σ Ναυστάθμου
Χανίων Κρήτης το σχολικό έτος 2009- 2010 στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος
«Οδυσσέας» του Παιδαγωγικού Τμήματος και του Διδασκαλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

The film was created from the students of the 5th grade class of Athens Leontion E.S and of
Hania of Crete E.S Nafstathmou, during the school year 2009- 2010, in the framework of the
scientific project “Odysseas” of the Educational Department and the Teaching Place of Cretan
University.

Μορφές πράσινης ενέργειας > Forms of green energy
Διάρκεια < Time 6’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κείμενα, animation / screenplay, texts, animation: μαθητές της Ε’ τάξης του Λεόντιου Δ.Σ
Αθηνών και του Δ.Σ Ναυστάθμου Χανίων Κρήτης / students of the 5th grade class of Athens Leontion E.S
and of Hania of Crete E.S Nafstathmou. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος «Οδυσσέας»/ In
charge of the program: Παναγιώτης Αναστασιάδης / Panagiotis Anastasiadis. Διοικητικός υπεύθυνος:
Λάμπρος Καρβούνης / Labros Karvounis. Υπεύθυνοι δάσκαλοι / teachers in charge: Φιλιπούσης Γιώργος
/ Filipousis Giorgos, Αριστόκριτος Τομαζινακης / Aristokratos Tomazinakis, Παναγιώτα Γκίζα / Panagiota
Giza, Έλενα Μαστοράκη / Elena Mastoraki, Δέσποινα Καραγιάννη / Despina Karagianni. Υπεύθυνος
εργαστηρίου animation, μοντάζ / in charge of animation workshop, edit: Σπύρος Σιάκας / Spiros Siakas 
Μουσική / music: Γιάννης Νεοφώτιστος / Giannis Neofotistos

Περίληψη > Synopsis
Μικρές ιστορίες όπου μέσα από τα μάτια του «Λάμπη» παρουσιάζονται 4 μορφές πράσινης ενέργειας.
Short stories in which we can see 4 different forms of green energy through the sight of “Labis”.

ΧΑΛΙΑΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ // HALIASAS KONSTANTINOS //

Τα γυρίσματα της ταινίας ήταν πολύωρα και επίπονα διότι έπρεπε να φροντίζω και την τελευταία
λεπτομέρεια. Πολύ από τον χρόνο τους αφιέρωσαν και οι ηθοποιοί που δέχτηκαν με μεγάλη
χαρά την πραγματοποίηση της ταινίας. Τα γυρίσματα κράτησαν αρκετό καιρό, γιατί οι σκηνές
ήταν δύσκολες και απαιτητικές.

The shootings of the film were long and laborious as I had to take care of every single detail.
All of the actors dedicated much of their time and they all accepted with pleasure the reali-
sation of the film. The procedure of shootings took long, as the scenes were difficult and de-
manding.

Γυρίζω σελίδα > Turn over a new leaf
Διάρκεια < Time 10’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, μοντάζ, παραγωγή / Screenplay, direction, music, edit, production:
Κωνσταντίνος Χαλιάσας / Konstantinos Haliasas.  Ερμηνεία / cast: Χαλιάσας Κωνσταντίνος /
Konstantinos Haliasas, Βαΐτση Αννίτα / Vaetsi Annita, Χαλιάσα Σόφη / Haliasa Sofi, Βαΐτσης Ευάγγελος /
Vaetsis Evaggelos, Μάκη Καλλιόπη / Maki Kalliopi, Μπατζιάκα Μαρία / Batziaka Maria, Καλτσά Σοφία /
Kaltsa Sofia.
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Υπεύθυνοι / in charge: 
Παναγιώτης Αναστασιάδης /
Panagiotis Anastasiadis.

Επαφή > Contact
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
Ρέθυμνο, Κρήτη / 
Panepistimioupoli Gallou,
Rethimnon, Crete 
T: +30 697 2339313

age
4-12

Υπεύθυνος / in charge:
Κωνσταντίνος Χαλιάσας /
Konstantinos Haliasas 

Επαφή > Contact
Όθωνος 10, 43100 Καρδίτσα / 
Othonos 10, 43100 Karditsa
T: +30 2441025194,
chaliasaskostas@in.gr 

age
17-20

Περίληψη > Synopsis
1889: Ένα αγόρι βιώνει την απώλεια των γονιών του.
2009: ένα κορίτσι με αναπηρία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Δύο ζωές. Δύο εποχές. Δύο διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Μήπως η λύση τελικά βρίσκεται στην...«έσχατη» πράξη; 

1889: A boy experiences the loss of his parents.
2009: a disabled girl has the same experience. Two lives. Two periods of time. Two different optical
views. Is it possible to find the solution at the…“utmost” action?

17o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΓΚΡΑΤΙ) //
17th ATHENS (PAGKRATI) HIGH SCHOOL //

Παρακολουθήσαμε διαφημίσεις στην TV και επιλέξαμε δύο διαφημίσεις που άρεσαν στην
ομάδα μας και αποφασίσαμε να τις διακωμωδήσουμε. Σκεφτήκαμε και γράψαμε το σενάριο
και μετά αρχίσαμε δοκιμαστικά γυρίσματα μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό. Θελήσαμε να
δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας σε κάτι μικρό στο πλαίσιο εργασιών της θεατρικής και
κινηματογραφικής ομάδας του σχολείου μας και αυτή είναι η πρώτη μας προσπάθεια.

We watch advertisements on TV and chose two that the team liked and we all decided to re-
shoot them in a funny way. We wrote the script on our own and then started test- shootings until
ending up with the final one. We wanted to test our abilities in something small in the framework
of a work for the theatrical and cinematographic school team and this is our first attempt.

I will survive 
Διάρκεια < Time 6’03’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Γκίγκιζα Ευδοκία / Gigiza Evdokia, Κακαβούλα Χριστίνα – Μαρία / Kakavoula Hristina -
Maria, Κωνσταντίνου Βαρβάρα / Konstadinou Varvara, Φασούλη Νεφέλη / Fasouli Nefeli,
Χαραλαμποπούλου Αμαλία / Haralabopoulou Amalia
Μοντάζ, κάμερα / edit, camera: Κωνσταντίνου Βαρβάρα / Konstadinou Varvara
Μακιγιάζ / make up: Κακαβούλα Χριστίνα – Μαρία / Kakavoula Hristina - Maria

Περίληψη > Synopsis
Η ιστορία μας αναφέρεται σε 4 κορίτσια τα οποία βρίσκονται στο σπίτι τους και αιφνιδιάζονται από έναν
δολοφόνο. Αυτός απαγάγει μια από αυτές και οι υπόλοιπες προσπαθούν να την σώσουν. Μετά από
πολλά ευτράπελα και πολύ κυνηγητό καταφέρνουν να φτάσουν στον δολοφόνο... Τελικά ανακαλύπτουν
ποιος είναι, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτός (ή αυτή) που περίμεναν… Η συνέχεια επί της οθόνης…!

Our story is about 4 girls who are in their house but suddenly a murderer appears. He kidnaps one of
the girls and the rest of them try to rescue her. After too many humorous incidents and chasing they
manage to catch the murder… Finally, they discover who is he, but he or she wasn’t the one who the
girls expected to be. To be continued on screen…

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ //
ANIMATION  WORKSHOP OF THE NEW SCHOOL //

Το Εργαστήρι Κινουμένου Σχεδίου λειτούργησε, με πρωτοβουλία του Νέου Σχολείου, το σχολικό
έτος 2008-2009 στις εγκαταστάσεις του Νέου Σχολείου με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Θόδωρο
Μαραγκό, και υπευθύνους την Σαγκιώτη Βασιλική και τον Κωνσταντόπουλο Νίκο.
Τα μαθήματα έγιναν δέκα κυριακάτικα πρωινά από τον Νοέμβριο του 2008 έως τον Απρίλιο του
2009 και είχαν διάρκεια τρείς ώρες το καθένα. Τα μαθήματα παρακολούθησαν χωρίς καμία
επιβάρυνση, 51 παιδιά από επτά Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής του Άργους τα οποία
συνόδευαν υπεύθυνοι καθηγητές από κάθε σχολείο.
Τα σχέδια ζωγράφισαν τα παιδιά με τις οδηγίες του Θόδωρου Μαραγκού, της Αγγελικής
Μαραγκού και των υπευθύνων καθηγητών τους. Στην συνέχεια τα παιδιά πέρασαν τα σχέδια

Υπεύθυνοι / in charge:
Παπαδογεωργοπούλου Ελένη /
Papadogeorgopoulou Eleni,
Σπυρόπουλος Σπύρος /
Spiropoulos Spiros, Ελένη
Σωτηροπούλου / Eleni
Sotiropoulou

Επαφή > Contact
Κυνίσκας 29, 11636 Αθήνα
(Παγκράτι) / Kiniskas 29,
11636 Athens (Pagkrati)
T: +30 210-7526910
F: +30 210-7526517
mail@17gym-athin.att.sch.gr

Υπεύθυνος / in charge:
Κωνσταντόπουλος Νίκος /
Konstantopoulos Nikos

Επαφή > Contact
Δαλαμαναρα 21200, Άργος /
Dalamanara 21200, Argos 
Τ: +302751062720,
+302751062721
neosholi@otenet.gr

age
13-16
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με την βοήθεια scanner σε υπολογιστή και φτιάχτηκαν επτά ταινίες με την βοήθεια του Τσβέτομιρ
Τσάνκοφ. Τα παιδιά επίσης βοήθησαν και στο μοντάζ.

The Animation Workshop was an initiative of the New School and started in the school year
2008-2009, under the artistic direction of Thodoros Maragos and with Vasiliki Sagkoti and
Nikos Konstantopoulos in charge.
The lessons were offered pro bono to 51 children from 7 High Schools of Argos on 10
Sunday mornings between November 2008 and April 2009.
The kids’ drawings were guided by Thodoros Maragos and Aggeliki Maragou as well as by
their teachers in charge. Then the kids scanned the drawings and made seven films with the
help of Czvetomir Chankoff. The kids also helped at the montage procedure.

Έχει χρώμα η αγάπη; > Does love has color?
Διάρκεια < Time 2’ 12’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σχέδιο / Design: Οικονόμου Ελένη / Oikonomou Eleni, Οικονόμου Φωτεινή / Oikonomou Fotini,
Καπετάνου Τρυφωνία / Kapetanou Trifonia, Ντανάκα Αγγέλικα / Danaka Aggelika, Μαρλαγκούτσου
Μαριάννα / Marlagoutsou Marianna, Μποζιονέλος Γιάννης / Bozionelos Giannis. Mοντάζ / edit:
Γιαννόπουλος Αναστάσης / Giannopoulos Anastasis, Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα / Giannopoulou
Konstadina, Καραμάνος Θωμάς / Karamanos Thomas, Μαρίκος Κώστας / Marikos Kostas,
Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος / Mihalopoulos Alexandros, Μπόζος Θεόδωρος / Bozos Theodoros,
Μπούκουρας Παναγίωτης / Boukouras Panagiotis, Σέρφας Ίωνας / Serfas Ionas, Σταθογιαννόπουλος
Δημήτρης / Stathogiannopoulos Dimitris, Τοκατλίδη Τατιάνα / Tsokatlidi Tatiana. Υπεύθυνη Σχεδιασμού /
Design supervision: Σαγκιώτη Βασιλική  (καθηγήτρια) / Sagkoti Vasiliki (professor). Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, μοντάζ / In charge of edit: Τσβέτομιρ Τσάνκοφ (καθηγητής) / Czvetomir Chankoff
(professor), Μαραγκός Θόδωρος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής) / Maragos Thodoros / (Artistic Director)

Περίληψη > Synopsis
Στο μικρόκοσμο του σχολείου οι φυλετικές διακρίσεις δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Την αγάπη όμως δεν
μπορεί να σταματήσει το διαφορετικό χρώμα.

In the small school world racial discriminations is not a rare phenomenon. But different skin color is not
able to stop love. 

Αταξίες εν τάξει > Disorders in order
Διάρκεια < Time 2’ 13’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σχέδιο / Design: Σαρακινιώτη Σοφία / Sarakinioti Sofia, Παπακωνσταντίνου Ντιλένα / Papakonstadinou
Dilena, Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα / Giannopoulou Konstadina, Καραχάλιος Παναγιώτης / Karahalios
Panagiotis, Καραμάνος Θωμάς / Karamanos Thomas, Δομάζος Φώτης / Domazos Fotis, Μπαλαλά
Αριάδνη / Balala Ariadni. Mοντάζ / edit: Γιαννόπουλος Αναστάσης / Giannopoulos Anastasis,
Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα / Giannopoulou Konstadina, Καραμάνος Θωμάς / Karamanos Thomas,
Μαρίκος Κώστας / Marikos Kostas, Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος / Mihalopoulos Alexandros, Μπόζος
Θεόδωρος / Bozos Theodoros, Μπούκουρας Παναγίωτης / Boukouras Panagiotis, Σέρφας Ίωνας /
Serfas Ionas, Σταθογιαννόπουλος Δημήτρης / Stathogiannopoulos Dimitris, Τοκατλίδη Τατιάνα / Tokatlidi
Tatiana. Υπεύθυνη Σχεδιασμού / Design supervision: Σαγκιώτη Βασιλική (καθηγήτρια) / Sagkoti Vasiliki
(professor). Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μοντάζ / In charge of edit: Τσβέτομιρ Τσάνκοφ (καθηγητής) /
Czvetomir Chankoff (professor), Μαραγκός Θόδωρος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής) / Maragos Thodoros /
(Artistic Director).

Περίληψη > Synopsis
Μέσα σε μια σχολική τάξη κάθε μαθητής έχει τον ρόλο του. Στην ταινία μας ο μαθητής έχει μια διαφο-
ρετική οπτική για το τι σημαίνει τάξη και δίνει τις συμβουλές του για αταξίες στους συμμαθητές του.

In a classroom every student has its role. In our film the student has a different optical view for what is
a classroom for and gives his advises to his classmates for disorders.
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Το δέντρο της γνώσης > The tree of knowledge
Διάρκεια < Time 3’ 10’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σχέδιο / Design: Τσαγκαράκη Μελίνα / Tsagaraki Melina, Κοσμά Μαντώ / Kosma Mado, Σαρακινιώτη
Σοφία / Sarakinioti Sofia, Μπαλαμπάνη Κατερίνα / Balabani Katerina, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας /
Panagiotopoulos Adreas, Μαλτέζου Κωνσταντίνα / Maltezou Konstadina, Χριστόπουλος Θάνος /
Hristopoulos Thanos. Mοντάζ / edit: Γιαννόπουλος Αναστάσης / Giannopoulos Anastasis, Γιαννοπούλου
Κωνσταντίνα / Giannopoulou Konstadina, Καραμάνος Θωμάς / Karamanos Thomas, Μαρίκος Κώστας /
Marikos Kostas, Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος / Mihalopoulos Alexandros, Μπόζος Θεόδωρος / Bozos
Theodoros, Μπούκουρας Παναγίωτης / Boukouras Panagiotis, Σέρφας Ίωνας / Serfas Ionas,
Σταθογιαννόπουλος Δημήτρης / Stathogiannopoulos Dimitris, Τοκατλίδη Τατιάνα / Tokatlidi Tatiana.
Υπεύθυνη Σχεδιασμού / Design supervision: Σαγκιώτη Βασιλική (καθηγήτρια) / Sagkoti Vasiliki (professor)
Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μοντάζ / In charge of edit: Τσβέτομιρ Τσάνκοφ (καθηγητής) / Czvetomir Chankoff
(professor), Μαραγκός Θόδωρος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής) / Maragos Thodoros / (Artistic Director).

Περίληψη > Synopsis
Δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές για να κατακτήσουμε τη γνώση. Αν δοκιμάσουμε να την κατακτήσουμε
με εύκολα τρικ θα οδηγηθούμε σε αστείες καταστάσεις. 

There are no ready recipes to follow in order to conquer knowledge. If we try to conquer knowledge
with simple tricks we will lead to funny situations.

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ // 1st EDESSAS GENERAL LYCEUM //

Πρόκειται για μια ταινία που γυρίστηκε από ομάδα μαθητών στα πλαίσια σχολικών πολιτιστικών
προγραμμάτων. Το σενάριο, η σκηνοθεσία, η μουσική επιμέλεια, το μακιγιάζ και η ενδυματολογία
έγιναν από τους μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Έδεσσας, ενώ στην βιντεοσκόπηση βοήθησε
και ο υπεύθυνος καθηγητής. Τα γυρίσματα έγιναν σε χώρους του σχολείου. Για την επιτυχή
ολοκλήρωση της ταινίας έγινε προετοιμασία τριών μηνών με πρόβες των διαλόγων και
δοκιμαστικά γυρίσματα.

It’s a film shot by a group of students in the framework of school cultural projects. The students
of 1st Edessas General Lyceum took care of script, directing, music editing, make-up and
clothing, also the professor in charge helped in the shooting procedure. Shootings took place
in the school area. We had a three months preparation with dialogue’s rehearsals and test-
shootings for the successful completion of the film.

Ένα παιχνίδι βόλεϋ αλλιώτικο απ’ τα’ άλλα > A different volleyball game
Διάρκεια < Time 9’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ειρήνη Αμανατίδου / Irini Amanatidou.
Κάμερα, μοντάζ / camera, edit: Πριβατιτσάνης Πέτρος / Privatitsanis Petros.
Κοστούμια / costumes: Μαρία Τσαβλίδου / Maria Tsavlidou. Μακιγιάζ / make up: Λαμπίδου Ευτυχία /
Labidou Eftihia. Μουσική επιμέλεια / music: Γιάννης Σταύρος / Giannis Stavros.

Περίληψη > Synopsis
Η ταινία παρουσιάζει μαθητές την ώρα της γυμναστικής στο σχολείο τους να παίζουν βόλεϊ. Όπως
παίζουν προκύπτει ένα θέμα το οποίο και στη συνέχεια συζητούν ενώ ανταλλάσσουν πάσες. Η συζήτηση
κινείται γύρω από το ερώτημα τι είναι ψώνιο. Οι μαθητές εκφράζουν την γνώμη τους για το ερώτημα
αυτό όσο παίζουν βόλεϊ. Η εναλλαγή των σκέψεων είναι συνεχής, σαν να παίζουν βόλεϊ, και αυτό κάνει
το παιχνίδι βόλεϊ διαφορετικό από τ’ άλλα.

The film is presenting students playing volley ball during the gymnastics’ course at school. As long as
they play an issue for discuss appears. The discussion concerns the question, what does the word
crank means. The students express their opinions for that question during a volley ball game. The sub-
mission of views is continuous, like views are the ball of their game, and that makes that volley ball
game different from others.

Υπεύθυνος / in charge:
Πριβατιτσάνης Πέτρος /
Privatitsanis Petros

Επαφή > Contact
Εγνατία 91, 58200 Έδεσσα /
Egnatia 91, 58200 Edessa
Τ: +30 23810 31131
F: +30 23810 23554
prive@sch.gr
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΟΣ // WORKSHOP KARPOS //

Συνάντησα πολλούς ανθρώπους και όλοι είπαν πως αυτή είναι η πιο ακριβής περιγραφή για
το Διαδίκτυο. Έτσι, σκέφτηκα πως αυτό θα αποτελούσε και πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως
επίσης και το είδος υπηρεσιών του διαδικτύου σαν προειδοποίηση. Θυμηθείτε, το να βγαίνετε
έξω είναι η πιο ολοκληρωμένη και δωρεάν μορφή παιχνιδιού που υπήρξε ποτέ.

I met many people and all said that this is the most suitable description for internet. So, i
thought this would make an interesting topic, as well as the kind of internet serves as a
warning. Remember, "going out" is the most complete free game form ever.

Too much
Διάρκεια < Time 1’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, ιδέα, κάμερα, ερμηνεία, μοντάζ, μουσική / direction, idea, camera, cast, edit, music: Δεληβέης
Γιάννης / Delibeis Giannis. Ερμηνεία / cast: Κασσιανή / Kassiani. 
Κάμερα / camera: Ιριδανός / Iridanos

Περίληψη > Synopsis
Αυτό είναι ένα μουσικό βίντεο για ένα εσωστρεφή έφηβο που καταλήγει να εθιστεί στα διαδικτυακά
παιχνίδια, σταδιακά αποκόβεται από τον πραγματικό κόσμο και το περιβάλλον του και γενικά από την
«πραγματική ζωή».

This is a music-based video about an introverted adolescent that ends up getting addicted to online
gaming, becoming progressively unattached to the world that truly surrounds him and to "real life" in
general.

BRAIN DAMAGE PRODATSUN 

Είμαστε μια παρέα 8 πολύ καλών φίλων και αυτός ήταν και ένας καλός παράγοντας, ώστε να
δημιουργηθεί μια ταινία. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ομαδικός μας πνεύμα.

We are a company of 8 good friends and this was a good factor to create a film. Moreover,
another real important factor was our collective spirit.

Αναζητώντας το ταλέντο μας > Looking for our talent
Διάρκεια < Time 8’50’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Ορέστης Μπράσκας / Orestis Braskas.
Σκηνοθεσία, ερμηνεία / direction, cast: Παύλος / Pavlos.
Ερμηνεία / cast: Κώστας, Χρύσα, Σούλα, Ρίτα / Kostas, Hrisa / Soula / Rita.
Κάμερα, μοντάζ / camera, edit: Γιώργος / Giorgos.
Μοντάζ / edit: Παύλος Μπίτσικας / Pavlos Bitsikas.

Περίληψη > Synopsis
Η καθημερινή ζωή τεσσάρων νέων, στον Πύργο που προσπαθούν να δραπετεύσουν από το αδιέξοδο
των σημερινών δεδομένων και τους συμβαίνουν διάφορα δυσάρεστα συμβάντα. 

The everyday life of four young people in Pirgos, who try to escape from the deadlock of everyday life
in nowadays but many nasty incidents happen to them.
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EΛΛΑΔΑ > GREECE

cameraZizanio2009

Υπεύθυνη / in charge: 
Μαρία Λεωνίδα /
Maria Leonida

Επαφή > Contact
Λυσίππου 2, Αθήνα / 
Lisippou 2, Athens
Τ: +30 6946152270
casttostone@hotmail.co.uk

Υπεύθυνος / in charge:
Ορέστης Μπράσκας / 
Orestis Braskas 

Επαφή > Contact
Τ: +30 6978541375
dr.babesis@gmail.com
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17-20

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 
ART SCHOOL OF AMPELOKIPOUS, THESSALONIKI // 

We spent a lot of time working on this film. We learned new interesting things. The main pur-
pose was the team work. The preparation was done at school. We enjoy working all together.
During our work we felt what team spirit means.

Μια φορά που o μπαμπάς μου ήταν χρήσιμος! > For once, my dad was useful!
Διάρκεια < Time 13’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Αλσούλα Τζένη / Alsoula Tzeni, Βασιλειάδου Βιολέτα / Vassiliadou Violeta, Βλάχου Αλεξάνδρα / Vlahou
Alexandra, Μαβιδου Ελένη / Mavidou Helen,  Κιζεριδου Σοφια / Kizeridou Sofia, Ντιαγα Σοφια / Diaga
Sofia, Πανταζή Σουλτάνα / Pantazi Soultana, Χατζηαναγνώστου Δανάη / Chatzianagnostou Danai,
Παγκωτη Δήμητρα - Νίκη / Pagoti Dimitra - Niki, Παπαδοπούλου Μαρία / Papadopoulou Maria, 
Κωστέας Βαγγέλης / Kosteas Vagelis.  

Περίληψη > Synopsis
Η Νίκη και η Αναστασία είναι  καλύτερες φίλες. Η φιλία τους όμως πρόκειται να διαλυθεί. Όταν έρχεται στη
Θεσσαλονίκη η Ανθή – μια φίλη της Νίκης από της καλοκαιρινές της διακοπές. Η Αναστασία νοιώθει ότι η
Ανθή απειλεί τη σχέση της με τη Νίκη και έτσι οι καυγάδες ξεκινούν. Ο μπαμπάς της Νίκης όμως της δίνει
μια συμβουλή και τα πράγματα θα φτιάξουν.

Nicky and Anastasia are best friends. Their friendship is going to break. When Anthi, Nicky’s friends
from the summer vacations, arrives in Thessaloniki.  Anastasia feels Anthi as a threat in her relationship
with Nicky. The argument starts. Nicky’s dad gives her an advice and finally everything goes well. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ // ANAVISSOS HIGH SCHOOL //

Για την πρώτη ταινία… Στα πλαίσια των κινηματογραφικών δραστηριοτήτων που πρότεινε το πρό-
γραμμα Camera Zizanio 2009, δημιουργήσαμε μια ταινία με θέμα την κακοποίηση των αλόγων
στον ιππόδρομο. Αναζητήσαμε πληροφορίες τόσο από το περιβάλλον που ζουν τα ζώα όσο και
από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με το χώρο. 
Για τη δεύτερη ταινία… Είχαμε παρακολουθήσει ένα graffiti festival και μας αρέσει αυτή η μορφή
τέχνης, έτσι αποφασίσαμε να τη βιντεοσκοπήσουμε. Την επόμενη μέρα, σ’ ένα μεγάλο τοίχο
κάναμε ένα graffiti και είπαμε λίγα λόγια για την τέχνη αυτή. Αργά το βράδυ, τελειώσαμε τα
γυρίσματα. Την επόμενη μέρα, κάναμε για πρώτη φορά το μοντάζ της ταινίας στον υπολογιστή. 
Για την τρίτη ταινία… Το θεωρήσαμε αρχικά θετική πρόκληση να πειραματιστούμε στην τέχνη της
κινηματογραφίας. Έτσι, ανεβήκαμε στα ποδήλατά μας για να τραβήξουμε διάφορα μέρη από τον
τόπο μας. Αφού τραβήξαμε τις σκηνές που θέλαμε, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα στον υπο-
λογιστή, μοντάραμε το βίντεο και βάλαμε την αφήγηση και την μουσική. 
Ελπίζουμε στην στήριξή σας για τις μελλοντικές κινηματογραφικές μας προσπάθειες.

For the first film…In the framework of the cinematographic activities recommended by the Camera
Zizanio 2009 project, we created a film for the abuse that horses face in hippodromes. We looked
for 
For the second film…We had attended a Grapffiti festival and we are fond of that kind of art, so we
decided to record it. The next day, we used a big wall to make a Graffiti and give some information
about that art during the Graffiti procedure. Late at night our shootings were over. The next day,
we went through the montage procedure by using the computer for the first time.
For the third film…At first, we considered as a positive challenge to experiment the cinema art. So,
we stepped on our bicycles in order to record different places from our hometown. When the
shootings were over, we passed to the montage procedure by using a computer program, then
put narration and music. We hope to have your support in our future cinematographic attempts.

Υπεύθυνος / in charge:  
Δημήτρης Ζάχος / 
Dimitris Zachos 

Επαφή > Contact
Πανταζοπούλου 12α, 561 21
Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη / 
Pantazopoulou 12a, 561 21 
Ampelokipoi, Thessaloniki 
Τ: +30 2310727341
gymkallampel@sch.gr 
http://gym-kall-ampel.thess.sch.gr 

Υπεύθυνη / in charge:
Σημαιοφορίδου Βικτωρία/
Simaioforidou Victoria

Επαφή > Contact
Κανάρη 14, 19013, Ανάβυσσος /
Kanari 14, 19013, Anavissos
Τ: +30 2291037251, 
F: +30 2291037251
mail@gym¬anavyss.att.sch.gr 
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Η κακοποίηση των αλόγων στον ιππόδρομο > Horse abuse at the race track
Διάρκεια < Time 3’17’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κάμερα, επιλογή μουσικής, μοντάζ / screenplay, camera, music, edit: Σόκολ Νάταλη / Sokol
Natali. Κάμερα, μοντάζ / camera, edit: Πρέκα Ευαγγελία / Preka Evaggelia.

Περίληψη > Synopsis
Η κακοποίηση των αλόγων στον ιππόδρομο είναι κάτι σοβαρό. Κακομεταχειρίζονται τα άλογα για να
αποδώσουν καλύτερα, τα εκπαιδεύουν με άγριους ξυλοδαρμούς σε μικρή ηλικία και τα κόκαλά τους -
που είναι ακόμη μικρά- παίρνουν ασυνήθιστη μορφή, όπως αυτό το άλογο στην ταινία «Ο ΜΑΓΙΚΟΣ
ΕΡΩΤΑΣ». Σε ορισμένα κράτη έχουν απαγορευθεί εντελώς οι ιπποδρομίες.

Horses’ abuse in hippodromes is a very important issue. Some people ill- treat horses in order to have
more benefits for themselves, they train them by using violence even when they are still young and
their bones –which are small- take an unusual shape, as the horse in the film “The magic love”. In some
nations hippodromes are completely forbidden.

Απλά εμείς > Just Writing My Name  
Διάρκεια < Time 3’ 23’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κάμερα / screenplay, camera: Παρασκευαϊδης Νάσος / Paraskevaidis Nasos.
Μοντάζ, σενάριο, επιλογή μουσικής / edit, screenplay, music: Πσεπιούρκα Συμών / Psepiourka Simon.

Περίληψη > Synopsis
Αυτή  η ταινία αναφέρεται στο Graffiti μια τέχνη η οποία έχει αποκτήσει πολλούς θαυμαστές στην εποχή
μας. Από αυτό το βίντεο έχετε την δυνατότητα να μάθετε λίγα πράγματα για το Graffiti. 

That film refers to Graffiti, an art that in nowadays has gained many fans. By watching this video you
are able to learn lots of information about Graffiti.

Παλαιά Φώκαια – Ο τόπος μας > Palaia Fokaia – My home
Διάρκεια < Time 4’ 50’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κάμερα / screenplay, camera: Κοντογιάννη Ελευθερία / Kodogianni Eleftheria.
Μοντάζ, σενάριο, επιλογή μουσικής / edit, screenplay, music: Γιαζιτζής Γιώργος / Giazitzis Giorgos.

Περίληψη > Synopsis

Αυτό το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στην Παλαιά Φωκαία, μια παραθαλάσσια περιοχή της Ν.Α. Αττικής.
Μέσα απ’ αυτό το VIDEO έχετε τη δυνατότητα να θαυμάσετε τον τόπο μας. 

This documentary refers to the Ancient Fokaia, a coastal region of S.E Attika. Through this video you
will have the chance to admire our hometown.

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ // AGROS KERKIRA LYCEUM //

Οι ανησυχίες 30 μαθητών της α΄ τάξης του Λυκείου μας, γύρω από τις διακρίσεις που δέχονται
οι κάθε λογής «διαφορετικοί» και οι προβληματισμοί τους για τη ζωή σε μια μικρή επαρχιακή
κοινωνία, επιρρεπή σε ξενοφοβικές και ρατσιστικές τάσεις, γέννησαν την ανάγκη ενασχόλησης
με το θέμα του ρατσισμού, μέσα από την τέχνη του βίντεο και τη δύναμη της ομαδικής δουλειάς.
Οι μαθητές, σε υποομάδες, πρότειναν τους πρωταγωνιστές, κατέστρωσαν ερωτηματολόγια,
πραγματοποίησαν τις λήψεις χειριζόμενοι έως 3 διαφορετικές κάμερες. Το μοντάζ έγινε από
τους 2 υπεύθυνους καθηγητές, ενώ η μουσική επένδυση ήταν αποτέλεσμα των μουσικών
προτάσεων των μαθητών.
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EΛΛΑΔΑ > GREECE

cameraZizanio2009
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Υπεύθυνοι / in charge: 
Μάριος Λιτσαρδόπουλος / 
Marios Litsardopoulos, 
Ανθή Σταυροπούλου / 
Anthi Stavropoulou.

30 students’, of the 1st grade Lyceum class, concerns about the discriminations that every
“special” people face and their reflections for living in a small provincial society, prone to
xenophobic and racist tendencies, let the need of dealing with the racism issue come up,
through the art of video and the power of collective work. The students, in subgroups, pro-
posed the protagonists, wrote down questionnaires, realized shootings by controlling 3 dif-
ferent cameras. The montage procedure was done from the teachers in charge, while the
music was the result of the students’ suggestions.

Οι μαυροκέφαλοι > Immigrants
Διάρκεια < Time 12’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, συνεντεύξεις, μουσική / direction, screenplay, camera, interviews, music:
30 μαθητές / 30 students. Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Μάριος Λιτσαρδόπουλος / 
Marios Litsardopoulos, Ανθή Σταυροπούλου / Anthi Stavropoulou.

Περίληψη > Synopsis
Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις ή αφήγηση μαρτυριών, ερχόμαστε λίγο πιο κοντά σε ανθρώπους που έχουν
έρθει στην Ελλάδα ως μετανάστες, αναζητώντας μια ζωή διαφορετική, καλύτερη. Βρήκαν αυτό που έψαχναν;
Μετανιώνουν; Τι ονειρεύονται;…Μια δεκάλεπτη ματιά στις αγωνίες και τις σκέψεις των δικών μας «ξένων».

Through personal interviews or narration of testimonies, we come a bit closer to people that came to Greece
as immigrants, looking for a different life, better. Did they find what they were looking for? Do they regret?
What are they dreaming of…? A ten minute look at the worries and thoughts of our “strangers”.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ // 
ARTISTIC GERAKAS HIGH SCHOOL, LYCEUM //

Oι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν με τρόπο παι-
δαγωγικό, την καταστροφή των δασών και του περιβάλλοντος. Έτσι, η ομάδα Silva εμπνεύστηκε
την ιδέα ενός οπτικοακουστικού δρώμενου. Έγραψε δικούς της στίχους, συνέθεσε τη δική της
μουσική και σε συνδυασμό με τη δύναμη της εικόνας της Video Art, προσπάθησε να μεταφέρει
τους προβληματισμούς της και να διαμαρτυρηθεί. Η ομάδα προσπάθησε μέσω της εικόνας να
καινοτομήσει και να δημιουργήσει μέσα από την «ανήσυχη» σκέψη της. Σκοπός της ήταν και
είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους σε θέματα που αφορούν στη προστασία του περιβάλλοντος
και να τους μετατρέψει σε ενεργούς πολίτες που σκέπτονται και πράττουν.

The students and the teachers of the school had the opportunity to approach with a pedagogic way,
the destruction of forests and of the environment. So, Silva team was inspired with the idea of an audio-
visual happening. Wrote the lyrics, composed the music and in combination with the power of Video
Art’s image, tried to communicate its own reflections and protest. The team tried to innovate via image
and create through her “restless” thought. Its goal was and still is to sensitize young people in issues
that concern the environmental protection and transform them into active citizens that think and act.

Δάσος > Forest 
Διάρκεια < Time 8’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Ιωάννα Γκολφινοπούλου / Ioanna Golfinopoulou, ομάδα ΣΙΛΒΑ / SILVA team
Στοίχοι / lyrics : Ελπίδα - Θέμελη Νεοφωτίστου / Elpida – Themeli Neofotistou. Μουσική / music: Ζάκα Νατάσσα /
Zaka Natassa, Γρέκα Δέσποινα / Greka Despina. Video Art: Ιωάννα Γκολφινοπούλου / Ioanna Golfinopoulou.

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για την προστασία του περιβάλλοντος.
A film for the environmental protection. 

Υπεύθυνοι / in charge: Μαρία
Χατζή / Maria Hatzi, Βαρβάρα
Σπυρούλη / Varvara Spirouli 

Επαφή > Contact
Κέας και Ανάφης, Γέρακας
Αττικής / Keas and Anafis,
Gerakas Attikis
Τ: +30 2106616130,
6977357062

Επαφή > Contact
Λύκειο Αγρού, 49083,Κέρκυρας /
Agros Lyceum, 49083, Kerkira 
T: +30 26630 71202 
F: +30 26630 71202 
anthie23@yahoo.gr
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EΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ//

OUT OF COMPETITION//

Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΣ - 
TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ//
PATRAS H.T.E.I (HIGH TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION),
PYRGOS SUPPLEMENT - COMPUTERS AND MASS MEDIA DEPARTMENT //

Στα πλαίσια του εργαστηρίου «Μεταπαραγωγή» μου δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσω
μια εργασία-βίντεο. Η επιλογή μου να κάνω ένα βίντεο μικρού μήκους-αφιέρωμα στις πυρκαγιές
της Ηλείας οφείλεται στο γεγονός ότι έζησα από κοντά αυτές τις στιγμές, ήταν στιγμές που με
άγγιξαν ιδιαίτερα και θα μείνουν χαραγμένες πάντα στο μυαλό μου. Θεώρησα λοιπόν πως
εφόσον μου δόθηκε μια τέτοια ευκαιρία, έπρεπε να αναφερθώ έστω και μέσα σε ελάχιστα
λεπτά σε αυτό το θέμα. 

In the framework of the “After production” workshop, i had the chance to realize a video-
work. My choice of making a short film for the Ilia’s fires is due to the fact that I lived those
moments, special moments which will always be on my mind. I considered that I had the
chance to refer to that topic even if that had to be in few minutes.

Ηλεία που ξέραμε δεν είναι πια εδώ … > Ilia we knew does not exist anymore…
Διάρκεια < Time 4’ 07’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, κείμενα / direction, screenplay, edit, texts: Μαρία Ρίζου / Maria Rizou 

Περίληψη > Synopsis
Σκοπός της είναι να μεταφέρει το θεατή μέσα σε λίγα λεπτά στις στιγμές εκείνες που συγκλόνισαν το
παννελήνιο όταν ολόκληρη η Ηλεία ήταν παραδομένη στις φλόγες. Στο βιντεάκι αυτό θα δείτε
ανθρώπους σε απόγνωση γιατί έχασαν περιουσίες και δικά τους άτομα, θα δείτε επίσης περιουσίες
κατεστραμμένες και ζώα αβοήθητα…

Objective of that film is to make the spectators feel like every Greek citizen felt when the whole Pre-
fecture of Ilia was on fire. In that short video you will see desperate people who lost their relatives and
also their properties, you will also see destroyed properties and helpless animals… 

Στα πλαίσια του μαθήματος «Μεταπαραγωγή» μας ανέθεσαν μια εργασία στην οποία το θέμα
θα το διαλέγαμε εμείς. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ με θέμα την «καθημερινότητα
που έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία», δηλαδή να συσχετίσω  «τα θέλω μου» με τα
«πρέπει».Η ιδέα μου ήρθε ένα πρωινό που καθόμουν στο κρεβάτι μου και προσπαθούσα να
ξυπνήσω όταν για κάποια λεπτά έκλεισα τα μάτια  και σκέφτηκα τι είχα να κάνω εκείνη την
δύσκολη ημέρα, τα ανοίγω τα ξανακλείνω και βλέπω που θα ήθελα να είμαι δηλαδή σε μια
ήσυχη παραλία χωρίς θορύβους....Η αδερφής μου, προσφέρθηκε να με βοηθήσει τραβώντας
μου πλάνα από την θορυβώδη ζωή στο Λονδίνο κτλ...

In the framework of the “After production” workshop we were consigned to do a “free topic”
work. So, i decided to make a documentary for “everyday life vs desire”, in order to relate “my
desires” to my “obligations”.I had the idea one morning, when while i was seating on bed,
trying to wake up, i closed my eyes and thought about my obligations that difficult day, i
opened, closed again and them imagined the place i would really like to be, a beach with no
noise…My sister offered to help me by shooting scenes from the noisy life of London city…

50 //

EΛΛΑΔΑ > GREECE
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Επαφή > Contact
rizoumar@gmail.com 

EΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ//

OUT OF COMPETITION//

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1ου ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ & 1ου ΣΕΚ ΑΡΓΟΥΣ //
1st ARGOS VOCATIONAL HIGH SCHOOL – 1st ARGOS WORKSHOP CENTRE //

Η ταινία μας δημιουργήθηκε στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «ΤO POK TOY
MEΛΛONTOΣ MAΣ EXEI ΠAPEΛΘON» που εκπονήθηκε στο σχολείο μας. Μία όμορφη παρέα
οι μαθητές του Ηλεκτρονικού τομέα του 1ου ΕΠΑΛ και ΣΕΚ ΑΡΓΟΥΣ μαθαίνουν για τον
πολιτισμό μας και την ιστορία του μέσα από τις δημιουργίες τους. Σκαρώνουν ταινίες που στη
συνέχεια παρουσιάζουν σε συναυλίες που διοργανώνουν στη πόλη τους. Ένα όμορφο ταξίδι
κάθε φορά που όταν τελειώνει, ονειρεύονται το επόμενο. Συγκέντρωσε το απαραίτητο υλικό
και δημιούργησε μία ταινία με την ιστορία της Ελληνικής ροκ σκηνής, γεμάτη νοσταλγία για
τους μεγαλύτερους, αλλά και με πολλές άγνωστες πληροφορίες για τους νεότερους... Αυτό
που σίγουρα δεν λείπει από την ταινία είναι το τραγούδι... Και αν είμαστε ροκ μη μας φοβάστε...
Τραγουδήστε άφοβα μαζί μας...

Our Film was created in the framework of the cultural project “Rock music of the future has
a past” which was finished off in our school. A beautiful group of 1st Argos Vocational High
School and 1st Argos Workshop Centre students learn for our culture and history through
their own creations. They make films and then they present them in concerts organized in
their town. Every time they do that, they feel like they are on a trip and they dream of the
next one. The team gathered all the necessary stuff and created a film for the history of
Greek rock music, full of nostalgia for elder people, but with much information for younger
ones…The thing that is certainly not missing is songs… And even if we are rock don’t be
afraid of us… Sing fearless with us…

Tο ροκ του μέλλοντός μας έχει παρελθόν > Rock of our future, has a past
Διάρκεια < Time 16’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Αφήγηση / narration: Παπανικολάου ‘Ελσα / Papanikolaou Elsa
Ηχογράφηση / recording: Καρίκης Γεώργιος / Karikis Georgios, Τσίρος Παναγιώτης / Tsiros Panagiotis
Επεξεργασία ήχου / sound: Καπράλος Λουκάς / Kapralos Loukas, Μητσιάκος Κώστας / Mitsiakos Kostas,
Κολιάτσης Νίκος / Koliatsis Nikos
Μοντάζ / edit: Καραχάλιος Γιάννης / Karahalios Giannis, Παπαδόπουλος Θανάσης / Papadopoulos
Thanasis, Πασσιάς Παναγιώτης / Passias Panagiotis, Τσίγκας Δημήτρης / Tsiggas Dimitris, Γιαννόπουλος
Νίκος / Giannopoulos Nikos, Παναγής Κώστας / Panagis Kostas, Ελευθεριάδης Χαράλαμπος /
Eleftheriadis Haralabos.
Μουσική / music: Βορτελίνος Ραφαήλ / Vortelinos Raphael
Συντονισμός επιμέλεια κειμένων / Coordination, texts: Πιστεύος Νίκος / Pistevos Nikos, Τσίγκας Ηλίας /
Tsigkas Ilias, Δέδες Κώστας / Dedes Kostas

Περίληψη > Synopsis
Είναι περίπου 45 χρόνια που η υπόθεση “Ελληνικό” Rock απασχολεί τον τύπο έντονα ή αδιάφορα,
θετικά ή αρνητικά, αλλά χωρίς αμφιβολία, το ερώτημα παραμένει: Υπάρχει αυτό που ονομάζεται
“Ελληνικό” Rock; Και η ονομασία αυτή που του αποδόθηκε είναι η σωστή;

It’s about 45 years and the issue for the “Greek” Rock music still concerns the media, intensely or ap-
athetically, positively or negatively, but with no doubt, the question still remains: Is there really “Greek”
Rock music? And is that name correct for that kind of music?

Επαφή > Contact
Ρήγα Φεραίου, 27100 Πύργος / 
Riga Feraiou, 27100 Pirgos
T: +30 2621020888
F: +30 2621020889
elenikouna@hotmail.com, 
mailto:mme@teipat.gr
http://www.infomm.teipat.gr

Υπεύθυνος / in charge: 
Πιστεύος Νίκος / Pistevos Nikos
(Υπεύθυνος εργαστηρίου
ηλεκτρονικών / In charge of the
electronics workshop) 

Επαφή > Contact
Αριστοτέλους 3, 21100 Ναύπλιο /
Aristotelous 3, GR21100, Nafplio
T: +30 6932791275, 
F: +30 2751066186,
pisnik2003@yahoo.gr, 
http://sites.google.com/site/
argoselectronicepalsek/
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KIDSCAM //

Το KIDSCAM είναι μία οργάνωση καλλιτεχνών που βοηθά και υποκινεί τα παιδιά και τους
νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες κινουμένων σχεδίων. Το KIDSCAM υποστηρίζει
μία ενεργή προσέγγιση στην οπτικοακουστική γλώσσα, σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική
άποψη. Το KIDSCAM αναπτύσσει τη δράση του σε σχολεία και κέντρα νεότητας, και
υποστηρίζεται από τις Φλαμανδικές Αρχές.

KIDSCAM is an organization of artists that helps and stimulates children and young people
to realize their own animation movies. Kidscam supports an active approach of the audiovisual
language in combination with an artistic view. KIDSCAM develops its action in schools and
youth centers, and is supported by the Flemish Authorities.

Σούπερ γιαγιά > Super grandma
Διάρκεια < Time 2’ 15’’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
22 νέοι από το σχολείο Sint Lutgardis κατά τη διάρκεια εργαστηρίου stop motion / 22 youngsters from the
Sint Lutgardis school during the stop motion workshop.

Περίληψη > Synopsis
Η γιαγιά ζει κοντά στο πάρκο. Κάθε μέρα, βγάζει τη γατούλα της βόλτα. Μια μέρα όμως η μικρή γατούλα
σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός ουρανοξύστη. Η γιαγιά είναι αρκετά έξυπνη για να σώσει την αγαπημένη
της γατούλα.

Grandma lives near the park. Everyday, she goes for a walk with her lovely kitten. One day the kitten
gets on the top of a skyscraper. Grandma is clever enough to rescue her lovely cat.

Μάτια ορθάνοιχτα > Eyes wide 
Διάρκεια < Time 2’ 39’’ / 2007  

Συντελεστές > Crew
2 παιδιά από το kc nOna, Mechelen κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου stop motion / 2 kids from the kc
nOna, Mechelen during the stop motion workshop.

Περίληψη > Synopsis
Ένα ροζ πλάσμα χάνει το μάτι επειδή έριξε μια δυνατή πορδή. Τα μάτια βλέπουν πολλά πράγματα…

A pink creature looses his eyes by farting too much. The eyes see a lot of things... 

Το ροζ τερατακι > The pink plunder beast 
Διάρκεια < Time 3’ 30’’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
20 νέοι από το σχολείο Ravels κατά τη διάρκεια εργαστηρίου stop motion / 20 youngsters from the School
Ravels during the Stop motion workshop.

Περίληψη > Synopsis
Μια από τις 12 ταινίες, φτιαγμένη από παιδιά από όλο τον κόσμο (Βέλγιο, Μπουρκίνα Φάσο, και Ταϊβάν).
Ένα μοναδικό διεθνές πρόγραμμα διασταύρωσης ανάμεσα στην τέχνη και την οπτική των παιδιών
σχετικά με την εκμετάλλευση. Σε συνεργασία με την Maya Miel Honing. Οι άνθρωποι πρέπει να ταΐσουν
ένα τεράστιο τέρας που δεν είναι ποτέ ικανοποιημένο. Αλλά ποιο είναι αυτό το τέρας?

One of 12 movies, made by kids all over the world (Belgium, Burkina Faso, Brazil and Taiwan). A unique
international cross-over project between art and the vision of children about exploitation. In cooperation
with Maya Miel Honing. People need to feed a huge monster who is never satisfied. But who is that
monster?

// 5756 //

ΒΕΛΓΙΟ > BELGIUM
CAMERA-ETC //

Όλοι συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη συγγραφή του σεναρίου μέχρι
την βιντεοσκόπηση και τη μουσική επένδυση της ταινίας, όπως επίσης στο φόντο και τους
χαρακτήρες. Η Camera etc προτιμά παραδοσιακές τεχνικές όπως αυτήν της ζωγραφικής, το
κόψιμο του χαρτιού, το πλάσιμο πηλού, τις μαριονέτες, την άμμο, τα σκιαγραφήματα…Το
εργαστήριο επίσης παρουσιάζει και τη δουλειά νέων συγγραφέων.

Each person participates in all the stages of creation, from the script writing to the filming
and the soundtrack, not forgetting the backgrounds and the characters. Camera-etc favors
traditional techniques such as drawing, cut-out paper, modeling clay, puppets, sand, shad-
owgraphs... The workshop also produces the works of young authors.

Hudud 
Διάρκεια < Time 8’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, συντονισμός εργαστηρίου / Director, coordinator of the collective workshop: Louise-Marie
Colon, Delphine Hermans. Σκηνοθεσία, σενάριο, χαρακτήρες, animation, soundtrack / Direction, screenplay,
characters, background, animation, soundtrack: 12 Παλαιστίνιοι έφηβοι / 12 Palestinian teenagers. Μοντάζ /
edit: Louise-Marie Colon. Παραγωγός / Producer: Jean-Luc Slock. Παραγωγή / Production: Camera-etc.

Περίληψη > Synopsis
Το να είναι κάποιος 16 χρονών σήμερα στην Παλαιστίνη αυτό σημαίνει πως η ζωή του υπαγορεύεται
από τη συσκότιση, τις συγκρούσεις με στρατιώτες στα σημεία ελέγχου και από τις αυθαίρετες συλλήψεις… 

Being 16 in Palestine today is to have one's life dictated by curfews, clashes with soldiers at check
points and arbitrary arrests...

Πεινασμένος > I’m Hungry
Διάρκεια < Time 5’ 10’’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, χαρακτήρες, animation, φωνές / Direction, script, characters, background, animation,
voices: 11 παιδιά / 11 children. Σκηνοθεσία, συντονισμός εργαστηρίου, μοντάζ / Direction, coordination of the
collective workshop, edit: Louise-Marie Colon, Delphine Hermans. Μουσική / Music: Emmanuel Louis.

Περίληψη > Synopsis
Ο Ικούκ είναι ένας νεαρός Εσκιμώος που ζει στον πάγο. Είναι πάντα πεινασμένος, τόσο πολύ που η
μαμά του δεν μπορεί πια να τον ταΐσει άλλο. Ο Ικούκ πρέπει να βρει μόνος την τροφή του…

Ikouk is a young Inuit who lives on the ice field. He is always hungry, so much hungry that his mum
can’t feed him anymore. Ikouk has to find food on his own…

Warda 
Διάρκεια < Time 5’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, συντονισμός εργαστηρίου / Director, coordinator of the collective workshop: Louise-Marie
Colon, Delphine Hermans. Σκηνοθεσία, σενάριο, χαρακτήρες, animation, soundtrack / Direction, screenplay,
characters, background, animation, soundtrack: 12 Παλαιστίνιοι έφηβοι / 12 Palestinian teenagers. Μοντάζ /
edit: Delphine Hermans.Παραγωγός / Producer: Jean-Luc Slock. Παραγωγή / Production: Camera-etc.

Περίληψη > Synopsis
Κάθε μέρα η Warda πηγαίνει φαγητό στη γιαγιά της. Μια μέρα όμως ένας γιγάντιος τοίχος έχει χτιστεί
και της κλείνει το δρόμο…

Everyday Warda brings food to her grandmother. But one day a giant wall has been built on her way… 

age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
4-12

Υπεύθυνοι / in charge: 
Louise-Marie Colon, 
Delphine Hermans

Επαφή > Contact
Rue de Visé, 490 / B-4020
Liège-Wandre, Belgium
Τ: +32 4 253 59 97
F: +32 4 252 56 31
info@camera-etc.be
www.camera-etc.be

cameraZizanio2009

age
4-12

age
13-16

Υπεύθυνος / in charge: 
Joris Van Dael

Επαφή > Contact
Begijnenstraat 18, 2800
Mechelen, Belgium
Τ: +32 475 49 79 
kidscam@hotmail.com
www.kidscam.be
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ΓΑΛΛΙΑ > FRANCE
ATELIERAAA //

Το Κινηματογραφικό Εργαστήριο Κινουμένου Σχεδίου του Anecy και της Άνω Σαβοίας (Atelier
de Cinéma d'Animation d'Annecy et de Haute-Savoie) ιδρύθηκε το 1971 από τους  Alexandre
Alexeïeff και Claire Parker. Στόχος του είναι η μύηση των νέων στην τέχνη του animation και
στη δημιουργική έκφραση μέσα από αυτό. Οργανώνει εργαστήρια σε σχολεία για τη γνωριμία
με την τέχνη, εργαστήρια δημιουργίας ταινιών μικρού μήκους, εκπαιδευτικά σεμινάρια για
εκπαιδευτικούς αλλά και επαγγελματίες, προβολές, συναντήσεις. 

The Cinematographic Animation Workshop of Anecy and Upper Savoy (Atelier de Cinéma d'An-
imation d'Annecy et de Haute-Savoie) was founded in 1971 by Alexandre Alexeïeff and Claire
Parker. Its objective is the initiation of young people in animation art and creative expression
through it. Organizes workshops in schools to get acquainted with the art, workshops to create
short films, educational seminars for teachers and professionals, screenings, meetings.

Το πέρασμο του Muybridge > Walk a Muybridge 
Διάρκεια < Time 1'16" / 2009 

Συντελεστές > Crew
MJC Taninges. Υπεύθυνος / in charge: Samuel Yal.

Περίληψη > Synopsis
Τι κάνει έναν άνθρωπο να περπατάει; Ρωτήστε τον Muybridge…
What makes a human being walk? ask Muybridge...

Αποτυχημένο τέρας > Monster beans 
Διάρκεια < Time 3'09" / 2009  

Συντελεστές > Crew
Υπεύθυνοι / in charge: Marie-zoéb Legendre, remi Cstellotto, Marie-helène Gualdi.

Περίληψη > Synopsis

Κακόμοιρο μικρό τερατάκι: δεν έχει καθόλου τύχη. Δεν καταφέρνει να τρομάξει παιδιά.
Poor little monster: he has no luck. He doesn't manage to scare childre.

Εκρηκτικό βατράχι > Explosive frog 
Διάρκεια < Time 53" / 2008  

Συντελεστές > Crew
Quentin Egloff. Υπεύθυνη / in charge: Françoise Grumeau.

Περίληψη > Synopsis
Ο βάτραχος δεν έπρεπε να φάει τη μέλισσα...το κάνει να εκραγεί!
The frog shouldn't eat a bee... it makes it explode!

Στην άκρη των δαχτύλων > At the edge of the fingers 
Διάρκεια < Time 2'49" / 2008   

Συντελεστές > Crew
LPP Les Cordelier. Υπεύθυνοι / in charge: Cecile Gonard, Camille Marchand, Françoise Grumeau.

Περίληψη > Synopsis
Δεν έχει σημασία η διαφορά, τα σχήματα και τα χρώματα γίνονται ένα στο τέλος.
No matter the difference, shapes and colours mix up in the end.

// 5958 //

Η γιορτή του νεκροταφείου > Graveyard's fancy fair
Διάρκεια < Time 4’ 52’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
26 νέοι από το εργαστήριο του stop motion / 26 youngsters from the Stop motion workshop.

Περίληψη > Synopsis
Τη νύχτα ένα νεκροταφείο ζωντανεύει.

At night a graveyard comes alive. 

Και μετά > And than
Διάρκεια < Time 2’48’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
16 νέοι από το σχολείο Sint Joris κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου stop motion / 16 youngsters from the
Sint Joris school during the Stop motion workshop.

Περίληψη > Synopsis
Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου “feuilleton”, Filem'on, Brussel. Ζητήθηκε
από το Kidscam να φτιάξει μια ταινία με παιδιά που θα αφορά το χαρτί και τη σκιά των animation. Κάθε
παιδί έπρεπε να σκεφτεί ένα διαφορετικό τρόπο μεταμόρφωσης της σκιάς.
Και από μια μικρή άκρη που έπεσε… και από εκεί δημιουργήθηκε ένα δέντρο… και από εκεί έπεσε ένα
μήλο…

This movie was made for the film festival “feuilleton”, Filem'on, Brussel. Kidscam was asked to make a
movie with children about paper and shadow animation. Each kid had to come up with a shadow trans-
formation.
And than a little point fell…and than it became a tree…and than an apple fell...

age
4-12

cameraZizanio2009

age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
13-16

age
17-20

Επαφή > Contact
4, passage des Clercs,
BP426-74020 Annecy
Cedex, France
T: +33 04 50 45 19 30
atelieraaa@wanadoo.fr
www.atelieraaa.org 

ΒΕΛΓΙΟ > BELGIUM
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ > GERMANY
JUGENDFILM E. V. //

Το “Jugendfilm e.V.” είναι μία συνεργασία ελεύθερων επαγγελματιών από διάφορους χώρους
της κινηματογραφικής βιομηχανίας, σεναριογράφους, σκηνοθέτες, μοντέρ και εικονολήπτες.
Η φιλοσοφία μας: μέσα στην παραγωγή τα παιδιά πρέπει να κάνουν όσο το δυνατόν
περισσότερα μόνα τους. 

Jugendfilm e.V.” is a joined venture of freelancers from different departments of the film
business, writers, directors, editors and cameramen. Our philosophy: within the production
the children should do as much as possible by themselves. 

Ο χορός της πόλης > City waltz 
Διάρκεια < Time 2’27’’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
Oskar de Wyl, Fynn Duwe, River Jahn, Oeri Kirsch, Valentin Kleitmann, Jelena Malkowski, David Newton,
Lasse Welsch, Niko Wetzer.
Project managers: Robert Paschmann, Philipp Grulch.

Περίληψη > Synopsis
Ένα παιδί στέκεται στο πεζοδρόμιο, κλείνει τα μάτια και ακούει, απεικονίζοντας τα πλεονεκτήματα τον
παλμό της πόλης – μια μουσική συμφωνία της μητρόπολης.

A kid stands on the sidewalk closing his eyes and listens, visualizing to the pulls of the city – a symphony
of the metropolis.

Ο καναπές -τέρας > Monstersofa
Διάρκεια < Time 2’40’’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
Sönke Amukamara, Lukas Dobrek, Juliane Engelmann, Richard Huck, Jakob Jägerfeld, Valentin
Kleitmann, Simon Krugmann, Franka Marquardt, Fredrick Massoun, Simon Maul, Jana Oelrichs. 
Project manager: Robert Paschmann.

Περίληψη > Synopsis
Ένας καναπές θυμώνει πάρα πολύ…

A Sofa gets very hungry...

Ένα τελευταίο τσιγάρο > Last Cigarette
Διάρκεια < Time 1’20 / 2008 

Συντελεστές > Crew
Omid Attarchy, Keanu Bou-Chedid, Robin Hatting, Tom Hatting, Pjotr Kowa, Maxime Legrand, Timon
Masberg, Sarah Marie Matthes, Jan Jakob Sarbach, Carla Seiffe.
Project management: Gabriel Bornstein
Project assistance: Alexander Obe

Περίληψη > Synopsis
Ο προδότης ενός κυκλώματος γκάνγκστερ βρίσκεται δεμένος μπροστά στην παλιά του συμμορία. Ήρθε
η ώρα να πεθάνει. Η τελευταία του επιθυμία: Ένα ακόμη…

The traitor of a pack of gangsters finds himself bounded in front of his former gang. His time has come
to die. His last wish: one last…

// 6160 //

Προφυλαχτείτε > Watch out
Διάρκεια < Time 1'54" / 2009   

Συντελεστές > Crew
lycée Gabriel fauré_ audiovisuel. 
Υπεύθυνοι / in charge: Nathalie Anquez, Rebecca Morse.

Περίληψη > Synopsis
Προειδοποίηση κατά των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων που είναι δυνατό να μεταδοθούν σε
ένα πάρτι (όπου υπάρχουν αλκοόλ και τα ναρκωτικά, για παραδείγματα).

Warning against sexual diseases that can be transmitted at a party (where there are alcohol and drugs
for examples).

Περνάει ή τα σπάει > Passes or breaks
Διάρκεια < Time 1'05" / 2009   

Συντελεστές > Crew
Mfr Bonne- Bac. 
Υπεύθυνοι / in charge: Cecile Gonard, André Larmusiaux.

Περίληψη > Synopsis
Ένας οδηγός αυτοκινήτου παθαίνει ατύχημα λόγω πονοκεφάλου.
A car driver has an accident because of a headache.

Η φούσκα > The bubble
Διάρκεια < Time 1'04" / 2008   

Συντελεστές > Crew
Lycée Gabriel Fauré. 
Υπεύθυνη / in charge: Cecile Gonard.

Περίληψη > Synopsis
Για να είσαι ασφαλής, μην ξεχάσεις το προφυλακτικό!
To be safe, don't forget the condoms!

Με το μαγικό ραβδί > With the magic wand
Διάρκεια < Time 1'16" / 2009    

Συντελεστές > Crew
Impro Les Gentianes Grenoble Name.
Υπεύθυνη / in charge: Cecile Gonard.

Περίληψη > Synopsis
Ένα κακό μετατρέπει μια πριγκίπισσα σε κάμπια αλλά η πριγκίπισσα είναι έξυπνη και ξέρει πώς να λύσει
τα μάγια.

An evil witch turns a princess into a caterpillar but the princess is clever and knows how to break the spell.

age
17-20
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age
13-16
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Υπεύθυνοι / in charge: 
Robert Paschmann, Tonguc
Baykurt, Gabriel Bornstein,
Klaus Weller 

Επαφή > Contact
Am Felde 28 22765 Hamburg,
Germany
Τ: +49 40 393479, 
+49 40 3903722
info@jugendfilm-ev.de
www.jugendfilm-ev.de

age
13-16
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13-16
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13-16

ΓΑΛΛΙΑ > FRANCE
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KAROLIS SPINKIS //

Για την πρώτη ταινία… Μας πήρε τέσσερις μήνες να προετοιμάσουμε την παραγωγή. Έπρεπε
να βρω κάποιους βοηθούς (φίλους ή συγγενείς) οι οποίοι θα με υποστηρίξουν κατά τη
διάρκεια των γυρισμάτων. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καθόλου ομάδα, μόνο εγώ και
κάθε μέρα διαφορετικοί άνθρωποι. Για τα γυρίσματα χρειάστηκαν 5 μέρες στη Λιθουανία και
2 μέρες στην Γερμανία.
Για την δεύτερη ταινία… δούλεψα μόνος. Έγραψα το σενάριο, έκανα τα γυρίσματα και το
μοντάζ μόνος. Αυτή η ταινία αποτελεί ένα πακέτο προσωπικών μου ιδεών τις οποίες
περισυνέλεξα από το σημειωματάριο που κρατούσα τους τελευταίους 9 μήνες. 

For the first film… It took four months to prepare the production. I had to find some helpers
(friends or family) who supported me during the shootings. There was no team at all, only
me and different people every day. The shootings took 5 days in Lithuania and 2 days in
Germany.
For the second film… I worked alone. I wrote the script, filmed and cut it myself. This movie
is a package of my ideas that I collected in my notepad during the last 9 months.

Αντίθετα στο Δυτικό Άνεμο > Against the West Wind 
Διάρκεια < Time 8’30’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Karolis Spinkis. 

Περίληψη > Synopsis
Γεννήθηκα στη Λιθουανία και στην ηλικία των 12 μετακόμισα στη Γερμανία. Μετά από πέντε χρόνια επέ-
στρεψα για να σας παρουσιάσω τη μαμά- πατρίδα μου. Βλέπετε αυτή τη χώρα με τον τρόπο που την βλέ-
πουν τα μάτια μου. Ακόμη και τα πιο απλά καθημερινά πράγματα στην ταινία παρουσιάζονται συναρπα-
στικά. Στο τέλος, συγκρίνω την παλιά και τη νέα μαμά- πατρίδα… με τέλος που παραμένει ανοιχτό.

I was born in Lithuania and at the age of 12, I moved to Germany. After five years I went back to
introduce my motherland to you. You see this country in this way as it is - through my eyes. Even the
simple things of every day life are shown in a fascinating way here. At the end, I compare my old and
new motherlands… with an open end.

Τελειότητα > Perfection 
Διάρκεια < Time 4’15’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Karolis Spinkis. 

Περίληψη > Synopsis
Γυρεύω την τελειότητα αλλά υπάρχει στην πραγματικότητα; Η ταινία αναζητά την οπτική γωνία του θεατή
και παρουσιάζει τις συμπεριφορές εκείνες που μας αποτρέπουν από το να είμαστε τέλειοι. Η τελειότητα
δεν είναι πραγματική – είναι απλά μια εικόνα της φαντασίας μας.

I’m looking for perfection but does it exist? The short film asks the viewer for his own point of view and
shows which attitudes prevent us of being perfect. Perfection is not real - it’s just a picture of our imag-
ination.

// 6362 //

Δίνε του > Beat it 
Διάρκεια < Time 1’34’’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
Christian Düe, Alexander Gavritchkov, Anna Gavritchkova, Maximilian Knopp, Anton Köchermann,
Charlotte Pienitz, Antonio Schmitter, Christopher Teichmann.
Ερμηνεία / Cast: Christian Düe, Alexander Obe. 
Project managers: Klaus Weller, Alexander Obe.

Περίληψη > Synopsis
Μια αρσενική άλκη κάθεται μπροστά από μια καφετέρια και πίνει λεμονάδα, όταν ένα κουνούπι αρχίζει
να την ενοχλεί…

A moose is sitting in front of a coffee shop drinking lemonade, when a mosquito starts annoying him...

Απροσάρμοστος > He stinks 
Διάρκεια < Time 7’32’’ / 2008   

Συντελεστές > Crew
Lukas Bartels, Muriel Bielenberg, Jonas Glöer, Luca Hoin, Gregor Klein, Henri Kuhnke, Dominik Mocci,
Jonas Molzahn, Florian Otte, Mona Tesch, Adrian Tetzlaff.
Κάμερα / Camera: Adrian Tezlaff.
Project management: Gabriel Bornstein.
Project assistance: Moritz von Dungern.

Περίληψη > Synopsis
Ο 16χρονος Ντάνιελ είναι ερωτευμένος με την Μόνα, αλλά εκείνη ανήκει στη συμμορία του Μαξ. Ο
Μάξ δεν συμπαθεί καθόλου τον Ντάνιελ και τον πειράζει όποτε του δίνεται η ευκαιρία. Έρχεται όμως
κάποια στιγμή που ο Ντάνιελ φτάνει στα όρια του.

16 year old Daniel has fallen in love with Mona, but she belongs to Max’ gang. Max doesn’t like Daniel
and teases him whenever he can. It comes to the point that Daniel cannot bear it anymore.

cameraZizanio2009

Υπεύθυνoς / in charge: 
Karolis Spinkis

Επαφή > Contact
Ilmenauerstr. 26A, 98693
Unterpörlitz, Germany
T: +49 174 255 8728
karolis.spinkis@gmail.com
www.karolis-spinkis.de
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ > GERMANY
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ > CZECH REPUBLIC 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ SOKOLOVSKA // 
PRIMARY SCHOOL OF ARTS SOKOLOVSKA //

Οι δάσκαλοι και οι μαθητές ενδιαφέρονται εντατικά για μια ταινία κινουμένων σχεδίων στα
πλαίσια μιας καλλιτεχνικής διαπαιδαγώγησης. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων είναι η
τεχνολογία που δίνει ζωή σε άψυχα κομμάτια, γλυπτά και τα εμπλέκει σε μια σχέση για χάρη
μας. Με την ίδια επιστολή έχουμε την άδεια να συνδέσουμε μια τέχνη και μια γλώσσα ταινιών.
Βάσει του ενδιαφέροντός μας δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Animanie. Επιτρέπει τη
συνάντηση των νέων συγγραφέων και των επαγγελματιών στα εργαστήρια κινουμένων
σχεδίων. Μια εβδομαδιαία συγκέντρωση κατάρτιση πάνω στις ταινίες κινουμένων σχεδίων
οργανώνεται κάθε καλοκαίρι καθώς επίσης και το φθινοπωρινό φεστιβάλ ταινιών κινουμένων
σχεδίων. Αυτό το φεστιβάλ εκτιμάται ως σημείο αναφοράς της πολυετούς αφοσίωσης και
εργασίας μας σε ότι αφορά το κινούμενο σχέδιο. Ήδη η τέταρτη έκδοση πραγματοποιείται
φέτος.

Teachers and students are intensively concerned with an animated film in the framework of
an art education. An animation means a technology allowing enlivening lifeless pieces,
sculptures and setting them in relations for us. By the same mail we are allowed to connect
an art and a film language. On the basis of our interest the project of Animanie was created.
It allows meeting of young authors and professionals at the animation workshops. A week
concentration training specialized to an animation is organized every summer as well as the
autumn festival of an animated film. This festival is rated as the flashpoint of our yearlong
focus and work in a sphere of the animation. Already forth edition is held this year.

Γκρίζα Πόλη > Grey City
Διάρκεια < Time 5’45’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Matěj Forejt. 
Μουσική / Music: Vladimír Sosna.
Ήχος / sound cutting: Zdeněk “Hanče” Wachtl. 
Κάμερα / camera: Šimon Forejt. 
Ηχητικά εφέ / sound effects: Pavel Forejt.
Alena Drahokoupilová, Jana Jeremiášová (καθηγητές / teachers).

Περίληψη > Synopsis
Προσπάθησε να κοιτάξεις γύρω σου… Προσπάθησε να αναπνεύσεις… Και προσπάθησε να φυτέψεις το
δέντρο…

Try to look around you... Try to breathe deeply... And try to plant the tree...

ŠÁRKA – σε ασπρόμαυρο φόντο > ŠÁRKA – in black and white space
Διάρκεια < Time 4’06’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Anna Doležalová.
Ήχος / sound cutting: Zdeněk “Hanče” Wachtl.
Jana Jeremiášová. 

Περίληψη > Synopsis
Το ερώτημα είναι, πως μπορείς να κάνεις μια παρτίδα σκάκι να είναι αθώα;

The question is, how can develop innocent chess game? 

// 6564 //

ΔΑΝΙΑ (ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ) >DENMARK ( FEROE ISLANDS) 

FISK09 //

Σαν μέρος του εργαστήριου FISK09, μας δόθηκε η εργασία να παράγουμε ένα 5λεπτο
ταινιάκι. Χωριστήκαμε σε ομάδες και ο καθένας μας είχε συγκεκριμένο ρόλο στην παραγωγή,
μετά μας δόθηκε προθεσμία μιας εβδομάδας για να φτιάξουμε αυτή την ταινία μικρού μήκους.
Μας είχαν βρει τους ηθοποιούς αλλά όλη η υπόλοιπη δουλειά ήταν δικής μας ευθύνη. Είχαμε
δύο περίπου μέρες για την προ-παραγωγή, δύο μέρες για τα γυρίσματα και δύο μέρες για
την μετα- παραγωγή.

As part of the FISK09 workshop, we were given the task to produce a 5’ short film. We were
divided into specific production-roles, and then had one week to produce the short film. The
actors were given to us, but the rest of the work was up to us. We had approx two days for
pre-production, two days for filming and two days for post production.

Τυφλή Πίστη > Blind Belief 
Διάρκεια < Time 5’21’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / Direction, screenplay: Andrias Høgenni.
Ερμηνεία / cast: Hallur Hjalgrímsson, Sóley Danielsen.
Production Manager: Piitu Venhola.
Φωτογραφία / Cinematography: David Piesse. 
Ήχος / Sound: Harald í Kálvalíd. 
Script: Martine Sørensen.
Μοντάζ / edit: Karel Develop, Jóhannus  E. Johansen. 

Περίληψη > Synopsis
Ο Job ψάχνει τρόπο να αυτοκτονήσει, αλλά δεν μπορεί να βρει την κατάλληλη μουσική που θα συνοδεύει
το θάνατο του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένας ανεπιθύμητος ξένος τον επισκέπτεται. Η συνάντηση
έχει τεράστιες συνέπειες και για τους δύο.

Job is trying to kill himself, but can’t find the right music to die to. And to make matters worse, an un-
wanted stranger pays him a visit. The encounter has huge consequences for both. 

age
17-20

Υπεύθυνος / in charge: 
Martin Simonsen

Επαφή > Contact
Klippfisk, J. H. Schrøtersgøta 5,
FO-100 Tórshavn, Faroe Islands
Τ: (00298) 30 23 25
klippfisk@klippfisk.fo
www.klippfisk.fo

cameraZizanio2009

Υπεύθυνοι / in charge: 
Martina Vorackova, Matěj Forejt,
Adéla Tanzerová

Επαφή > Contact
Tachovská 75, 32300 Plzeň,
The Czech Republic
Τ: +420 721 154 426
macek@tachovska.cz,
e.tanzerova@seznam.cz, 
anna.dolezalova@centrum.cz
www.animanie.cz 

age
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REPROCHU //

Γράψαμε τα σενάρια και ζητήσαμε τη γνώμη της οργάνωσης ARPOK, και κάναμε κάποιες
αλλαγές. Μετά από αυτό, αρχίσαμε να ψάχνουμε για ηθοποιούς, να προετοιμάζουμε τα
κοστούμια και τις ιδιότητες της σκηνοθεσίας. Ηθοποιοί ήταν παιδιά από ένα νηπιαγωγείο,
όπου κάναμε και γυρίσματα. Εμείς και οι καθηγητές μάθαμε στα παιδιά την πλοκή των σκηνών,
σαν να είναι ένα μικρό παιχνίδι. Προετοιμάσαμε τα κοστούμια (μπλουζάκια με σημαίες
κρατών). Τα παιδιά έβαψαν το κύπελλο. Είχαμε 3 συναντήσεις με τα παιδιά πριν από τη μέρα
του γυρίσματος. Τα αθλήματα έγιναν με τη βοήθεια του στούντιο μετα- παραγωγής από το
Zlin. Η μέρα κινηματογράφησης ξεκίνησε με την πρώτη προσπάθεια μας με τα παιδιά. Τα
παιδιά ήταν ντυμένα και χτενισμένα. Τα γυρίσματα διήρκεσαν περίπου 3 ώρες. Μετά από τα
γυρίσματα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το μοντάζ. Το μοντάζ του υλικού έγινε στο στούντιο
μετα- παραγωγής στο Zlin, όπου πήγαμε τρεις φορές. Πριν την ολοκλήρωση των σκηνών, τις
στείλαμε στην ARPOK για διορθώσεις. Τώρα οι άνθρωποι μπορούν να δουν πλήρης σκηνές
στην ιστοσελίδα μας και στο youtube.com σαν μέρος προώθησης της ταινίας.

We wrote scripts and consulted them with the organisation ARPOK, and did some change.
After that, we started looking for actors, preparing costumes and stage properties. Actors
were children from a kindergarten, where we were also shooting. We and teachers taught
children a plot of the spots like a small play. We prepared costumes (T-shirt with flags of
states). Children painted the mug. We had 3 meetings with children before the shooting day.
Spots were made with the help of the postproduction studio from Zlin. The filming day
started with our first attempt with children. Children were dressed and done hair. The
shooting took about 3 hours. After shooting we could start cutting. The material was cut in
Zlin at the postproduction studio, where we went three times. Before completion of spots,
we sent them to ARPOK for corrections. Now people can see complete spots on our website
and on youtube.com as a part of promotion.

Διαφήμιση κατά της φτώχειας > Advertising against poverty
Διάρκεια < Time 2’30’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Jana Karasova.
Σενάριο / screenplay: Tamara Michalcikova, Jana Karasova.
Κοστούμια / Costumes: Eva Mezihorakova, Tamara Michalcikova.
Σκηνικά / Stage properties: Tereza Siblova, Zuzana Juranova.
Δουλειά, εκπαίδευση με τα παιδιά / Work, training with children: Johana Odstrcilikova.
Κάμερα, ήχος, μοντάζ / Camera, sound, edit: Jana Karasova, Eva Mezihorakova, Tereza Siblova 
(σε συνεργασία με το στούντιο μετα- παραγωγής στο Zlin / in conjunction with the postproduction stu-
dio from Zlin). 

Περίληψη > Synopsis
Δύο κοινωνικά σημεία παρουσιάζουν οκτώ χώρες προτεραιότητας της Τσεχικής ξένης αναπτυσσόμενης
συνεργασίας και δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για τα δημοτικά σχολεία αυτών των χωρών.
Εξοικειώνονται με οκτώ χώρες προτεραιότητας της Τσεχικής ξένης αναπτυσσόμενης συνεργασίας.
Αυτό είναι σημαντικό για τη στάση τους απέναντι στην Τσεχική ξένη αναπτυσσόμενη συνεργασία, επειδή
μόνο μερικοί από τους ανθρώπους γνωρίζουν τις Τσεχικές χώρες προτεραιότητας.

Two social spots present eight priority countries of Czech foreign developing co-operation and two ed-
ucational programs for elementary schools about these countries. They are acquainted with eight
priority countries of Czech foreign developing co-operation. This is important for their attitude to Czech
foreign developing co-operation, because only a few of people know Czech priority countries.

// 6766 //

Δυτικό θρίλερ > West thriller 
Διάρκεια < Time 10’52’’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σχεδιασμός, animation, σκηνοθεσία / theme, screenplay, design, animation, direction: 
Adéla Tanzerová. 
Μουσική / music: Martin Petruň.
Σχεδιασμός, animation / design, animation: Matouš Sieber, Tereza Kydlíčková.

Περίληψη > Synopsis
Μια χαρούμενη ιστορία τριών φίλων, των οποίων οι διαφορετικές γευστικές επιλογές τους περιπλέκουν
τη ζωή τους με κάθε τρόπο.

Joyful story of three friends whose various palates complicate their life all kind of ways…

Μην πάρεις άλλο, γιαγιά! > Do not take anymore, granny! 
Διάρκεια < Time 2’ 29’’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Lenka Fránová, Taťána Rubášová.
Μουσική / music: Jiří Opl. 
Martina Voráčková.

Περίληψη > Synopsis
Τι μπορεί ίσως να συμβεί, εάν κάποτε η γιαγιά συναντήσει τον χίπη εγγονός της…

What may happen, if once granny meets her hippie grandson… 

Καθαρίστε τα παπούτσια σας > Clean your shoes  
Διάρκεια < Time 6’49’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Eliška Tanzerová.
Animation: Ondřej Sosna, Tereza Kauerová.
Μουσική / music: Martin Petruň, Martina Voráčková.
Ήχος / sound cutting: Kryštof Kunc, Míra Suchý.

Περίληψη > Synopsis
Η ταινία κινουμένων σχεδίων για το ταξίδι μιας πόρτας στον κόσμο.

The animated movie about the door journey through the world.

age
4-12
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Υπεύθυνη / in charge: 
Jana Karasova 

Επαφή > Contact
Tucapy 122, Holesov 76901,
Czech republic
T: + 420 720 413 606
jana.karasova@reprochu.cz
www.reprochu.cz

age
13-16
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13-16

age
17.20

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ > CZECH REPUBLIC 
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ GLENBURN // GLENBURN SPORTS COLLEGE// 

Οι νέοι 13 και 14 ετών είχαν την ιδέα για τα animation και κατόπιν εργάστηκαν μαζί για να
γράψουν το σενάριο. Συμμετείχαν από την αρχή΄ κατέγραψαν τις φωνές, σχεδίασαν τους
χαρακτήρες, έκαναν το πλάνο της ιστορίας και χρονομέτρησαν την ταινία πριν σχεδιάσουν
και χρωματίσουν το φόντο.Τα στοιχεία κάθε χαρακτήρα δόθηκαν χρησιμοποιώντας το P-
Shop και κατόπιν εισήχθησαν στο πρόγραμμα Flash που χρησιμοποιήθηκε για να δώσει
κίνηση. Οι νέοι έφτιαξαν οι ίδιοι τα ηχητικά εφέ και σχεδίασαν το τελικό αποτέλεσμα.Οι ταινίες
έχουν σαν σημείο αναφοράς τη γενέτειρα τους, την πόλη Skelmersdale, μια στερημένη
περιοχή του δυτικού Lancashire στη βόρεια Αγγλία και έχουν σαν πηγή έμπνευσης ένα αστικό
μύθο. 

The young people aged 13 and 14 conceived the idea for the animations then worked
together to write the script. They were involved from the beginning; recorded the voices, de-
signed the characters, storyboarded and timed the film before drawing and painting back-
grounds.The character elements were broken down using P-Shop then imported into Flash
which was used to animate. The young people sourced sound effects themselves and de-
signed the score. The films are set in their home town of Skelmersdale, a deprived area of
West Lancashire in Northern England and draws upon an urban myth.

Κλειδωμένη μέσα > Locked In
Διάρκεια < Time 3’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σχέδιο, animation / screenplay, design, animation, record: Stacey Kelly Denton, Laura Foster,
Whitney Shaw, Sophie Forshaw, Leah Castley.

Περίληψη > Synopsis
Μια κοπέλα που συνηθίζει να τρομοκρατεί τους συμμαθητές της βρίσκεται κλειδωμένη μέσα σε ένα
εμπορικό κέντρο από τους ίδιους τους συμμαθητές που με αυτό τον τρόπο παίρνουν την εκδίκηση τους.
Κανένας όμως δεν είναι προετοιμασμένος όταν εμφανίζεται ένας μυστηριώδης ακέφαλος καβαλάρης
και αποδεικνύει πως οποιοσδήποτε παλικαράς, σε οποιαδήποτε μορφή, είναι ολοκληρωτικά απαράδεκτος.

Α bully gets locked inside a shopping mall by her classmates as they take revenge. No-one is prepared
when a mysterious headless horseman shows up and proves that all bullying is completely unacceptable
in any form.

Ο Πρίγκιπας, το Ρολόι και ο Σκύλος > The Prince, the Watch and the Dog 
Διάρκεια < Time 3’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σχέδιο, animation / screenplay, design, animation, record: Stacey Kane Worrall, Ben Cartwright,
Nathan McMullan.

Περίληψη > Synopsis
Μια πριγκίπισσα και ένα σκυλί από το μεσαίωνα μεταφέρονται μέσω μιας χρονικής πύλης στο σύγχρονο
Skelmersdale. Όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως ήλπιζε, ο πρίγκιπας της έρχεται να τη σώσει.
Το γρασίδι δεν είναι πάντα καλύτερο στην άλλη μεριά του φράκτη!

A medieval princess travels with a dog through a time portal to modern day Skelmersdale. When
things don’t turn out as well as she hopes, her prince comes to the rescue. The grass isn’t always
greener on the other side of the fence!

// 6968 //

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UK
FIRST LIGHT //

Το First Light στοχεύει να εμπνεύσει, να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους νέους όλων των
κοινωνικών τάξεων να πουν τις προσωπικές τους ιστορίες μέσω μιας ταινίας. Παρέχουμε
χρηματοδότηση και πείρα ώστε να καταστίσουμε ικανά άτομα από πέντε έως 19 ετών, σε όλο
το Ηνωμένο Βασίλειο, να δημιουργήσουν ψηφιακές ταινίες μικρού μήκους. Η διανομή των
ρόλων & αλλά και ο ρόλος του προσωπικού θα είχαν αναλαμβάνονται από τους διάφορους
νέους που είναι μέλη της ομάδας. Κάθε ένας έχει την ευκαιρία να γράψει, να παίξει, να κάνει
γύρισμα, να σκηνοθετήσει, να διαχειριστεί το φωτισμό, να μοντάρει, να ασχοληθεί με τη
παραγωγή & να προβάλλει τη δική του ταινία. Η δουλειά της Charlotte Dolman είναι να
επιδιωχθούν ενεργά οι ευκαιρίες διαλογής εξ ονόματος των νέων παραγωγών ταινιών που
ολοκληρώνουν κινηματογραφικά προγράμματα στην εταιρεία First Light. 

First Light aims to inspire, aid and champion young people from all backgrounds to tell stories
about themselves and their lives through the medium of film. We provide funding and expertise
to enable five to 19-year-olds, throughout the UK, to create short digital films. The roles of cast
& crew would have been undertaken by various members of the young people in the group.
Each would have had the opportunity to write, act, shoot, direct, light, edit, produce & screen
their own film. Charlotte Dolman job is to actively seek screening opportunities on behalf of the
young filmmakers that complete film projects at First Light.

Το νησί > The Island 
Διάρκεια < Time 4’ 50” / 2007

Συντελεστές > Crew
Αυτή η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή μεταξύ μιας ομάδας νέων από το Συμβούλιο Δήμων Stockton
καθοδηγούμενη από επαγγελματίες παραγωγούς ταινιών / This film was a collaborative production
between a group of young people from the Stockton Borough Council guided by professional filmmakers.

Περίληψη > Synopsis
Αυτή το γοητευτικό animation λέει την ιστορία μιας κτητικής πολικής αρκούδας που προσπαθεί να
κρατήσει το νησί πάγου για τον εαυτό της κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις επιθυμίες ενός πολύ
αποφασισμένου πιγκουίνου! Ακολουθεί μια φιλονικία σε όλο της το μεγαλείο, ενώ το νησί πάγου
κατευθύνεται προς τις Μπαχάμες και έναν μάλλον πιο χαλαρό παπαγάλο…

This charming animation tells of a possessive polar bear bent on keeping his ice island to himself
against the wishes of a very determined penguin! A full scale sparring match ensues whilst the ice
island drifts off towards the Bahamas and a rather more laid-back parrot…

Τελευταία ευκαιρία, τελικός νικητής > Last Chance, Final Rep  
Διάρκεια < Time 8’36’’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
Αυτή η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή μεταξύ μιας ομάδας 16 νέων καθοδηγούμενη από τους
επαγγελματίες κινηματογραφιστές της GMAC στη Γλασκώβη / This film was a collaborative production
between a group of 16 young people , guided by professional filmmakers at GMAC in Glasgow.

Περίληψη > Synopsis
Αυτό το ατμοσφαιρικό δράμα ερευνά τις πιέσεις που δέχεται στη ζωή του ένας νεαρός αρσιβαρίστας
καθώς προσπαθεί να υποτάξει τους φόβους του και να κερδίσει έναν ανταγωνισμό. Άραγε οι απαιτήσεις
τις οικογένειας του & η εργασιακή του ζωή θα έχουν αρνητικές συνέπειες στην αθλητική του ευκαιρία;
Βασισμένο σε μια ιστορία που υποβλήθηκε σε ένα διαγωνισμό σεναρίων από ένα νεαρό άτομο που είχε
εργαστεί προηγουμένως σε μια ταινία του προγράμματος First Light film και επέστρεψε για να κάνει
αυτήν την ταινία ως ομότιμος σύμβουλος. 

This atmospheric drama explores the pressures in a young weightlifter’s life as he tries to conquer his
fears and win a competition. Will the demands of his home & work life take their toll on his sporting
chance? It was based on a story submitted to a script competition by a young person who had
previously worked on a First Light film and who returned to make this film as a peer mentor. 

age
13-16

Υπεύθυνος / in charge: 
Charlotte Dolman 

Επαφή > Contact
First Light, Studio 28, Fazeley Studios,
Fazeley Street, Birmingham, UK
Τ: +44 121 224 7511
charlotte@firstlightonline.co.uk
www.firstlightonline.co.uk
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Υπεύθυνος / in charge: 
Tony Ealey

Επαφή > Contact
Eek Films,Toxteth TV 36 Windsor
Street, Liverpool, England
T: +44 151 280 2399, 
+44 7980214890
tony@eekfilms.com
www.eekfilms.com

age
13-16

age
13-16
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H χώρα του Hickapoo > The land of Hickapoo
Διάρκεια < Time 13’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Jackass Juniors, Jackass Seniors.
Βοηθός σκηνοθέτη, κάμερα, μοντάζ / assistant director, camera, edit: Aidan Robson 
Σκηνοθεσία / direction: Sean McKenna 
Παραγωγή / production: Helen Ward 

Περίληψη > Synopsis
Στη μακρινή χώρα του Hickapoo, κάπου στην Ανατολή, ο Μάρκο Πόλο και ο στενός του φίλος του
Γκελάτο, συμφώνησαν να βοηθήσουν τον Αυτοκράτορα Χου- Χου στην προσπάθεια του βρει τον μαγικό
κύλινδρο. Ξέρουν όμως πως στο μοναστήρι του σοφού και αρχαίου μοναχού το πρόβλημα
παρασκευάζεται στην κουζίνα ; - ένα μπολ με χυλοπίτες δεν είναι ότι φαίνεται!

In the far away land of Hickapoo, somewhere in the Orient, Marco Polo and his sidekick Gelato, agree
to help Emperor Choo-Choo in a quest to find the magic scroll. But do they know that in the monastery
of the wise and ancient monk trouble is brewing in the kitchen ? - a bowl of noodles is not what it
seems! 

WINGFIELD BUSINESS AND ENTERPRISE COLLEGE //

Οι μαθητές από το Βασικό Επίπεδο 3 της Wingfield Business and Enterprise College στο
Rotherham συμμετείχαν σε μια εκδήλωση στην Αίθουσα Κινηματογραφικών Προβολών του
Sheffield για να φτιάξουν σενάριο σε μια ημέρα. Η ταινία «Single Trace» γεννήθηκε από τις
ιδέες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας. Έπειτα οι νέοι συνεργάστηκαν
στενά με την εταιρεία C Media Productions, η οποία παρείχε την τεχνική υποστήριξη ώστε να
δώσει την ευκαιρία σε αυτούς τους νέους να πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους.

Key Stage 3 students from Wingfield Business and Enterprise College in Rotherham partici-
pated in a script ideas day at the Showroom Cinema in Sheffield. “A Single Trace” was born
out of ideas developed during the day. The young people then worked closely with C Media
Productions who provided technical support to enable the young people to realise their ideas.

// 7170 //

JACK DRUM ARTS // 

Για την πρώτη ταινία τα παιδιά συνεργάστηκαν με κινηματογραφιστές από το Jack Drum Arts
στο πλαίσιο ενός καλοκαιρινού προγράμματος εξερεύνησης της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς - Segedenum ένα Ρωμαϊκό Οχυρό της Wallsend στην Tyne & Wear. Η ταινία
έγινε σε μια εβδομάδα με τα παιδιά να επεξεργάζονται τις ιδέες, το σενάριο, το χειρισμό της
κάμερας και μέρος του μοντάζ το οποίο υποστηρίχθηκε από τους επαγγελματίες και το
προσωπικό των μουσείων Tyne & Wear. Το on-line μοντάζ έγινε από έναν εκπαιδευόμενο
μοντέρ ενώ οι διάλογοι στα λατινικά προστέθηκαν στην διαδικασία της παραγωγής από το
Durham Classics Department στο Πανεπιστήμιο του Durham. 
Η δεύτερη ταινία ήταν μια συνεργασία μεταξύ των παιδιών από τους Jackass Juniors (ηλικίες
6-12) και των νέων από τους Jackass Seniors (ages13-19) που εργάστηκαν στην τεχνική
πλευρά του προγράμματος ταινιών. Η ανάπτυξη της ιδέας και του αρχικού σεναρίου προήλθαν
από τα παιδιά και κατόπιν αναπτύχτηκαν από τα μεγαλύτερα μέλη της ομάδας. Η μαγνητο-
σκόπηση και το μοντάζ έγιναν από όλα τα μέλη των ομάδων και όλοι ασχολήθηκαν με το χει-
ρισμό της κάμερας, την επεξεργασία του ήχου αλλά και με το μοντάζ. Η γενική παραγωγή
επιτηρήθηκε από τους επαγγελματίες παραγωγούς Jack Drum Arts film.

For the firdt movie children worked with filmmakers from Jack Drum Arts as part of a summer
exploration project at a world heritage site – Segedenum a Roman Fort at Wallsend in Tyne
and Wear. The film was made in a week with children working on the ideas, script, camerawork
and some of the editing supported by the professionals and staff from Tyne and Wear Mu-
seums. On-Line editing was undertaken by a young trainee editor with latin voice-overs pro-
vided in post production by the Durham Classics Department at Durham University.
The second film was collaboration between children from Jackass Juniors (ages 6-12) and
young people from Jackass Seniors (ages13-19) who worked on the technical side of the
film project. The idea development and initial script came from the children with further de-
velopment being taken on by senior members of the group.  Filming and editing was under-
taken by all members of the groups with everyone having a go at camerawork, sound and
editing. The overall production was overseen by professionals from Jack Drum Arts.

SEGEDENUM – ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ > 
SEGEDENUM – IT’S THE FORT THAT COUNTS   
Διάρκεια < Time 10’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Όλα τα παιδιά δούλεψαν ομαδικά και μπόρεσαν να δοκιμάσουν όλες τις πτυχές της δημιουργίας ταινιών,
όπως επίσης και του χειρισμού της κάμερας και του μοντάζ καθώς και της σκηνοθεσίας. Η γενική
παραγωγή επιτηρήθηκε από τους επαγγελματίες του Jack Drum Arts.
All children worked as a team and were able to try all aspects of filmmaking including camerawork and
editing as well as directing. The overall production was overseen by professionals from Jack Drum Arts.

Περίληψη > Synopsis
Καλωσορίσατε στην αρχαία Μεγάλη Βρετανία. Το έτος είναι 125 Μ.Χ και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει
εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο οχυρό Segedunum, στο τέλος του τοίχους Hadrian, στα
βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας, μια αισχρή συνομοσία έχει δημιουργηθεί. Όταν ο Brutus Maximus,
ο σκληρός ηγέτης της λεγεώνας των Lingones βρίσκεται νεκρός, γίνεται επιτόπια έρευνα. Ήταν οι
χωρικοί; Ο γιατρός; Οι σκλάβοι; Ή ήταν οι ίδιοι οι στρατιώτες; Και ποιος είναι αυτός ο μασκοφόρος
άντρας; Όλοι έχουν κίνητρο … 

Welcome to Ancient Britain. The year is 125 AC and the Roman Empire has stretched all across Europe.
In the fort of Segedunum, at the very end of Hadrian’s Wall, the Northern frontier of the Empire, a
wicked plot has hatched.  When Brutus Maximus, the cruel leader of the Lingones legion is found dead
there is an investigation.  Was it the villagers? The Doctor? The Slaves? Or was it the soldiers themselves?
And who is that masked man? Everyone has a motive…

age
4-12

age
4-12Υπεύθυνη / in charge:

Helen Ward 

Επαφή > Contact
8 South Terrace, Crook, County
Durham, DL15AD, UK 
T: +44 01388 766756
helen@jackdrum.co.uk
www.jackdrum.co.uk

cameraZizanio2009

Υπεύθυνη / in charge: 
Stacey Almond 

Επαφή > Contact
North West Rotherham Action Zone, 
270, Kimberworth Road, Rotherham
S61 1HE, South Yorkshire, UK
Τ: +44 1709 512415
F: +44 1709 512415
Stacey@nwraz.org
http://northwestrotherhamaction-
zone.createprimary.net

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UK

PITCHFORK FILMS // 

Η εταιρεία Pitchfork films αγκάλιασε τη δημιουργικότητα των νέων παραγωγών ταινιών
από το Rotherham που συνεργάστηκαν με τις εταιρίες  C Media Productions και North
Rotherham Education Action Zone για να δημιουργήσουν animation, ζωντανή δράση και
μικτές ταινίες μικρού μήκους. Όλες οι ταινίες που παράγονται μέσω από την Pitchfork
Films έχουν χρηματοδοτηθεί από την First Light Movies, μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου
Βρετανικών Ταινιών που υποστηρίζεται από τη Λαχειοφόρο Αγορά και γίνεται με την
υποστήριξη του Μητροπολιτικού Συμβούλιου Δήμων του Rotherham και την Αίθουσα
Κινηματογραφικών Προβολών του Sheffield. 

Pitchfork Films embraced the creativity of young filmmakers from Rotherham who worked
with C Media Productions and North Rotherham Education Action Zone to make animation,
live action and mixed media short films. All the films produced through Pitchfork Films
have been funded by First Light Movies, a UK Film Council Initiative supported by the Lot-
tery and made with the support from Rotherham Metropolitan Borough Council and the
Showroom Cinema Sheffield. 
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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ROYD // ROYD NURSERY INFANT SCHOOL //

Δέκα παιδιά που ήταν μέλη της κινηματογραφικής λέσχης μετά το σχολείο, ήταν η ομάδα
που δημιούργησε την ιστορία και είχε όλες τις ιδέες. Αποφάσισαν να κάνουν ακροάσεις για
να μοιράσουν τους ρόλους, συνέθεσαν τα δικά τους μουσικά κομμάτια / εφέ, δούλεψαν τον
επαγγελματικά εξοπλισμό, το μοντάζ, το animation, το σενάριο, τις φωνές και αποφάσισαν
που θα γίνουν τα γυρίσματα. Τα παιδιά εργάστηκαν μαζί με υπομονή, συνεργασία, κατανόηση
για τις απόψεις των άλλων και δημιούργησαν ο καθένας το δικό του storyboard.

Ten children who was part of the after school film club was the focus group who created the
story and had all the ideas. They decided to hold auditions to cast the parts, they composed
their own sound track/effects, worked the professional equipment, editing, animation, scriptwrit-
ing, voice overs and deciding where to film. The children have worked together with patience,
co-operation, understanding each others views and creating their own story boards.

Μην περάσεις μέσα από το δάσος > Don’t go down through the woods   
Διάρκεια < Time 5’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Katie Robinson, Thomas Chadburn, Emma Buchanan, George Beaumont. Φωνές / voices:
Lewis Whiting, William Mell, Malachi Smith. Casting: Georgie Kaye, Finley Green. Σενάριο / screenplay:  Sophie
Proost, Alyssa Schofield. Animation: Ashley Shaw, Reece Burns, Olivia Taylor, Charlotte Frence, Sam Martin,
Deonne Postello, Elliot Ward, Katie Scott, Paige Hovers. Κάμερα / camera: Chloe Nightingale, Laura
Glendenning, Georgie Kaye. Ήχος / sound crew: Joshua Moxon, Megan Harpur, Savannah Richmond,
Madison Stephens, Ella Champers. Boom: Shawny Kazim, Jessica Nortcliffe – Bridgwater, Laura Glendenning.
Κλακέτες / clapperboard: George Beaumont. Soundtrack: Anian Boeberek, Daniel Codd, Lauren Dimmock,
Macey Lycett, Lucy Marshall, Natasha Watts. Φωτογραφίες / stills photography: Sophie Proost, Alyssa
Schofield, Finlay Green, Jessica Nortcliff- Bridgwater. Μοντάζ / edit: Chloe Nightingale, Sophie Proost, Alyssa
Schofield, Georgie Kaye, Finley Green, Laura Glendenning, Jessica Nortcliff – Bridgewater. Γραφικά / graphics:
Alyssa Schofield, Georgie Kaye. Promotion: Susannah Lee. Βοηθοί / assistants: Paul Slater, Yvonne Roberts,
Kieran Musgrave, Lou Sumray, Richard Hanson, Dean Hinchliffe, Guiliano Modarelli, Tracy Scott, Maria Jolley.
Υποστήριξη / support:UK FILM COUNCIL First Light Movies Initiative. 

Περίληψη > Synopsis
Η Amy και ο Dan ξεκίνησαν να πάνε να επισκεφτούν τη γιαγιά τους. Καθώς πηγαίνουν όμως σταματούν
σε ένα πάρκο, αλλά ξεχνιούνται και η ώρα περνάει. Όταν συνειδητοποιούν ότι η ώρα έχει περάσει
«κόβουν» δρόμο μέσα από το δάσος. Εκεί συναντούν μερικούς πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες...

Amy and Dan set off to go and visit their grandma. On their way they stop off at the park, but they
forget about the time. When they realise the time they take a short cut through the woods. In there they
meet some very interesting characters…

Υπεύθυνη / in charge: 
Tracy Scott, Marie Jolley

Επαφή > Contact
Carr Road, Deepcar, Sheffield,
S36 2PR, England, UK 
T: +44 114 2882594
tscott@royd.sheffield.sch.uk 

cameraZizanio2009
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UK

Μια Ενιαία Επανάσταση > A Single Trace
Διάρκεια < Time 7’56’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, ερμηνεία, μουσική, κάμερα, φωνές, παραγωγή κτλ. / screenplay, cast, music, camera, voices,
production, etc: Jodie Blackshaw, Connor Davies, Jamie Ellams, Jessica Fenwick, Kyle Ford, Luke
Jenkinson, Kyle McConnell, Yasmin Middleton, Melis Rowe. 
Σκηνοθεσία / direction: C Media (Yvonne Roberts & Paul Slater).
Χρηματοδότηση / Funding: FIRST LIGHT MOVIES.

Περίληψη > Synopsis
Η τρυφερή σχέση μεταξύ δύο νέων που έρχονται αντιμέτωποι με επικίνδυνες και σκοτεινές συμπεριφορές
συμμοριών.

Τhe tender relationship between two young people set against a dark and dangerous gang culture.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ROUGHWOOD // ROUGHWOOD PRIMARY SCHOOL

Έτος 3, οι μαθητές από το σχολείο Roughwood στο Rotherham συμμετείχαν σε μια εκδήλωση
στην Αίθουσα Κινηματογραφικών Προβολών του Sheffield για να φτιάξουν σενάριο σε μια
ημέρα με την δασκάλα τους, Alison Hartley. «Ο γάιδαρος και ο Μπόμπ» γεννήθηκε από τις
ιδέες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας. Έπειτα οι νέοι συνεργάστηκαν
στενά με την εταιρεία C Media Productions, η οποία παρείχε την τεχνολογική υποστήριξη
ώστε να δώσει την ευκαιρία σε αυτούς τους νέους να πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους.

Year 3, pupils from Roughwood school in Rotherham participated in a script ideas day at
the Showroom Cinema in Sheffield with their class teacher, Alison Hartley. “Donkey and
Bob” was born out of ideas developed during the day. The young people then worked
closely with C Media Productions who provided technical support to enable the young
people to realise their ideas.

Ο γάιδαρος και ο Μπόμπ > Donkey & Bob 
Διάρκεια < Time 5’30’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, animation, μουσική, κάμερα, φωνές, παραγωγή κτλ. / Screenplay, model making, music,
camera, voices, production, etc: Chloe Allport, Edan Brown, Phoebe Carr, Lori Cassidy, Brandon
Charlesworth, Amber Colley, Benjamin Felvus, Kevin Hall, Jacob Hanney, Hannah Heydon, Ellis Jackson,
Joseph Kenny, Adam Otamani-Cutts, Chelsie Seekings, Jack Shipman, Hollie Ward, Lewis Wilkinson.
Χρηματοδότηση / Funding: FIRST LIGHT MOVIES.

Περίληψη > Synopsis
«Ο γάιδαρος και ο Μπόμπ» είναι μια ιδιότροπη ιστορία δύο απίθανων ζωηρών φίλων που βρίσκονται
απορροφημένοι από ένα παράλληλο σύμπαν όπου όλα είναι φτιαγμένα από γλυκά. Στην αρχή αυτό φαντάζει
για τους δύο φίλους σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αλλά σύντομα γίνεται εφιάλτης αφού τους
επιτίθενται ζαχαρωτά μήλα που μιλάνε και πολλές βόμβες φτιαγμένες από πώματα. 

“Donkey and Bob” is an off-the-wall tale of two unlikely animated friends who find themselves sucked into an
alternate universe where everything is made of sweets. At first this appears like a dream come true for the two
pals, but is soon turns into a nightmare as they are attacked by talking toffee apples and gob stopper bombs. 
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Σχολική Κοινότητα Killnarden  // Killnarden Community School //
Υπεύθυνη / in charge: Noreen Walsh

Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος Τέχνης με τη βοήθεια της Κοινοτικής
Τηλεόρασης του Δουβλίνου. 
Made in Art class with the help of Dublin Community Television. 

Johnny Splitz 
Διάρκεια < Time 7’10 / 2009  

Συντελεστές > Crew
Μοντάζ / edit: Philip Collins, Kaven Fagan, Karl Dunne, Sandra Gutynaite, Anthony Byrne 
Κάμερα / Camera: Sandra Gutynaite
Ήχος / sound: Anthony Byrne
Σενάριο / screenplay: Karen Fagan, Karl Dunne, Donna Smith, Jamie Boyle, Sean Burns, Aley Sheridan

Περίληψη > Synopsis
Μια εφηβική εγκυμοσύνη παίρνει παράξενη τροπή όταν ο Johnny επισκέπτεται το γιατρό. 
A teenage pregnancy takes a strange twist when Johnny visits the doctor.

LEON O’ CONNOR  //

Ο Leon έγραψε ένα σενάριο για τις περιπέτειες στον φανταστικό πλανήτη Bara Magna. Έχει
χρησιμοποιήσει στατικά animation και ένα πρόγραμμα που λέγεται «istopmotion» με μια
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή slr για να δώσει ζωντάνια στα lego πλάσματα. Ζωγράφισε το
σκηνικό φόντο και χρησιμοποιεί τις φωνές των φίλων και του αδελφού του. Οι πρώτες σκηνές
έγιναν από τα σχέδια που απεικονίζουν τους χαρακτήρες. 
Ο Leon και o Saoirse έκαναν αυτήν την ταινία ενώ βρισκόντουσαν στην Ελλάδα πέρυσι. Είναι
ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με το τι  μπορεί να συμβεί όταν τα παιδιά κάνουν ταινίες, πρέπει να
πάνε στα ταξίδια και να συναντήσουν διάφορους θαυμάσιους ανθρώπους, και καρχαρίες. Ο
Leon έδωσε τη φωνή του στο Sharkey και o Saoirse βοήθησε ώστε να δώσει βάθος και
διακυμάνσεις στη φωνή! 

Leon wrote a script about the adventures on the fictional planet Bara Magna. He has used
stop motion animation and a programme called istopmotion with a digital slr camera to ani-
mate the lego creatures. He has drawn the backgrounds and is using the voices of friends
and his brother. The opening scenes are done using drawings of the characters. Leon and
Saoirse made this film while in Greece last year. It is a documentary about what can happen
when kids make films, they get to go on trips and meet all sorts of wonderful people, and
sharks. Leon did the voice of Sharkey and Saoirse held him up and waved him about!

Bionicle – ο θρύλος ξαναγεννιέται > Bionicle – the legend reborn 
Διάρκεια < Time 7’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, animation: Leon O’Connor 
Σκηνικά, animation / backgrounds, animation: Saoirse O’Connor
Μοντάζ / edit: Leon O’Connor, Saoirse O’Connor 

cameraZizanio2009
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Υπεύθυνη / in charge: 
Valerie O’ Connor 

Επαφή > Contact
21 Bowman Street, 
Limerick, Ireland
voconnor1000@gmail.com

age
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Νέοι Ιρλανδοί Κινηματογραφιστές  // Young Irish Filmmakers //
Υπεύθυνος / in charge: Darragh Byrne

Δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος παραγωγής ταινιών από Νέους Ιρλανδούς
Κινηματογραφιστές.
Made as a part of Young Irish Filmmaker summer fimmaking programme.

Transparent 
Διάρκεια < Time 5’40’’/ 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / Direction: Aishsa Baraut. Κάμερα / Camera: James Marnell. Διεύθυνση φωτογραφία /
DOP: William Fole. Μοντάζ / Edit: Aisha Baraut, Darragh Byrne. Ερμηνεία / Cast: Eddie Murphy, Maria
Murray, Laurren Thomas, Shane Colfer.

Περίληψη > Synopsis
Ένας νεαρός σύζυγος και πατέρας νιώθει απομονωμένος από την οικογένειά του. Μέχρι να
ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας όλα μπορούν να αλλάξουν και η ζωή δε θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.

A young husband and father feels isolated from his family. In the blink of an eye everything can change
and life as you know it will never be the same again.

Επαφή > Contact
Fresh Film Festival, 69 O’Connell st,
Limerick, Ireland
T: +353 61 319555
F: +353 61 319555
info@freshfilmfestival.com
www.freshfilmfestival.com 
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FRESH FILM FESTIVAL  //

Το Φεστιβάλ Fresh Film είναι ένα Εθνικό Ιρλανδικό κινηματογραφικό φεστιβάλ για νέους,
ηλικίας από 7 έως 18 ετών, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λίμερικ. Το Φεστιβάλ Fresh
Film ξεπήδησε από την ανάγκη ενός συγκεκριμένου κινηματογραφικού φεστιβάλ για νέους
που θα μπορούσε αρχικά να προσδιορίσει τις ανάγκες τους και στη συνέχεια να αναπτύξει
ένα πρόγραμμα που θα ταίριαζε στις απαιτήσεις τους. Το φεστιβάλ είναι αφοσιωμένο στη
δημιουργία μιας δυνατής κινηματογραφικής κουλτούρας στην Ιρλανδία, η οποία, θεωρεί ότι,
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εύκολα προσβάσιμης κινηματογραφικής δημιουργίας και
εκπαίδευσης για νέους. Το Φεστιβάλ Fresh Film είναι ένα μοναδικό γεγονός στο Ιρλανδικό
κινηματογραφικό ημερολόγιο. Τώρα που κλείνει το δωδέκατο χρόνο του, ο βασικός του
στόχος είναι να διευκολύνει την παραγωγή ταινιών από νέους και να προβάλει τη δουλειά
τους και σε Εθνικό άλλα και σε Διεθνές επίπεδο. Αυτός ο στόχος αντανακλάται στο πρόγραμμα
εργαστηρίων και προβολών του Fresh, και στον ξεχωριστό Ιρλανδικό διαγωνισμό Νέων
Κινηματογραφιστών, που στηρίζει υπέρμετρα τη δημιουργικότητα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται
κάθε άνοιξη. Η Fresh Films είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποσκοπεί στη
δημιουργία μεγαλύτερης αντίληψης και κατανόησης της κινηματογραφικής κουλτούρας
ανάμεσα στους νέους της Ιρλανδίας. 

The Fresh Film Festival is an Irish National film festival for young people, aged between 7 and
18 years, that takes place in Limerick each year. The Fresh Film Festival grew out of a need for
a specific film festival for young people that would firstly assess their needs and then develop
a programme that would suit their requirements. The festival is committed to the creation of a
strong film culture in Ireland which it feels can be achieved by having filmmaking and film edu-
cation freely accessible to young people. The Fresh Film Festival is a unique event in the Irish
cinematic calendar. Now coming into its twelfth year, the festival’s core objective is to facilitate
filmmaking by young people and to showcase their work both Nationally and Internationally.
This aim is reflected in Fresh prοgramme of workshops, screenings and the distinctive Ireland’s
Young Filmmaker competition, which holds creativity as its maxim. The festival takes place
each spring. Fresh Films is a non-profit making organization that aims to create a greater
awareness and understanding of film culture among young people in Ireland.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ > IRELAND

Υπεύθυνη / in charge: 
Ciarda Tobin, Εmma Teck
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ > IRELAND

IES CAL.LIPOLIS //

Οι σπουδαστές της επαγγελματικής σχολής εργάστηκαν στην τάξη. Αφού μεταφράσαμε την
ιστορία στη γλώσσα του κινηματογράφου, γράψαμε το σενάριο, κάναμε διαφορετικές ομάδες
προκειμένου δουλέψουμε πιο αποδοτικά: ηθοποιοί, εικονολήπτες… Κάναμε τη βιντεοσκόπηση
και το μοντάζ.

The vocational school students have worked in the class.  After that we have translated the
story to cinema language, we have written the script; we have made different teams in order
to work more efficient: actors, cameramen…  We have filmed and edited.

Ψεύτικες καλόγριες > False nuns 
Διάρκεια < Time 6’ 07’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Μοντάζ / edit: Joana Vall.
Ερμηνεία / cast: Joana Vall, Anna Salomó, Alba Trillo, Cora Comas, Laura Massager.
Κάμερα / camera: Laura Massager. 

Περίληψη > Synopsis
Δύο διακινητές ναρκωτικών μεταμφιέζονται σε καλόγριες. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά, μέχρι….

Two drug dealers disguise themselves as nuns. Everything is going very well, until….

C.P. SERVER-MORA //   

Έχουμε συνεργαστεί με ολόκληρη την ομάδα. Ήμασταν 10 μαθητές και 2 δάσκαλοι.
Δημιουργήσαμε την ιστορία μέσα από μια διαδικασία έντονης σκέψης και στη συνέχεια
αναπτύξαμε την πλοκή της ταινίας όλοι μαζί. Χρησιμοποιήσαμε μια βιβλιοθήκη της πόλης για
να κάνουμε τα γυρίσματα.

We have worked with the whole group. We were 10 students and 2 teachers. We created
the story from a brain storm and after that we developed the storyboard all together. We
used a library from the city to shoot the film.

Γειά σου > Hello
Διάρκεια < Time 4’ 20’’ /  2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Elena Alemany Ferrer.
Διευθυντής φωτογραφίας / photography: Marisa Agulló.
Σενάριο / screenplay: H ομάδα της Dʼatxavo productions / The group Dʼatxavo productions.
Ερμηνεία / cast: Rosa Pérez, Anna Bou, Mar García, Sara Domenech, Jaime Martínez, Bernat Martínez,
Miguel Climent, Vera Cruz, Elena Alemany.

Περίληψη > Synopsis
Μια ομάδα εφήβων κάθεται σε μια βιβλιοθήκη χωρίς να μιλάει. Σερφάρουν στο διαδίκτυο. Ξαφνικά
όμως τα φώτα σβήνουν.

A group of teenagers is sitting in a library in silence. They’re surfing on the internet. Suddenly the light
goes off.
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Υπεύθυνος / in charge: 
Joan Carles 

Επαφή > Contact
Autovia de Salou s/n, 43006
Tarragona, Catalunya Spain
T: +34 977 544202
jcarles3@xtec.cat
www.xtec.cat/cal.lipolis

cameraZizanio2009

Υπεύθυνος / in charge: 
Vicent Company Zaragosza 

Επαφή > Contact
Barranquet st.7 – 2º, La Vila
Joiosa, Alacant 03570, Spain
T: +34 654 84 34 97
datxavo@gmail.com

age
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ΙΣΠΑΝΙΑ > SPAIN
Περίληψη > Synopsis
Στον πλανήτη Bara Magna ζει ο κακός πολέμαρχος Tuma. Ο Tuma προσπαθεί να εξαφανίσει τους
κατοίκους και να κυριαρχήσει τον κόσμο. Όταν ο Tuma σκοτώνει τον Raanu, το πνεύμα του Mata Nui
καλείται τυχαία. Χρειάζεται να γλιτώσει τον πλανήτη Bara Magna από τα νύχια του διαβολικού Tuma. Ο
Mata Nui ενώνει μια ομάδα πολεμιστών που ονομάζονται glatorian, αφού δεν μπορεί να νικήσει τον Tuma
μόνος του. Οι πολεμιστές Berix και Graesh έχουν πάντα τα αστεία στο τσεπάκι τους. Οι στρατιώτες glatorian
με τις πνευματικές δυνάμεις του Mata Nui αποκαθιστούν την ειρήνη στον πλανήτη Bara Magna.

On the planet of Bara Magna lives the evil warlord Tuma. Tuma is trying to wipe out the inhabitants and
take over the world. When Tuma kills Raanu, the spirit of Mata Nui is accidentally summoned. He is
needed to help free Bara Magna from the clutches of evil Tuma. Mata Nui unites a band of warriors called
glatorian, as he cannot defeat Tuma alone.  Witty warriors Berix and Graesh are always at hand with the
jokes. It is when the glatorian unite with the spiritual powers of Mata Nui that peace is restored to. 

Ο Sharkey  πάει στο Χόλυγουντ > Sharkey goes to Hollywood
Διάρκεια < Time 8’ / 2008 - 09    

Συντελεστές > Crew
Κάμερα, φωνές / Camera, voices: Leon O’Connor
Χειριστής του Καρχαρία / Shark operator: Saoirse O’Connor 
Μοντάζ / edit: Leon O’Connor, Saoirse O’Connor 

Περίληψη > Synopsis
Οι φίλοι του Sharkey πηγαίνουν στο Camera Zizanio στην Ελλάδα και ο Sharkey θέλει να πάει και
αυτός. Εμφανίζεται πρώτη φορά, δηλώνει τηλεπαρουσιαστής και συναντά όλους τους παραγωγούς
ταινιών στο φεστιβάλ. Φυσικά κάνει πολλά τεχνάσματα και καταλήγει να τα κάνει όλα άνω- κάτω. Επίσης,
δεν έχει κανέναν σεβασμό στην αρχαία Ολυμπία!

Sharkey’s friends are going to the Camera Zizanio in Greece and Sharkey wants to come along too. He
gets to debut as a TV presenter and meet all the film-makers at the festival. Of course he gets to lots of
tricks and gets to mess things up along the way. He also has no respect for ancient Olympia!

age
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COLON PRODUCCIONS TEATRALS //

Είμαστε πέντε δάσκαλοι στην ομάδα εργασίας. Δουλεύουμε μαζί για δεκαέξι χρόνια δημι-
ουργώντας θεατρικά έργα και ταινίες μικρού μήκους. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα πε-
ριέχει, στην ίδια διαδικασία, μια παιδαγωγική διαδικασία πλήρως εμπλουτισμένη κάτι που το
καθιστά αξιολογήσιμο σε κάθε στόχο που μπαίνει στο δύσκολο δρόμο του.
Δεδομένου ότι αναπτύσσεται, αποκτούμε, σταδιακά, μερικά αποτελέσματα που το καθιστούν
ήδη πολύτιμο σε κάθε μια από τις πτυχές του. Αλλά, επιπλέον, αυτή η συγκεκριμένη εργασία,
έχει ένα αποτέλεσμα (ταινία) εξαιρετικά ελκυστικό και πολύ πολύτιμο για ολόκληρη την εκ-
παιδευτική κοινότητα.
Κάθε μια από αυτές τις ενέργειες μας βοηθά στην εκπαιδευτική μας εργασία και μας υποκινεί
ώστε να μην χάσουμε το πνεύμα και να συνεχίσουμε να  καινοτομούμε και στο διδασκαλικό
μας έργο. Έτσι, μπορούμε να εκτιμήσουμε πως τα αποτελέσματα είναι πολύ παιδαγωγικά και
θετικά για το σύνολο των συμμετεχόντων.
Οι μαθητές μας είναι ευτυχισμένοι από την εμπειρία και μας κάνουν και εμάς ευτυχισμένους.
Η διεύθυνση του σχολείου διευκολύνει και συνεργάζεται κάθε φορά ώστε να πραγματοποιηθεί
η ταινία, καθώς επίσης και οι φίλοι του σχολείου. 

We are five teachers in the task force. We are working together for sixteen years, making
plays and short films. Our educational project contains, in the same process a pedagogic in-
trinsic richness that makes it assessable in every goal obtained in his laborious way. 
As it’s developing, we are obtaining, stepwise, a few results that make it already valuable in
each of its aspects. But, in addition, this concrete work in, it has produced a result (movie)
extraordinarily attractive and very well valued for the whole educational community.
Each one of these actions helps us in our educational work and stimulates us not to lose the
spirit to continue innovating in our task as teachers. On this way, we can value that the
results are very wealth-producing and positive for the set of the members participants.
Our pupils are happy with the experience and make us happy to.
The school management team has facilitated and cooperated at all times in carrying out the
movie, as well as the companions of school.

Cinema Colon: Ένα θαυμάσιο σχολείο > Cinema Colon: A fabulous school
Διάρκεια < Time 10’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast:
Maria Aragon, Marta Bareas, Marta Neus Bargues, Silvia Blanco, Deborah Cano, Paula Caurin, Victor
Covisa, Javier Del Campo, Daniel Fernandez, Cynthia Doceda, Hecor Donat, Eva Fernandez, Paula
Garcia, Adria Gasco, Ignacio Marti, Genis Martinez, Sergi Munoz, Raquel Nunez, Noemi Olmo, Manuel
Polo, Miquel Pons, Ma Carmen Puchalt, Celia Ripolles, Rafael Saturnino, Gloria Sedo. 
Συνεργασία / cooperation: Parents, Municipality. 

Περίληψη > Synopsis
Ο κινηματογράφος προσφέρει μικρές στιγμές ζωής που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Μετά από ένα ολόκληρο
σχολικό έτος παίζοντας και δουλεύοντας πάνω σε παλιές αγαπημένες σκηνές από ταινίες, αρπάξαμε τη
κάμερα και φανταστήκαμε ότι ήμαστε η Marylin, ο Audrey, ο Jack Lemon, ο Groucho… το σχολείο μας
έχει όλα αυτά από τα οποία δημιουργείται μια ταινία΄ ένα σχολικό αφιέρωμα στον κόσμο του κλασικού
κινηματογράφου. Είμαστε απλά τρελοί για τον κινηματογράφο!

The cinema gives little frames of life which will never be forgotten. After a whole school year playing
and working on old favorites in film, we grabbed the camera and imagined we were Marylin, Audrey,
Jack Lemon, Groucho... our school has got the stuff that films are made off ; a school homage to the
world of classic cinema. We are just crazy about the cinema!
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Υπεύθυνος / in charge: 
Jose Arbiol 

Επαφή > Contact
Josep Arbiol i Carmen, C/ San
Ramón 14-2, 46003 Valencia, Spain
T: +34 617562737
joseparbiol@hotmail.com

C.P. Cristóbal Colón, Camí d’Orba
18, 46910 Benetússer, Spain
T/F: +34 96 3753613

cameraZizanio2009

CEE SILOÉ

Οι ταινίες που φτιάχνουμε στο σχολείο είναι βασισμένες σε εμπειρίες, δραστηριότητες,
επιθυμίες και ιδέες των μαθητών μας. Αυτές οι ιδέες μετασχηματίζονται σε ιστορίες όπου οι
μαθητές γίνονται ηθοποιοί, αφηγητές, καλλιτεχνικοί συνεργάτες και, όπου υπάρχει η
δυνατότητα, χρησιμοποιούν οπτικοακουστικό υλικό. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί ως μια σκληρή
πρόκληση για αυτούς, αφού οι σπουδαστές μας είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο καθένας
δείχνει τις δυνατότητες του και όλοι μαζί δημιουργούν μια καταπληκτική ομάδα. Είναι σε
θέση να εξηγήσουν την καλύτερη ιστορία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εικόνες εξηγούν μια
δημοφιλή ετήσια αναβίωση ενός εθίμου στο σχολείο σαν μια κλωστή που οδηγεί στα
Χριστούγεννα. Οι πιο παλιοί μαθητές δούλεψαν το τεχνολογικό κομμάτι σε ένα κορμό μέχρι
να γίνει «TIÓ». Οι μικροί μας σπουδαστές, με αργούς ρυθμούς, έδωσαν ζωή στο «TIÓ».
Αυτό το βίντεο έγινε έπειτα από πρόταση της Elena να παρουσιαστεί στον κόσμο αυτή η
ιδιαίτερη και αστεία παράδοση της Καταλονίας.

Films we make at the school are based in experiences, activities, wishes and ideas of our
students. These ideas are transformed in stories where students become actors, narrators,
artistic collaborators and, when is it possible, they use audio-visual material. Ιt can suppose
a hard challenge for them because our students are intellectual disabled children. Everybody
shows what is able to do by itself, and together can make a great team. They are able to ex-
plain the best story. In this chance, images explain a popular tradition year relived in the
school like a thread until Christmas. Oldest students have worked at technology class in a
trunk since it has become a “TIÓ”. Our little students, slowly, have made the “TIÓ” alive.
This video has been made because of Elena’s suggestion about showing around this
particular and funny tradition in Catalonia.

Ένα Χριστουγεννιάτικο έθιμο > Α Christmas tradition 
Διάρκεια < Time 9’/ 2008  

Συντελεστές > Crew
Συντονισμός / coordination: Roser Trilla and Francesc Gaya.
Εικονογράφηση / Illustrator: Margarita Tarragó.
Συνεργάτες / Collaborators: Arantxa, Carme, Aida, Montse, Maite, Roser and Magda.
Φωνές / Voice: Miquel A.
Συνεργασία, ερμηνεία / Collaborators, cast: Xavi, Ismael, Laura, Fani, Saida, Gemma, Ibrahim, Kevin,
Andy, Saida. 

Περίληψη > Synopsis
Το Χριστουγεννιάτικο «TIÓ» είναι ένα δημοφιλές και γνωστό έθιμο που γιορτάζεται στην Καταλονία τη
νύχτα των Χριστουγέννων. Τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές της γιορτής, και με τους γονείς, τους
παππούδες και τις γιαγιάδες τους αναβιώνουν κάθε χρόνο την μαγεία του «TIÓ» (ένας σκληρός και
βαρύς κορμός). Στο σχολείο, αυτή η παράδοση αναβιώνετε με ένα πολύ μεγάλο πάρτι.

The Christmas “TIÓ” is a popular and familiar tradition celebrated in Catalonia at the Christmas night.
Children are the protagonist of the party, and with their parents and grandparents they relive every
year TIO’s magic (a hard and heavy trunk). In the school around, this tradition is relieved with a great
party.

Υπεύθυνοι / in charge:
Francesc Gaya Amorós, 
Roser Trilla Fusté

Επαφή > Contact
Camí de la Serra, s/n 25230
Mollerussa, Spain
T: +34 973156065
francescgaya@gmail.com
http://www.xtec.cat/ceesiloe/

age
13-16
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ΙΣΠΑΝΙΑ > SPAIN

Απόλλων και Δάφνη > Apollo and Daphne      
Διάρκεια < Time 7’25’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Gonzalo Peiro. Σενάριο / screenplay: Johanna Peredes , Victor Albandea,
Richard Marin, Richard Marin, Susan A. Pelaez. Ερμηνεία / cast: Gonzalo Peiro, Johanna Peredes, Victor
Albandea, Maria F. Zarza, Yara Mesa, Susan A. Pelaez. Κάμερα / camera: Maria F. Zarza.
Μακιγιάζ, κοστούμια / make up, costumes: Yara Mesa, Susan A. Pelaez.

Περίληψη > Synopsis
Ένας μαθητής ερωτεύεται μια κοπέλα, τη Δάφνη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος Κλασσικές Σπουδές
και αποφασίζει να μεταμφιεστεί στον Θεό Απόλλωνα για να την εντυπωσιάσει. 

A student fall in love with a girl called Daphne during the Classical Studies class and he decides to
dress up like the god Apollo to impress her. 

IES PUIG DE LA CREU //
Οι μαθητές του γυμνασίου δούλεψαν πάνω σε ένα κλασικό κείμενο κατά τη διάρκεια ενός
μαθήματος λογοτεχνίας. Έπειτα από αυτό, μεταφράσαμε την ιστορία στη γλώσσα του
κινηματογράφου, γράψαμε το σενάριο, κάναμε διαφορετικές ομάδες προκειμένου να
δουλέψουμε: ηθοποιοί, εικονολήπτες… Βιντεοσκοπήσαμε και μοντάραμε.

The high school students have worked in a classic text in a literature class.  After that we
have translated the story to cinema language, written the scrip, made different teams in
order to work: actors, cameramen…  We have filmed and edited.

Ο μαγεμένος αυλός > The altarpiece of the flutist     
Διάρκεια < Time 10’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Iñaki Lamúa Massagué, David Panisello Yagüe, Javi Lorente Mora, Miriam Barrera
Fernández, Alexandra Barranco López, Marc Ramírez Gutes. Μοντάζ / edit: Iñaki Lamúa Massagué,
David Panisello Yagüe, Miriam Barrera Fernández. Κάμερα / camera: Marc Ramírez Gutes.

Περίληψη > Synopsis
Αρουραίοι έχουν εξαπλωθεί σε ένα μικρό χωριό στην Καταλονία που ονομάζεται, Castellar del Vallès.
Οι κάτοικοι της πόλης απαιτούν από το δήμαρχό τους να κάνει κάτι ώστε να επιλύσει το πρόβλημα.

A plague of rats spread around a little village in catalonia called, Castellar del Vallès. The town-dwellers
demand their mayor to do something about it to finish off with the problem.

MARTA PORTALES OLIVA  //
Η ταινία έγινε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου βίντεο στο Cáceres (Ισπανία) με τη δασκάλα
Olga Mink.
Έπρεπε να αναπτύξουμε το θέμα «Φωτιά και Νερό». Αναπαραστήσαμε τη φωτιά σαν ένα
πάθος του χορού capoeira. Υποβρύχια η πυρκαγιά αναπαριστάτε με ένα κόκκινο ύφασμα.
Τόσο το νερό, όσο και η φωτιά δεν μπορούν να κερδίσουν μια μάχη ο ένας ενάντια στον
άλλο, και οι δύο έχουν ανάγκη να συνυπάρξουν.

The film was made during a video performance workshop in Cáceres (Spain) with the teacher
Olga Mink. 
We had to develop the theme Fire and Water. We represented the fire as a passion of dance
capoeira. Underwater the fire is represented with the red textile. Both water and fire can’t
win a battle against each other, both need to co-exist.

age
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Υπεύθυνοι / in charge: 
Albert Alfonso Moreno, 
Mercè Sanuy Burgués

Επαφή > Contact
c/ Alemanya, 34, 08211- Castellar 
del Vallès, Barcelona, Spain
T: +34 93.7473322
aalfons2@xtec.cat
msanuy2@xtec.cat
http://www.xtec.cat/iespuigdelacreu 
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Υπεύθυνη / in charge: 
Marta Portales Oliva

Επαφή > Contact
C/ Rafael Comenge nº6 pta 10
C.P. 46010 Valencia, Spain
T: +34 963891451
martaportoli@hotmail.com
www.martaportoli.jimdo.com

DETRÁS DE LA CÁMARA //
Για την ταινία «Βολή» δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο σενάριο, τη φωτογραφία και τον ήχο
ώστε να εκφράσουμε το θέμα.
Για την ταινία «Η Γενναία Οικογένεια» τα παιδιά έγραψαν πρώτα το σενάριο, μετά ζωγράφισαν
τα σκηνικά και τους χαρακτήρες. Βιντεοσκόπησαν τα animation και τελικά έκαναν οι ίδιοι τα
ηχητικά εφέ και τις φωνές.
Δουλέψαμε πάνω στην ταινία «Μια φορά και έναν καιρό… μια κληρονομία» για δύο χρόνια.
Ο πρώτος χρόνος αφιερώθηκε στο σενάριο και ο δεύτερος στην βιντεοσκόπηση και το
μοντάζ. Δώσαμε το σενάριο σε μια επαγγελματία ηθοποιό που συμφώνησε να παίξει τη γιαγιά. 

For the film “SHOT” we gave special importance to the script, photography and sound to ex-
press the theme.
For the film “THE BRAVE FAMILY” the children first did the script, then drew the sets and char-
acters. They recorded the animation and finally made themselves sound effects and voices.
We’ve been working on the film “ONCE UPON A TIME… AN INHERITANCE” for two years.
The first was dedicated to the script and the second to record and edit. We gave the script to
a professional actress who agreed to play the grandmother.

Βολή > Shot     
Διάρκεια < Time 3’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Telmo Basterretxea. Κάμερα, φωτογραφία
/ Camera, photography: Telmo Basterretxea. Ερμηνεία / Cast: Pilar Guerra, Susana Koska, Iratxe
Ugalde and Olatz Arnold

Περίληψη > Synopsis
Αυτή η ταινία αποτελεί καταγγελία για ένα Βασκικό φεστιβάλ στο οποίο δεν μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες. 

This film is a denunciation of a Basque festival in which women can not participate.

Μια φορά και έναν καιρό… μια κληρονομία > Once upon a time… an inheritance     
Διάρκεια < Time 10’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, μοντάζ / Direction, edit: Unai Alduntzin, Aines Belloso, Paula Hergueta, Paula Lázaro, Amaia
Rodríguez, Marina Mendikute. Σενάριο / screenplay: Unai Alduntzin, David Arzamendi, Aines Belloso,
Nahia Fernández, Paula Hergueta, Paula Lázaro, Iker Oteiza, Amaia Rodríguez, Marina Mendikute, Sergio
San Galli.Μουσική / Music: Begoña Alonso. Ερμηνεία / Cast: Iñake Irastorza, Ana Ozkoidi,Paula Lázaro.

Περίληψη > Synopsis
Μερικοί άνθρωποι θα έκαναν τα πάντα για τα χρήματα. Αυτή τη φορά το βραβείο είναι μια κληρονομιά.
Πόσο μακριά θα μπορούσατε να φθάσετε για μια κληρονομιά;

Some people would do anything for money. This time the prize is a legacy. How far you could reach for
an inheritance?

IES LAS CANTERAS //
Μελετήσαμε την ελληνική μυθολογία στην τάξη και έτσι δημιουργήσαμε μια φανταστική
ιστορία βασισμένη σε αυτήν.

We studied the Greek mythology in our class and we invented a story based on it.

age
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Υπεύθυνη / in charge:  
Isabel Alba 

Επαφή > Contact
Plz. Jose Mª Sert 10 2º A 20018 San
Sebastián, Guipúzcoa, SPAIN
T: +34 658701118
info@detrasdelacamara.com
www.detrasdelacamara.com 

Υπεύθυνη / in charge: 
Maria Loreto Aznarte

Επαφή > Contact
Calle Penalara, n 2 28400 Collado –
Villalba, Madrid, Spain
Τ: +34 654 17 49 16
F: ++34 91 851 35 88
laznarte@yahoo.com
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ΙΣΠΑΝΙΑ > SPAIN

TALLER DE IMAGEN PRODUCTION “SORPRESSA” //
Χειριζόμαστε με προσοχή τις πληροφορίες για την προσωπικότητα του κάθε παιδιού που
ανεβάζουμε στο διαδίκτυο, βοηθώντας το να ανακαλύψει το συναίσθημα.

We handle with attention all the information about each child’s personality, we upload in in-
ternet, personality and we help them discover sentiment. 

Μια Ταραγμένη Άνοιξη > A Flutter Spring   
Διάρκεια < Time 5’13’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Andrea Del Brio, Libertad Montero, Maria Amat, Ester Mateos, Nacho Villar, Sofia Altares, Melisa Fuello,
Valeria Botina, Alvaro Aguilar, Aida Acebal. 

Περίληψη > Synopsis
Με το στοιχείο της θλίψης ευνοείται καλύτερα η αυτογνωσία και ένας ανώτερος σεβασμός, μια ευαισθησία
απέναντι στα προβλήματα των άλλων.  

Self-knowledge and a superior respect, sensitivity about other people’s problems are better favoured
with the element of sadness.

Μια Μικρή Σειρήνα > A Little Siren
Διάρκεια < Time 5’24’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Andrea Del Brio, Libertad Montero, Maria Amat, Ester Mateos, Nacho Villar, Sofia Altares, Melisa Fuello,
Valeria Botina, Alvaro Aguilar, Aida Acebal.

Περίληψη > Synopsis
Όταν έρχεται η άνοιξη τα λουλούδια στολίζουν τους κάμπους, οι οποίοι με τη σειρά τους μας δείχνουν
το πιο ευχάριστο πρόσωπό τους.

When spring comes flowers enrich fields, which with their turn show us their most pleasant face. 

age
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Υπεύθυνη / in charge:  
Μ. Τeresa Santiago Cuervo 

Επαφή > Contact
Ezcurdia 125- 4o Derecha,
33203 Gijon, Spain 
T: +34 985368067
Mteresa1@mac.com 

cameraZizanio2009
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Φωτιά στο Νερό > Fire in Water     
Διάρκεια < Time 5’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Marta Portalés. Ερμηνεία / cast: Juan Duarte.
Κάμερα / camera: Olga Mink. 

Περίληψη > Synopsis
Η φωτιάς ως πάθος, θερμότητα και χορός πολεμά με το αντίθετό του, το νερό. Βουτά για να σκοτώσει
το κρύο, την αδιαφορία και τον πάγο. Οι μπλε κυρίες έρχονται αντιμέτωπες και αντιστέκονται στις
επιθέσεις της φωτιάς. Αλλά οι προσπάθειές τους είναι μάταιες. Τα ανόμοια στοιχεία είναι απαραίτητα. Η
μάχη δεν έχει κανένα τέλος, δεν μπορούν να υπάρξουν το ένα χωρίς το άλλο. 

The fire as passion, heat and dance fights with its opposite, the water. He dives to kill the cold, indiffer-
ence and ice. The blue ladies face and resist the attacks of fire. But their efforts are in vain. Disparate
elements are needed. The battle has no end, they can not exist the one without the other.

ΜΙΚΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ // PEQUEÑOS DIBUJOS ANIMADOS (PDA) //

Η PDA είναι μια ένωση κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών, η οποία δημιουργεί ταινίες ani-
mation μικρού μήκους σε συνεργασία με παιδιά από 6 έως και 12 ετών. Αντιλαμβανόμαστε
το πρόγραμμα αυτό ως μια αμοιβαία συνεργασία μεταξύ της εμπειρίας που έχουν οι
επαγγελματίες κινηματογραφιστές με τη φρεσκάδα της φαντασίας που διαθέτουν τα παιδιά.
Μέσα από τη διαδικασία ενός εργαστηρίου κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά μαθαίνουν
πώς δημιουργείται μια ταινία animation, έρχεται το τελικό αποτέλεσμα που είναι ένα
ντοκιμαντέρ μικρού μήκους σε μορφή animation από τα ίδια τα παιδιά που αφορά τις
προσωπικές τους ιστορίες, τις ανησυχίες και το όραμά τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει.

PDA (Little Animated Doodles) is an association of filmmakers and artists that make animation
short films with the collaboration of children between 6 and 12 years old. We understand the
project as a mutual collaboration between the professional filmmakers experience alongside
the freshness of children’s imaginary. Throughout the execution of a workshop where children
learn how an animation film is made, the final result is a documentary animated short film
made by them about their stories, anxieties and their vision of the world that surrounds them.

Ο φίλος μου ο Amyad > My friend Amyad    
Διάρκεια < Time 8’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, animation, μοντάζ / direction, animation, edit: David Borrull. 
Σενάριο, ήχος / screenplay, sound: Mario Torrecillas.
Animation: Tyto Alba.

Περίληψη > Synopsis
Είναι μια ιστορία για τη «πραγματική» ζωή δύο Βεδουίνων που ζουν στην έρημο Wadi Rum, ανάμεσα σε
καμήλες με μακριά πόδια, θάμνους σαπουνιών και το Λόρενς της Αραβίας.

It’s a story about the “real” life of two Bedouin people that live in the desert of Wadi Rum, among
camels with long legs, soap plants and Lawrence of Arabia.

age
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Υπεύθυνος / in charge: 
Mario Torrecillas

Επαφή > Contact
Baixada de Viladecols 2 bis,
08002, Barcelona, Spain 
T: +34933196596
info@pda-films.com
www.pda-films.com

age
4-12
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These works have been organized by the Image Workshop “Millelire” in Turin, and have
been coordinated by the Education Councillorship of the city. Since 1978, “Millelire” has
promoted activities about communication, for children and youngsters, aiming at the pro-
duction of videos and animated movies. The Image Workshop is run by Silvana Ferrero.

Το Σχολείο > The School     
Διάρκεια < Time 5’ 02’’ / 2008    

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level, στο Montefalcone Valfortore (BN) / Students from the Multi-Level
Institute, Montefalcone Valfortore (BN)

Περίληψη > Synopsis
Ό, τι έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε το σχολείο σε σχέση με τις επισημάνσεις του τραγουδιού
“Nessuno mi può giudicare”.
Everything that comes to mind thinking about school on the notes of the song “Nessuno mi può giudicare”.

Άσπρο Μαύρο > Black White
Διάρκεια < Time 2’ 50’’/2008    

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από την Ιταλία και την Φινλανδία / Students from Italy and Finland

Περίληψη > Synopsis
Χιλιάδες αποχρώσεις ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο…
A thousand of shades between black and white…

LANTERNA MAGICA
Υπεύθυνος / in charge: Carlo Baruffi

Αυτά τα εργαστήρια οργανώνονται από τον Carlo Baruffi, είναι δάσκαλος των διδακτικών και
εκπαιδευτικών τεχνολογιών στο Καθολικό Πανεπιστήμιο στην περιοχή Brescia. Έχει δουλέψει
για πολλά χρόνια πάνω σε εργαστήρια κινούμενων σχεδίων για παιδιά.

These workshops are organized by Carlo Baruffi, is a teacher of didactic and instructional
technologies at the Catholic University in Brescia. He has worked for many years on cartoon
workshops for children.

Μέσα και έξω από τις τσάντες > Inside and outside the bags
Διάρκεια < Time 8’ 30’’/ 2009   

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level, στο Minerbio (Bo) / Students from the Multi-Level Institute,
Minerbio (Bo)

Περίληψη > Synopsis
Τι είναι τσάντα, πως φτιάχνετε, πως τι χρησιμοποιούν οι άνθρωποι;
What is a bag, how is it made, how do people use it?

cameraZizanio2009
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CINETECA DI BOLOGNA
Υπεύθυνη / in charge: Tiziana Passarini

Το Εργαστήριο Κινηματογραφικού Animation που διοργανώνεται από την Cineteca di Bologna
(πρόγραμμα «οθόνες και πίνακες») προτείνει, στα σχολεία της πόλης, μαθήματα στη γλώσσα
των animation και της παραγωγής ταινιών μικρού μήκους. Τα παιδιά εισάγονται σε κάθε
βήμα της παραγωγής ταινιών, από τη γενική ιδέα ως τη μετα-παραγωγή. 

The Animation Cinema Workshop organized by Cineteca di Bologna (project “Screens and
Boards”) proposes, to the city schools, courses in the language of animation and the making
of short animated films. Children are introduced to every step of film production, from the
concept to the post-production. 

Από την Ανατολή με Γούστο > From East With Taste
Διάρκεια < Time 1’ 30’’ / 2008   

Συντελεστές > Crew
Students from the Primary School “Mattiuzzi Casali”, Bologna.

Περίληψη > Synopsis
Η ασιατική ιστορία συναρπάζει τα παιδιά, τα οποία έχουν μελετήσει τους αρχαίους πολέμους μεταξύ
των Μογγόλων και των Ταρτάρων. 
Oriental history fascinates children, who have studied ancient wars between the Mongolians and
Tartars. 

LABORATORIO MILLELIRE
Υπεύθυνος / in charge: Silvana Ferrero

Αυτές οι εργασίες οργανώθηκαν από το Εργαστήριο Εικόνας «Millelire» στο Turin, και
συντονίστηκαν από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης της πόλης. Από το 1978, «Millelire» έχει
προωθήσει δραστηριότητες σχετικά με την επικοινωνία, για τα παιδιά και τους νέους, που
στοχεύουν στην παραγωγή βίντεο και animation ταινιών. Το Εργαστήριο Εικόνας οργανώνεται
από τη Silvana Ferrero.
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Yπεύθυνη / in charge:
Valentina Semprini (Διεθνής
σχέσεις / International Relations
Cartoon Club )

Επαφή > Contact
International Festival of Animation
Cinema and Comics
via Circonvallazione Occidentale,
58, 47900 Rimini, ITALY
T: +39 0541 784193
F: +39 0541 780534
email: valentina@cartoonclub.it
website: www.cartoonclub.it

ΙΤΑΛΙΑ > ITALY
CARTOON CLUB//

H Cartoon Club πάντα παρέχει την υποστήριξή της στις διδακτικές δραστηριότητες που τα
σχολεία ή τα ιδιωτικά εργαστήρια οργανώνουν για τη μελέτη και την εκτίμηση της οπτικής
επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια, ο κινηματογράφος με animations έχει γίνει ένα από
μέσα επικοινωνίας που οι δάσκαλοι και οι ειδικοί χρησιμοποιούν ώστε να υποκινήσουν τη
δημιουργικότητα των παιδιά, και να αναλύσουν κοινωνικά και σημαντικά θέματα. Πέρα
από την τεχνική, που είναι συνήθως πολύ απλή και οικονομική (κοψίματα, σχέδια σε χαρτί,
κ.λπ.), τα αποτελέσματα είναι πάντα όμορφα και ενδιαφέροντα, και είναι γεμάτα από την
αμεσότητα και την ειλικρίνεια των πολύ νέων δημιουργών αυτών των τόσο ιδιαίτερων
κινουμένων σχεδίων. 

Cartoon Club has always granted its support to the didactic activities that schools or
private workshops organize for the study and appreciation of visual communication. In
recent years, animated cinema has become one of the mass-media that teachers and ex-
perts use to stimulate creativity in children, and to analyze social and important themes.
Beyond technique, which is often very simple and economic (cut-outs, drawings on
paper, etc), the results are always pretty interesting, and are filled with the immediacy
and the sincerity of the very young animators who make these special cartoons.
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IMMAGE WORKSHOP2 //
Το Εργαστήριο Εικόνας2 είναι μέρος του μορφωτικού εξοπλισμού της πόλης του Τορίνο. Δίνει τη
δυνατότητα, σε εκείνους που αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να ελέγξουν τα μέρη
και τις γνώσεις τους. Το Εργαστήριο Εικόνας2 οργανώνει εικονικά μονοπάτια με παιδιά και
δασκάλους από νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Είναι επίσης ανοιχτό στις οικογένειες των
παιδιών που συμμετείχαν με το σχολείο τους, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να παίξουν ένα
ασυνήθιστο παιχνίδι. Κάποια συγκεκριμένη περίοδο είναι ανοιχτό σε όλη την πόλη. Μια από τις
δραστηριότητες του Εργαστηρίου Εικόνας2 είναι η δημιουργία animation με τα παιδιά και τους
δασκάλους. Μερικές από τις ταινίες που κάναμε, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε διαγωνισμούς
και εκθέσεις, έτυχαν πολλών ευχαριστιών και βραβείων. Το Εργαστήριο Εικόνας2 οργανώνεται
από τη Anna Torazza και τη Maria Grazia Destefanis. 

The immage workshop2 is part of the formative equipment of the city of Turin. It lets the possibility,
to those who develop education activities, to check its places and its knowledge. The image
workshop2 organizes image paths with children and teachers of nursery schools and kindergarten.
It is also open to the families of the children who followed a path with their school, in order to give
them the opportunity to play an unusual game. In some particular period it is also opened to the
all city. One of the activities of the image workshop 2 is the creation of animation movies with
children and teachers. Some of the films we made, which have been presented to competitions
and exhibitions, won several acknowledgments and prizes. The image workshop is run by Anna
Torazza and Maria Grazia Destefanis.

Η Οικογένεια χωρίς πόδια > The family without feet
Διάρκεια < Time 5’13’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Εργαστήριο Εικόνας2 και 15 παιδιά από το νηπιαγωγείο Childhood “Andersen Gruliaso” / Immage
workshop 2 and 15 children Nursery school Childhood “Andersen Gruliaso”. 

Περίληψη > Synopsis
«Μια οικογένεια χωρίς πόδια» είναι ένα animation που πραγματοποιήθηκε με την τεχνική του ντεκουπάζ. Είναι
το αποτέλεσμα της δουλειάς ενός έτους στην κυκλοφοριακή αγωγή. Τα παιδιά λένε τι μπορεί να συμβεί όταν
δεν ξέρουμε και δεν σεβόμαστε τους κανόνες του δρόμου.  

“A family without feet” is an animation movie realized in decoupage technique. It is the result of a working year
on traffic education. Children tell what it happens when we don't know and don't respect the rules of the road.

Μια Παράξενη Πραγματικότητα, Ένα Πιάτο ταξιδεύει στην πόλη > 
A Strange Reality, A Plate In Tour In The City | Διάρκεια < Time 3’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Εργαστήριο Εικόνας2 και 50 παιδιά από το Νηπιαγωγείο Childhood “Andersen Gruliaso” / Image
workshop and 50 children of the Nursery school Childhood “Andersen Gruliaso” 

Περίληψη > Synopsis
Μια λίγο παράξενη ιστορία, ξεκινά από τον προσδιορισμό των γεωμετρικών σχημάτων προκειμένου να
αναπτυχθούν γελοίες καταστάσεις, πολύ αστείες για τα παιδιά. Κάθε εμπειρία είναι μια ατομική
ανακάλυψη, αλλά είναι επίσης και συλλογική αφού γίνεται με το σχολείο. 

A little bit strange story, it starts from the identification of geometric shapes in order to develop
ridiculous situations, very funny for the children. Every experience told is linked on individual discovery,
but it is even a collective one made with the school.

PINAC - PINACOTECA INTERNAZIONALE DELLʼETÀ EVOLUTIVA “ALDO
CIBALI” – COMUNE DI REZZATO //
Το PinAC είναι ένα πολύτιμο καλλιτεχνικό αγαθό που ανήκει στο Rezzato, στην περιοχή Brescia
και στο Ιταλικό έθνος. Στην Ευρώπη είναι μια μοναδική συλλογή αυτού του είδους, είναι ευρέως

age
4-12

age
4-12

Υπεύθυνοι / in charge: 
Anna Torazza, 
Maria Grazia Destefanis 

Επαφή > Contact
Via Sommariva 103, Carmagnola
10122 Torino, Italy 
T: +390119713252
anna.torazza@fastwebnet
labimma2@comune.torino.it 

Υπεύθυνοι / in charge: 
Vincenzo Beschi, 
Irene Tedeschi
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EQUAMENTE (2009)
Υπεύθυνος / in charge: Riccardo Maneglia

Το Cartoon Club έχει επιχορηγήσει μια διδακτική δράση: τα εργαστήρια κινηματογραφικών animation.
Από το 2007 μέχρι σήμερα, τα εργαστήρια έχουν διοργανωθεί από τον Riccardo Maneglia, που
υποστηριζόταν σε κάθε του δουλειά από τη συνεργασία των δασκάλων του σχολείου. Η δραστηριότητα
προωθήθηκε μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται Equamente («Ισότιμα»). Περίπου 120 παιδιά
συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα και δημιούργησαν πρωτότυπα βίντεο, δημιουργικά και γεμάτα νόημα.

Cartoon Club has sponsored a didactic action: the Animation Cinema Workshops. From 2007 up to
date, the workshops have been held by Riccardo Maneglia, supported in his work by the collaboration
of school teachers. The activity has been promoted through a Project called Equamente (“Equally.
Around 120 children took part in this project creating original videos, creative and full of meaning.

Ο Κυκλικός Χορός των Παιχνιδιών > Round Dance of Games 
Διάρκεια < Time 2’ 25” / 2009   

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “H.C. Andersen”, στο Coriano (RN) / Students from the Primary School
“H.C. Andersen”, Coriano (RN).

Περίληψη > Synopsis
Τα παιχνίδια είναι μια παγκόσμια γλώσσα που κάθε παιδί σε όλο τον κόσμο μπορεί να μιλήσει.
Games are a universal language that any child of the world can speak.

PROFUMO DI BRODO 
Υπεύθυνος / in charge: Riccardo Maneglia

Η Ένωση του Sergio Zavatta ONLUS έχει προάγει, στο Κέντρο Επαγγελματικής Θεραπείας στο
Riccione, το εργαστήριο κινηματογραφικού animation «Profumo Di brodo», καθοδηγούμενο τον
ειδικό σκιτσογράφο από το Riminese, Riccardo Maneglia. Οι σπουδαστές που συμμετείχαν στο
εργαστήριο προέρχονται από διαφορετικές καταστάσεις και πάσχουν από διανοητικές ή φυσικές
αναπηρίες. Οι δραστηριότητες που προωθούνται από το Κέντρο Επαγγελματικής Θεραπείας,
στην πραγματικότητα, θέλουν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρούν τον
δρόμο τους σε παραδοσιακά επαγγελματικά μονοπάτια λόγω τις ιδιαιτερότητας τους.

The Sergio Zavatta ONLUS Association has promoted, at the Occupational Therapy Center
in Riccione, the animation cinema workshop “Profumo di brodo”, guided by the Riminese
expert cartoonist Riccardo Maneglia. The students who took part in the workshop come
from different situations and suffer from intellectual or physical handicaps. The activities
promoted by the Occupational Therapy Center, in fact, want to support people who cannot
find their way in traditional occupational paths because of their disabilities.

Μυρωδιά από Ζωμό > Broth Smell     
Διάρκεια < Time 7’ / 2008    

Συντελεστές > Crew
Simone Baldacci, Elena Bilancioni, Stefano Canini, Cristina Romani, Sara Marchetti, Gabriele Modanesi,
Marcella Pironi, Laura Serafini (Centro di Terapia Occupazionale, Riccione).

Περίληψη > Synopsis
Σύμφωνα με τις εξελικτικές θεωρίες της βιολογίας, η ζωή στη Γη ξεκίνησε σε έναν «αρχέγονο ζωμό»,
όπου τα βιομόρια συνετέθησαν από τη συνδυασμένη δράση της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας
και των ακτινοβολιών… 

According to evolutionist biology theories, life on Earth began in a “primordial broth”, where the bio-
molecules where synthesized by the combined action of electricity, heat and radiations…

age
4-12

age
4-12
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CINEMA CLUB KARLOVAC //

To 15o Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Βίντεο για Νέους, Κροατικό Εθνικό Φεστιβάλ ταινιών
από παιδιά γυμνασίου, πραγματοποιήθηκε αρχές Σεπτεμβρίου και για 4η φορά διοργανώθηκε
από την Ένωση Κινηματογραφικών λεσχών Κροατίας και την κιματογραφική λέσχη του
Karlovac, στην πόλη με τους τέσσερις ποταμούς – την Karlovac. Συγχρόνως, η πόλη Karlovac θα
φιλοξενήσει και το 3ο Φεστιβάλ Ταινιών Τέσσερα Ποτάμια- διεθνές φεστιβάλ ταινιών από παιδιά
γυμνασίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ημερών η πόλη Karlovac θα καλωσορίσει
περίπου 150 μαθητές όχι μόνο από την Κροατία αλλά από όλο τον κόσμο. Ο καλύτερος τρόπος για
να καταλάβει κανείς την επιτυχία των εκδόσεων Karlovac είναι μέσα από τα μάτια των 4000
επισκεπτών στις προβολές ταινιών και των πάνω από εκατό νέων δημιουργών. 

The 15th Youth Film and Video Festival, Croatian national festival of high school film, took
place in early September and for the 4th time it was organized under the supervision of
Croatian Film Clubs’ Association and Cinema Club Karlovac, in the city on four rivers –
Karlovac. At the same time Karlovac will host the third 3rd of the Four River Film Festival –
international festival of high school film.  During these four days the city of Karlovac will wel-
come around 150 school students, not only from Croatia but from the entire world.  The suc-
cess of the Karlovac editions can best be seen from the 4000 visitors at the film screenings
and over a hundred young authors. 

Μια Ταινία για τον Tobo > A Film About Tobo   
Διάρκεια < Time 11’ 20’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Sven Bilicic. Κάμερα / camera: Zvone Magdic. Ήχος / sound: Marija
Grasa. Μοντάζ / edit: SOUND: MARIJA GRAŠA. Συνεργασία / co- operation: Andrea Pogacic, Ivona
Bosiljevac, Mario Visnjic. Υπεύθυνοι ομάδας / group leaders: Marija Markezic, Verdan Samanovic 

Περίληψη > Synopsis
Μια σαγηνευτική ιστορία για ένα πολύ ενδιαφέρον αγόρι της διπλανής πόρτας, τον Leonard Boljkovac,
γνωστό ως Tobo.
Α charming story about a very interesting boy next door, Leonard Boljkovac, known as Tobo. 

Στα τέσσερα ποτάμια > On four rivers
Διάρκεια < Time 5’ / 2008   

Συντελεστές > Crew
Υλοποίηση / realization: Tibor Sovilj, Josip Vladic, Ivan Slavic, Tomislav Begedin, Ivona Bosiljevac, Andrea
Pogacic, Antonio Skrtic, Igor Rajic. Καθοδήγηση / mentors: Vjekoslav Zivkovic

Περίληψη > Synopsis
Εάν το νερό σημαίνει ζωή, τότε η πόλη πάνω στους τέσσερις ποταμούς αφθονεί σε ζωή και δημιουργικότητα.
Αυτή η ταινία είναι μια τηλεοπτική βίντεο postcard με ένα ευχάριστο animation- έκπληξη στη μέση.

If water means life, then town on four rivers abounds in life and creativity. This film is a video postcard
with a pleasant animated surprise in the middle.

Τέσσερις εποχές και μια επιστολή > Letter and four seasons     
Διάρκεια < Time 2’ 55’’ / 2007    

Συντελεστές > Crew
Animation: Natasa Cica, Tara Straus, Teresa Sudac, Valentina Furdek, Andela Zapcic, Petar Slavic, Ivan
Slavic, Nikola Bjelic. Καθοδήγηση / mentor: Marija Ivsic. 

Περίληψη > Synopsis
Είναι μια ιστορία για μια επιστολή και ένα ταχυδρόμο που έχει κάνει την δουλειά του με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Στο τέλος η δουλειά του γίνεται η αιτία να χάσει τη ζωή του.

This is a story about letter and one mailman who has done his job the best way he knew. At the end his
work took his life.

age
17-20

Υπεύθυνοι / in charge: 
Vjekoslav Zivkovic, Marija
Ratkovic, Sanja Zanki, Marija Ivsic  

Επαφή > Contact
Rakovac 4, Karlovac, Croatia 
T: +385989534448
F: +38547654133
kinoklubkarlovacinfo@gmail.com
markezic.marija@gmail.com
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ΚΡΟΑΤΙΑ > CROATIA
διεθνές και αντιπροσωπεύει μια συμβολική γέφυρα παιδιών και ανθρώπων παγκοσμίως.
Συνεργάζεται με τα σχολεία και τις ενώσεις που ενδιαφέρονται να διαδώσουν τον πολιτισμό που
προέρχεται από την παιδική ηλικία και το όραμά του για τον κόσμο. Προωθεί την προσέγγιση
των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, στην τέχνη και τη δημιουργική έκφραση. 

PinAC is a precious art good belonging to Rezzato, to the district of Brescia and to the Italian
nation. In Europe it is a unique collection of this kind, it is widely international and represents a
symbolic bridge with the children and the people worldwide. It cooperates with the schools and
the associations that are interested in spreading the culture coming from childhood and its vision
of the world. It promotes the approach of children, boys and girls, to art and creative expression.

Δέρμα από λουλούδια > Α Skin flowers    
Διάρκεια < Time 5’30’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ιδέα, μοντάζ / Idea, edit: Vincenzo Beschi, Irene Tedeschi. Σενάριο, animation, κάμερα / Screenplay,
animation, camera: Students from the Primary School of “SERAFINO GNUTTI”.

Περίληψη > Synopsis
Δακρύζουν τα πέταλα και τα φύλλα; Ένας κισσός μεγαλώνει κάτω από τη μύτη! Τα λουλούδια, το
πράσινο, το γρασίδι και τα φυτά… το δέρμα μας είναι ένας κήπος!
Have tears petals and leaves? An Ivy is growing out of the nose! Flowers, green grass and plants... our
skin is a garden!

Σχολικό Θρανίο > School Desk  
Διάρκεια < Time 10’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, κάμερα / Screenplay, camera: students that participated at the “beyond the school desk”
workshop. Ιδέα, μοντάζ / Idea, edit: Vincenzo Beschi.

Περίληψη > Synopsis
Μέσα και έξω από τα όρια του περιορισμένου χώρου ενός θρανίου. Το μάτι και το αυτί της κάμερας θα
μιλήσουν για απομνημονεύματα, τύχες και κακοτυχίες.
Inside and outside the confines of the limited space of a school desk. Eye and ear of the camera will tell
memoirs, fortunes and misfortunes.

ΤΟ ΦΩΣ! Μια ταινία σχεδόν ολόμαυρη > Α LIGHT! A video almost completely black  
Διάρκεια < Time 10’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σκηνικά, κάμερα, μουσική / Screenplay, storyboard, camera, music: 13 students from the
Secondary schools “DALLARA”, “VEZZANO LIGURE CAPLUOGO”, “LA SPEZIA”. Ιδέα, μοντάζ / Idea,
edit: Irene Tedeschi, Egildo Simeone. 

Περίληψη > Synopsis
Σε ένα σκοτεινό και εσωτερικό χώρο, ταχύτατακινούμεναφωτεινά σημάδια λένε την ιστορία της δύναμης του φωτός.
In a dark and inner space, fast and luminous signs tells the story of the power of light.

Τα Χρώματα > The Colors
Διάρκεια < Time 4’ / 2008    

Συντελεστές > Crew
Ζωγραφιές, animation / drawings, animation: Children from the Kindergarten of Botticino Sera – Brescia.
Σενάριο, μοντάζ / screenplay, edit: Vincenzo Beschi 

Περίληψη > Synopsis
Παιδιά ηλικίας 5 ετών έφτιαξαν αυτό το animation μικρού μήκους για να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν – στα
αγγλικά- τι είναι τα χρώματα.
Five years old children made this short animation to show and explain - in english – what the colors are.

age
4-12

age
4-12

age
13-16

age
4-12

Επαφή > Contact
Pinac –via disciplina 60 25086 
Rezzato, Italy
T:+30 2792086
pinacoteca@comune.rezzato.bs.it,
Irene_ted@yahoo.it, 
vincenzobeschi@tin.it
www.pinac.it, 
www.avisco.org

ΙΤΑΛΙΑ > ITALY
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ΚΡΟΑΤΙΑ > CROATIA

Απρόβλεπτη περιπέτεια > Casual adventure
Διάρκεια < Time 3’02 / 2009     

Συντελεστές > Crew
Ομάδα παιδιών από 10- 12 ετών / Group of children aged 10 – 12 years

Περίληψη > Synopsis
Η περιπέτεια δυο γατιών σε ένα απομακρυσμένο νησί… 
The adventures of two kitten at the distant island… 

FOTO KINO VIDEO KLUB ZAPREŠIĆ

Το FKVK Zapresic (Λέσχη Κινηματογράφου και Βίντεο Zapresic) ιδρύθηκε το 1995 από λίγους
ανθρώπους ως μέρος της Ένωσης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Η βασική μας αποστολή είναι να
δουλεύουμε με δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο στο Zapresic, τη μικρή μας πόλη. Κατά τη
διαδικασία δημιουργίας των βίντεο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους νέους να εκφράσουν
τα συναισθήματα, τις ιδέες και την άποψή τους για τον κόσμο. Μιας και έχουμε συμμετάσχει
σε πολλά φεστιβάλ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχουμε βραβευτεί αρκετές φορές,
θέλουμε να πιστεύουμε πως κάνουμε καλή δουλειά.

FKVK Zapresic (Photo and Video Club Zapresic) was founded in 1995 by few people as part
of the Technical Culture Union. Our main task is the work with two elementary schools and
one secondary school in Zapresic, our small town. During the process of making videos, we
have tried to help the young people express their feelings, opinions and their feelings,
opinions and their view of the world. Since we participate in many festivals, national and in-
ternational, and as receive more than a few awards, we like to think that we do a good job. 

H κοκκινοσκουφίτσα > Little red riding hood    
Διάρκεια < Time 1’ 27’’ / 2008    

Συντελεστές > Crew
Matea Pupavac, Tina Studak, Marija Petreković, Nikolina Lovrić and Sara Mihalinec. 

Περίληψη > Synopsis
Η μικρή κοκκινοσκουφίτσα περπατά στο μονοπάτι που περνά μέσα από το δάσος για να πάει στο σπίτι
της γιαγιάς. Ο λύκος δεν εμφανίζεται σε αυτήν την ιστορία.

Little Red Riding Hood is on the path through woodland to the home of their grandma. The wolf does
not appear in this story.

Θέλω > I want… 
Διάρκεια < Time 1’35’’ / 2009     

Συντελεστές > Crew
Karmen Adžamić, Ivan Baković, Toni Kuna, Antonio Orsag. 

Περίληψη > Synopsis
Το πέρασμα από ένα μονότονο συγκρότημα σπιτιών, σε μια μονότονη γειτονιά αποκαλύπτει μια
συνηθισμένη υποβόσκουσα κατάσταση.

Passing along a monotonous block of houses in a monotonous neighborhood reveals an ordinary situ-
ation hidden underneath.

age
4-12

Υπεύθυνοι / in charge: Miroslav
Klarić Jadranko Lopatić

Επαφή > Contact
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 11,
10290 ZAPREŠIĆ, CROATIA
T: +385 1 4001565
F: +385 1 4001564
fkvkz@fkvkz.hr
www.fkvkz.hr
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SKOLA ANIMIRANOG FILMA CAKOVEC (SAF) //

Στη μεγάλη οικογένεια ερασιτεχνικού κινηματογράφου για παιδιά στην Κροατία, ένα από τα
παλαιότερα μέλη είναι το SKOLA ANIMIRANOG FILMA (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ANIMATION ΤΑΙΝΙΩΝ)
από το Cakovec (SAF). Με τη συγκεκριμένη οργανωτική μορφή του (λειτουργώντας έξω από
τη σχολική δομή), τις λειτουργικές του μορφές, τις μεθόδους του, και τη μη συμβατική
επικοινωνία του ανάμεσα στον επικεφαλή των εργαστηρίων και με τα παιδιά, το ŠAF προσδοκά
μια πιθανή νέα μορφή στη σχολική εκπαίδευση. Στο ξεκίνημα του έργου τους στο SAF, τα
παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, σε ελεύθερο δημιουργικό παιχνίδι, κάνουν ταινίες κινουμένων
σχεδίων μικρού μήκους- παλαιότερα μέλη μερικές φορές κάνουν ακόμη πιο αναπτυγμένες
«ερασιτεχνικές» ταινίες. Σκοπός του SAF δεν είναι να εκπαιδεύσει επαγγεματίες animator
αλλά να αναπτύξει την γνώση, τη φαντασία, την επιμονή και τις αξίες της συνεργασίας και
της υπερηφάνειας κάποιου για το έργο του. 

Within a big family of amateur children's filmmaking in Croatia, one of the oldest members is
SKOLA ANIMIRANOG FILMA (ANIMATED FILM WORKSHOP) from Cakovec (SAF). With its
specific organizational form (operating outside of the school structure), its working forms,
its methods, and its unconventional communication between workshop leader and children,
ŠAF anticipates a possible new modality of school education. At the beginning of their work
in SAF, children aged 8 to 12 years, in free creative play, make short animated films - older
members sometimes even make more developed 'amateur' films. The purpose of the chil-
dren's activity in ŠAF is definitely not the education of future professional animators, but the
development of serial cognition, imagination, perseverance, and values of cooperation and
pride in one's work.

Μαριονέτες > Puppets
Διάρκεια < Time 3’ / 2008   

Συντελεστές > Crew
Toni Zadravec 

Περίληψη > Synopsis
Ένα 15χρονο αγόρι εκφράζει την άποψή του για τη χειραγώγηση της ζωής του ανθρώπινου είδους και τη μοίρα…
15 years old boy expressing his point of view about manipulation of mankind life and destiny…

Ξυπνητήρι > Alarm – clock 
Διάρκεια < Time 1’23’’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Pia Klaic 

Περίληψη > Synopsis
Ένα κορίτσι έχει πρόβλημα με το ξυπνητήρι του… 
A girl has problems with her alarm-clock… 

Μπλε μαγεία > Blue magic
Διάρκεια < Time 2’19’’ / 2009     

Συντελεστές > Crew
Ivona Levak 

Περίληψη > Synopsis

Μια ιστορία για ένα κορίτσι που βρίσκει ένα μαγικό βιβλίο…  
A story about girl who has found a magic book….

Υπεύθυνοι / in charge: 
Edo Lukman, 
Jasminka Bijelic Ljubic

Επαφή > Contact
Trg Republike 1, 40000
CAKOVEC, CROATIA
T: 385 40 310 458
F: 385 40 310 458
saf@ck.t-com.hr
www.safcakovec.com 

age
13-16
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4-12
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4-12
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ΚΥΠΡΟΣ > CYPRUS
Σ.Κ.Ε ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ //
SKE YEROSKIPOU //

H ταινία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια καλοκαιρινών μαθημάτων με παιδιά δημοτικού.
This film was created in the framework of a Summer school with primary school children.

Στοματική Υγιεινή > Oral Care
Διάρκεια < Time 1’46’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Μαρία Αναστασιάδη (διευθύντρια) / Maria Anastasiadi (head- mistress).
Σενάριο / screenplay: Κάτια Θεράποντος / Katia Therapodos, Μάχη Χαραλάμπους / Mahi Haralabous,
Μάριος Ματθαίου / Marios Matthaiou.

Περίληψη > Synopsis
Δύο ομάδες από δόντια συζητούν. Η μια ομάδα καθαρίζεται συστηματικά και παραμένει υγιής, ενώ η
άλλη ομάδα που κάνει του κεφαλιού της στο τέλος την παθαίνει.

Two groups of teeth are discussing. One group is cleaned regularly and remains healthy, but the other
team isn’t and at the end suffers.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ //
INTERNATIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL OF CYPRUS //

Το θέμα του Φεστιβάλ ήταν ο Διαπολιτισμικός διάλογος. Στο διήμερο αυτό εργαστήριο οι
μαθητές – Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι  - συναντήθηκαν στο χώρο του Fulbright κοντά
στην πράσινη γραμμή. Κομμάτια τείχους με συρματοπλέγματα αποτέλεσαν το έναυσμα για
τη δημιουργία του σεναρίου.  Με μια σειρά δραστηριοτήτων – θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί –
προέκυψαν σκηνές στις οποίες εξετάστηκαν διάφορες εκδοχές και πιθανές αντιδράσεις
προς συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Οι μαθητές έκτισαν τις σκηνές – με διάλογο – από την αρχή ως το τέλος. Στη συνέχεια, τα
παιδιά έφτιαξαν τα βασικά πλάνα της ιστορίας και μοιράστηκαν τους ρόλους (ερμηνευτικούς
και τεχνικούς). Με τη βοήθεια  του υπεύθυνου εργαστηρίου οι μαθητές άρχισαν να γυρίζουν
την ταινία αλλάζοντας συνεχώς ρόλους (πίσω από την κάμερα, σκηνοθεσία, κτλ.). Κάποια
παιδιά βοήθησαν ως μεταφραστές αφού το εργαστήριο εξελίσσονταν σε δύο γλώσσες
ταυτόχρονα.  Το τελικό μοντάζ έγινε με αρκετή βοήθεια από τον υπεύθυνο εργαστηρίου
αλλά και παρουσία των παιδιών τα οποία εξέφραζαν την άποψη τους για τη συνοχή των καρέ
και τη διάρκειά τους.

The subject of the Festival was the Intercultural dialogue. In this two-day workshop the stu-
dents - Greek Cypriots and Turk Cypriots - met in Fulbright place, near the green line. Pieces
of the wall with barbwires constituted the spark for the creation of the script. With a series of
activities - theatrical improvisations – we came up with many scenes which were examined
in various ways in order to avoid possible reactions for the concrete problem. 

The students built the scenes - with dialogue - from the beginning to the end. Afterwards,
the children made the basic storyboards and shared the roles (interpretative and technical).
With the help of the man in charge, students began shooting by changing continuously roles
(behind the camera, direction, etc). Some children helped as translators as the workshop
was developed in two languages at the same time. The final montage was done with the
help of the man in charge of the workshop but also with the presence of the children which
expressed their opinions about the cohesion of the scenes and their duration.
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Υπεύθυνος / in charge: 
Μάριος Ματθαίου / 
Marios Matthaiou

Επαφή > Contact
Πάρνηθος 5- 8201 Γεροσκήπου,
Πάφος, Κύπρος / Parnithos 5- 8201
Geroskipou, Pafos, Cyprus
T: +357 6993287151, +357 26963200
F: +357 26960661
skeyeroskipou@cytanet.com.cy
www.skeyeroskipou.com.cy

cameraZizanio2009

Υπεύθυνος / in charge: 
Χρίστος Χριστοδούλου / 
Hristos Hristodoulou

Επαφή > Contact
Ιουλίου Τυπάλδου 15, Διαμ: 204,
Λευκωσία 1077, Κύπρος / Iouliou
Tipaldou 15, Dep: 204, Lefkosia
1077, Cyprus
T: +357 99069979
F: +357 22760736
xmirrorx71@hotmail.com, 
christos@icffcy.net
www.icffcy.org

Πολύ χοτ- ντογκ > Very hot- dog
Διάρκεια < Time 2’ 12’’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Patrik Horvat.

Περίληψη > Synopsis
Μικρός, γλυκός δράκος κάθεται μόνος, εγκαταλειμμένος και δυστυχισμένος στο χωράφι κοντά στην
πόλη. Ένας άντρας έρχεται και παίρνει το δράκο μαζί του.

Small, sweet dragon sits alone, abandoned and miserable in the field near the city. Man comes and
takes dragon with him.

Πάρκο > Park
Διάρκεια < Time 2’40’’ / 2009     

Συντελεστές > Crew
Luka Školnik, Ivan Horvat, Karlo Knez, Domagoj Kudek. 

Περίληψη > Synopsis
Το αγόρι βρίσκει τα γυαλιά στο πάρκο, φαινομενικά απολύτως συνηθισμένο. Αλλά όταν κοιτάζει μέσα
από αυτά, ο παράξενος κόσμος που βρίσκεται πέρα από τα γυαλιά αποκαλύπτεται. 

The boy finds the eyeglasses in the park, seemingly completely ordinary. But when he looks through
them reveals the strange world beyond the glass. 

Σπρώξε με να σε τραβήξω > Push me – pull me  
Διάρκεια < Time 1’ 27’’ / 2009       

Συντελεστές > Crew
Barbara Brdovčak , Nives Stanić, Ana Kerovec, Iva Kerovec, Petra Karaula, Antonija Ravlija 

Περίληψη > Synopsis
Κάτοικοι στη θάλασσα προσπαθούν να γλυτώσουν ένα κακόμοιρο σκουληκάκι από το ένα αγκίστρι
δολώματος.

Sea residents are trying to save poor worm from fish-hook. 

Ταξί – μήλο > Taxi apple      
Διάρκεια < Time 1’ 27’’ / 2009      

Συντελεστές > Crew
Leda Globan (2000), Ana Kerovec, Iva Kerovec, Lorena Dolenčić, Petra Pantar. 

Περίληψη > Synopsis
Το Ταξί-μήλο πηγαίνει με φίλους στο «Χορό των φρούτων και των λαχανικών» για να χορέψουν.

Taxi-apple goes with friends to “Bal of fruits and vegetables” to dance.

age
4-12

age
13-16

age
13-16

age
4-12

ΚΡΟΑΤΙΑ > CROATIA



Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας   >  European Meeting of Young Peoplesʼ Audiovisual Creation // 9594 //

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ > LITHUANIA
ΤΟ 5o ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ «GAMTOS DIENOS» //
THE 5th LITHUANIAN FORUM OF CINEMA AND PHOTO FOR CHILDREN
AND YOUTH “GAMTOS DIENOS” //

Οι ταινίες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, το οποίο καθοδηγήθηκε από
μια επαγγελματική ομάδα παιδαγωγών: σκηνοθέτης Inesa Kurklietytė, εικονολήπτης Algi-
mantas Mikutėnas, ηχολήπτης Vidmantas Blažys και συντάκτης Ričardas Matačius. Οι
μαθητές παρακολούθησαν διαλέξεις για την κινηματογράφιση, την ηχογράφηση και το μοντάζ.
Ένας καλλιτέχνης και σκηνοθέτης ταινιών, Ramūnas Abukevičius, ήταν ο καθοδηγητής του
εργαστηρίου.

The films were made during the workshop, which was led by a professional team of tutors:
film director Inesa Kurklietytė, cameraman Algimantas Mikutėnas, sound designer Vidmantas
Blažys and editor Ričardas Matačius. Pupils had lectures of filming, recording and editing.
An artist and film director Ramūnas Abukevičius was the leader of workshop.  

Ινδιάνικα Όνειρα > Dreams Indian 
Διάρκεια < Time 6’ 58’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα / Direction, camera: EmilėRibokaitė
Ερμηνεία / cast: Lukas Medalinskas

Περίληψη > Synopsis
Είναι μια ιστορία για το όνειρο ενός αγοριού που θέλει να γίνει Ινδιάνος.
It is a story about the dream of a boy to be an Indian.

Ο παππούς μου ήταν δολοφόνος λύκων > My grandfather was a killer of wolves 
Διάρκεια < Time 2’ 59’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα / Direction, camera: Audra Padlipskaitė
Ερμηνεία / cast: Justina Sapatovaitė

Περίληψη > Synopsis
Ένα κορίτσι θέλει να φυτέψει μια βελανιδιά στο δάσος, στο σημείο εκείνο όπου λύκοι σκοτώθηκαν από
τον ίδιο της τον παππού.
A girl wants to plant an oak in the forest where wolves were being killed by her grandfather.

Ομελέτα > Omelet 
Διάρκεια < Time 47’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα / Direction, camera: Erdvilas Abukevičius 
Ερμηνεία / cast: Julija Gustaitytė, EmilėRibokaitė, Dalius Kederys.

Περίληψη > Synopsis
Είναι μια αστεία ιστορία που δείχνει πως μια αποτυχία προκαλεί πολλές άλλες.
It is a funny story how one failure causes many others.
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Υπεύθυνη / in charge:
Inesa Kurklietytė (Film director)

Επαφή > Contact
Kosciuškos g. 12, Vilnius, 
LT-01100, Lithuania
Τ: +370 5 2124560
F: +370 5 2124560
inesa@lmta.lt 
www.ramuno-atelje.org
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Ρωγμή στο Τείχος > Α Crack on the Wall
Διάρκεια < Time 12’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
Κάποια παιδιά συμμετείχαν ερμηνευτικά στην ταινία. Τεχνικά, η ομάδα πήρε όλους τους ρόλους (κάμερα,
σκηνοθεσία, κτλ) εκ περιτροπής. / Some children took part in the film by acting.Technically, the team
participated in every work (camera, direction, etc).
Γυμνάσιο Δροσιάς Λίλη Ιωάννου / Drosias High school Lili Ioannou, Μαρία Λαφαζάνη / Maria Lafazani,
Ενκαρνίτα Πέτρου / Enkarnita Petrou, Μάγδα Περικλέους / Magda Perikleous, Κρίστα Νικολάου / Krista
Nikolaou.
Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Νικόλας Λακάγιος / S.Barbaras High school Nikolaos Lakagios, Λουκία
Χατζηλαζάρου / Loukia Hatzilazarou.
Τουρκοκυπριακή κοινότητα Moustafa / Turk Cypriot Community Moustafa.

Περίληψη > Synopsis
Η ταινία πραγματεύεται το θέμα του διαπολιτισμικού διαλόγου στην Κύπρο όπου η διαχωριστική γραμμή
ανάμεσα στις δύο κοινότητες του νησιού υφίσταται ακόμα ως μια θλιβερή πραγματικότητα. Πώς νιώθουν
όμως οι νέοι άνθρωποι γι’ αυτό; Τι σημαίνει γι’ αυτούς το διαχωριστικό τείχος και με ποιο τρόπο
επιχειρούν να το υπερβούν;

The film deals with the issue of Intercultural dialogue in Cyprus where the dividing line between the two
communities of the island still exists as a dreary reality. How do young people feel for all this? What
does the dividing wall means for them and how will they try to exceed it?
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ > NORWAYΛΙΘΟΥΑΝΙΑ > LITHUANIA

EDVARD GJESSING BAKKEN //

Δημιουργήσαμε την ταινία σαν προσωπικό μας χόμπι. Γράψαμε σενάρια, κάναμε
προγραμματισμό, καταγράψαμε και μοντάραμε την ταινία, και τώρα είναι ολοκληρωμένη. Η
ταινία ολοκληρώθηκε το Μαΐου του 2009, και η καταγραφή είχε ολοκληρωθεί το Μαρτίου
του 2009.

We made the film as our hobby. We have written scripts, planned, recorded and edited the
film, and now it is finished. The film was completed in May 2009, and the recording was in
March 2009.

Egil
Διάρκεια < Time 5’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / director, screenplay: Edvard Gjessing Bakken
Παραγωγή, μοντάζ, φωτογραφία / Producer, edit, photography: Even Grimsgaard
Ήχος / Sound: Jonas Brithèn 

Περίληψη > Synopsis
Ο Egil είναι ένα 15χρονο αγόρι, που στο σχολείο το φοβερίζουν. Δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει
την κατάσταση. 

Egil is a 15 year old boy, who is being bullied at school. He is not coping with it.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ //
DUTCH FILM FESTIVAL STUDENTS (NFFS) //

Το Ολλανδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από Μαθητές (NFFS), είναι ένα φεστιβάλ στην Ολ-
λανδία στο οποίο οι μαθητές μπορούν να στείλουν ταινίες που έχουν δημιουργήσει, είτε στο
σχολείο στα πλαίσια κάποιου προγράμματος, είτε μόνοι τους. Στόχος της διοργάνωσης είναι
να ωθήσει τα σχολεία να δώσουν χρόνο και μέσα στους μαθητές να κάνουν τις δικές τους
ταινίες με εξοπλισμό του σχολείου. Είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία να συγκεντρωθούν
όλοι οι συμμετέχοντες μαζί για να γνωριστούν και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες. Οι μα-
θητές που συμμετέχουν στο φεστιβάλ επιλέγουν επίσης ένα βραβείο κοινού. Η κριτική
επιτροπή του φεστιβάλ αποτελείται από διάσημους ανθρώπους του ολλανδικού κινηματο-
γράφου. Το πρώτο βραβείο σε κάθε κατηγορία είναι ένα ταξίδι στο φεστιβάλ κινηματογράφου
Camera Zizanio στον Πύργο.  

The Dutch National Film Festival for Students (NFFS) is a festival in the Netherlands where
students can send in films that they made, either as a project in school or on their own. The
organization’s aim is to stimulate schools to provide time and materials for students to make
their own movies on school equipment. It’s also a great opportunity to gather all the partici-
pants together to meet and exchange ideas and experiences. The students that attend the
festival also get to choose an audience award. The festival’s jury consists of famous people
from the Dutch movie scene. The first price in every category is a trip to the Camera Zizanio
film festival in Pyrgos.
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Υπεύθυνος / in charge:
Edvard Gjessing Bakken

Επαφή > Contact
Ekornåsen 11, N-1362 
Hosle, Norway
T: +47 91716153
even@gullfilm.no
www.gullfilm.no
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ > NETHERLANDS

Υπεύθυνη / in charge: 
Dorée de Kruijk 

Επαφή > Contact
Menkemaborg 60, Lelystad,
The Netherlands
T: +3132024321
dkruijk@orange.nl
www.nffs.nl

Παράνοια > Paranoia 
Διάρκεια < Time 1’ 53’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα / Direction, camera: Vilius Jorudas, Justina SapatovaitėAudra Padlipskaitė
Ερμηνεία / cast: Vilius Jorudas, Julija Gustaitytė.Crew or members of the work group 

Περίληψη > Synopsis
Ένας έφηβος ζει έντονα τον εσωτερικό του κόσμου, αλλά η πραγματικότητά που ζει είναι συγκεχυμένη
με αυταπάτες.
Teenager boy experiences inner life, but his reality is confused with delusions.

Καναπές > Sofa
Διάρκεια < Time 17’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ / Direction, camera, edit: Viktorija Kilikevičiūtė

Περίληψη > Synopsis
Κινούμενα σχέδια για το ταξίδι ενός ελέφαντα.
Animated cartoon about the trip of an elephant.

Βήμα > Step
Διάρκεια < Time 1’ 31’’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα / Direction, camera: Gabija Liaugminaitė
Ερμηνεία / cast: Justina Sapatovaitė, Vilius Jorudas 

Περίληψη > Synopsis
Ένα περίεργο κορίτσι μπαίνει κρυφά στο μυστικό χώρο ενός αγοριού. Ξαφνικά ο ιδιοκτήτης του μυστικού
χώρου επιστρέφει …

A curious girl intrudes into hiding-place of a boy.  Suddenly the owner of hiding- place comes back…
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ > NETHERLANDS

Ο περιπατητής > The Walker
Διάρκεια < Time 7’44 / 2009    

Συντελεστές > Crew
Joop Metz, Deirdre Ozinga (Κολλέγιο Albertingk Thijm / Albertingk Thijm College).
Νικητής του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS), στην κατηγορία «μη
μυθοπλαστικές ταινίες 16 ετών και άνω» / Winner of the Dutch National Filmfestival for Students (NFFS),
category ‘non fiction films 16 year-olds and older’. 

Περίληψη > Synopsis
Ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ για το Αλτσχαϊμέρ, και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα.
A moving documentary about Alzheimer’s disease, and the way it affects everyday life

Φροντίδα για τα χείλια > Care Lips
Διάρκεια < Time 2’31’’ / 2009     

Συντελεστές > Crew
Lotte Hervormd (Λύκειο Zuid / Lyceum Zuid)
Νικητής του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS), στην κατηγορία
«ταινίες ζωντανής δράσης 13- 14 ετών» / Winner of the Dutch national Film festival for Students (NFFS),
category ‘live action films 13-14 year-olds’. 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για ένα κορίτσι και το κραγιόν του.
Movie about a girl and her lip balm.

Μια Όμορφη Ιστορία > A Beautiful Story
Διάρκεια < Time 7’57’’ / 2009      

Συντελεστές > Crew
Sam du Pon (Λύκειο Άμστερνταμ Montessori / Montessori Lyceum Amsterdam)
Νικητής του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS), στην κατηγορία
«ταινίες ζωντανής δράσης 14- 15 ετών» / Winner of the Dutch national Film festival for Students (NFFS),
category ‘live action films 14-15 year-olds’.

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία που δημιουργήθηκε στη Γαλλία, αφορά ένα κορίτσι που γράφει για μια ερωτική ιστορία.
Movie, made in France, about a girl who is writing a love story.

Ο Άντρας από το Vegas > The Man from Vegas
Διάρκεια < Time 10’37’’ / 2009       

Συντελεστές > Crew
Leon Golterman, Nick Golterman, Dyon Verkruijssen (Κολλέγιο Cals  / Cals College) 
Νικητής του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS), στην κατηγορία
«ταινίες ζωντανής δράσης 16 ετών και άνω» / Winner of the Dutch national Filmfestival for Students
(NFFS), category ‘live action films 16 year-olds and older’. 

Περίληψη > Synopsis
Κινηματογραφική διασκευή ενός διηγήματος του Roald Dahl.
Movie adaptation of a short story by Roald Dahl.
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Valkyrie
Διάρκεια < Time 39’’ > 2009 

Συντελεστές > Crew
Steyn Dreesman, Guy Verbon, Tom Sassen, Sjoerd Marijnissen, Martijn Plakké, Tijmen van Liere, Thomas
Joosten. 
Γυμνάσιο Stedelijk Breda, Breda / Stedelijk Gymnasium Breda, Breda 
Νικητής του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS), στην κατηγορία
«animation ταινίες 13-16 ετών» / Winner of the Dutch National Film festival for Students (NFFS), category
‘animation films 13-16 year-olds’.

Περίληψη > Synopsis

Ένα animation μικρού μήκους για τη Γερμανία του Χίτλερ.
A short animation about Hitler’s Germany.

Κοίτα με στα Μάτια > Look into my Eyes
Διάρκεια < Time 3’59’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ο νικητής του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS), στην κατηγορία
«animation ταινίες 16 ετών και άνω», Doris Driessen,
Κολλέγιο Bonhoeffer, Castricum / Winner of the Dutch National Film festival for Students (NFFS),
category ‘animation films 16 year-olds and older’.
Doris Driessen, Bonhoeffer College, Castricum

Περίληψη > Synopsis

Από τη στιγμή που ο Jack Bruce γνωρίζει ένα παράξενο άτομο σε ένα κλαμπ, η ζωή του πηγαίνει προς
το χειρότερο. Είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει τι συνέβη.

After Jack Bruce meets a strange man in a club, his life takes a turn for the worse. He is destined to find
out what happened.

Booi
Διάρκεια < Time 1’37’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Ο νικητής του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS), στην κατηγορία
«ταινία ενός λεπτού», Booi, Renzo, Mike, Tim, IVKO, Άμστερνταμ / 
Winner of the Dutch National Film festival for Students (NFFS), category ‘one minute film’. Booi, Renzo,
Mike, Tim, IVKO, Amsterdam.

Περίληψη > Synopsis

Μια ταινία μικρού μήκους για ένα ποδηλάτη που ετοιμάζεται να οδηγήσει.
Short movie about a biker who’s getting ready to ride.

Παίζοντας βιντεοπαιχνίδια > Playing Videogames
Διάρκεια < Time 3’31 / 2009    

Συντελεστές > Crew
Ο νικητής του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS), στην κατηγορία «μη
μυθοπλαστικές ταινίες 13-16 ετών», Kevin Klein Borculo, Almelo / Winner of the Dutch National Film
festival for Students (NFFS), category ‘non fiction films 13-16 year-olds’. Kevin Klein Borculo, Almelo

Περίληψη > Synopsis

Ένα ντοκιμαντέρ για ένα αγόρι, του οποίου το χόμπι είναι να παίζει βιντεοπαιχνίδια.
Documentary about a boy who’s hobby is playing video games.
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ > NETHERLANDS

Το βιβλίο των φιλοξενούμενων > The Guestbook
Διάρκεια < Time / 2009 

Συντελεστές > Crew
Gijs Murray, Paul Schrijver and their class, 5V.
Νικητής στο SGL Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Lelystad / 
Winner of the SGL Film festival (SGLFF) in Lelystad.

Περίληψη > Synopsis
Μια ομάδα οκτώ μαθητών έχει νοικιάσει ένα μικρό ξενώνα για σύντομες διακοπές. Ο ένας μετά τον
άλλο οι μαθητές εξαφανίζονται. Τι συμβαίνει;
A group of eight students has rented a little guesthouse for a short holiday. One by one the students
disappear. What is happening?

Mirjam 
Διάρκεια < Time / 2009 

Συντελεστές > Crew
Naomi Kok and Sharlynn Steltman
Πρώτο βραβείο για ταινία μη μυθοπλαστική στο SGL Φεστιβάλ Κινηματογράφου και δεύτερο βραβείο στο
Ολλανδικό Φεστιβάλ Ταινιών για Μαθητές (NFFS) / First price for non-fiction films at the SGL Film Festival
(SGLFF) and the second price at the National Dutch Film Festival for Students (NFFS).

Περίληψη > Synopsis
Ένα ντοκιμαντέρ για μια γυναίκα, τη Mirjam, η οποία έλαβε μέρος στους Παρά Ολυμπιακούς Αγώνες
κολύμβησης.
A documentary about a woman, Mirjam, who participated in the Para Olympic Games as a swimmer.  

Aτυχίες συμβαίνουν > Shit Happens 
Διάρκεια < Time / 2009 

Συντελεστές > Crew
Maarten Kuchen, Dominique Heuver, Dimitri de Jong, Reinout Krijger and Gijs Murray.

Περίληψη > Synopsis
Ταινία ενός λεπτού από μαθητές στα πλαίσια εργασίας στο μάθημα κινηματογράφου.

A one- minute movie made by students as an exercise during the cinematography lessons.
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Επιστροφή στο χθες > Back to Yesterday
Διάρκεια < Time 15’50’’ / 2009        

Συντελεστές > Crew
Jurriaan Kamps, Daan Zeestraten (Γυμνάσιο Stedelijk Leiden / Stedelijk Gymnasium Leiden).
Νικητής του Βραβείου Κοινού του Ολλανδικού Εθνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές (NFFS) /
Winner of the Audience Award of the Dutch National Filmfestival for Students (NFFS).

Περίληψη > Synopsis
Το πρώτο μέρος μιας σαπουνόπερας για ένα σχολείο, τους δασκάλους και τους μαθητές του.
Part one of a soap series about a school, its teachers and its students.

SCHOLENGEMEENSCHAP LELYSTAD//

Το SGL (Scholengemeenschap Lelystad) είναι ένα ολλανδικό πειραματικό σχολείο στο
Lelystad. Περισσότεροι από 1400 μαθητές φοιτούν στο σχολείο μας. Πολιτισμός, τέχνη και
δημιουργικότητα είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για εμάς και τους μαθητές μας. Αυτό
αποδεικνύεται τόσο από την έμφαση που δίνεται στα οπτικοακουστικά μέσα (εκπαίδευση με
τη χρήση βίντεο, ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου) στις πρώτες τάξεις, όσο και από
τα μαθήματα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές μας στις μεγαλύτερες τάξεις.
Στο μάθημα του κινηματογράφου οι μαθητές μαθαίνουν τα βασικά για τη συγγραφή σεναρίου,
τη χρήση της κάμερας και το μοντάζ. Για να αποδείξουν ότι κατέχουν αυτές τις δεξιότητες
καλούνται να φτιάξουν τη δική τους ταινία, είτε σε μικρές ομάδες, είτε ατομικά, είτε ολόκληρη
η τάξη σαν εργασία.
Τον Ιούνιο του 2008 πραγαματοποιήθηκε η 20η διοργάνωση του φεστιβάλ κινηματογράφου
SGL. Όλοι οι μαθητές του SGL μπορούν να στείλουν τις ταινίες τους στο φεστιβάλ, και κάθε
χρόνο πάνω από 25 ταινίες μπαίνουν στο διαγωνισμό. Οι ταινίες μπορεί να κερδίσουν βραβείο
από διάφορες κατηγορίες. Κάποιες από τις ταινίες επιλέγονται για να συμμετάσχουν στον
εθνικό διαγωνισμό, το Ολλανδικό Φεστιβάλ Ταινιών για Μαθητές (NFFS).

The SGL (Scholengemeenschap Lelystad) is a Dutch comprehensive school in Lelystad.
More than 1400 pupils attend our school. Culture, art and creativity are very important to us
and our students. This is reflected not only by our emphasis on multimedia (education
through the usage of video, computer and internet) in the first classes, but also by the
subjects our students can choose in the upper classes. 

During the cinematography course students learn the basics of script-writing, camera usage
and movie editing. To show they master these skills by making their own films, either in
small groups or alone or with the whole class as a class project.

In June 2008 the 20th edition of the SGL film festival was held. All SGL students are free to
send their movies to this festival, and every year more than 25 films enter the competition.
Movies can win an award in a wide variety. Some of the films are selected by the organization
to compete in the national competition: the Dutch National Film Festival for Students (NFFS).

age
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Υπεύθυνοι / in charge: 
Sander Kocken, Olga Mes

Επαφή > Contact
Kofschip 1, 8223 EZ Lelystad, 
The Netherlands
T: +31320221254
kocken@xs4all.nl, 
o.mes@stadseiland.nl
www.sgl.nl
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Δίχως τέλος > Endless
Διάρκεια < Time  7’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Κάμερα, μοντάζ, σκηνοθεσία / Camera, edit, direction: Roland Ferge.

Περίληψη > Synopsis
Όταν κάτι αρχίζει, την ίδια στιγμή κάτι τελειώνει.
Είναι σαν να υπάρχει ένας προδιαγεγραμμένος κύκλος πραγμάτων από τον οποίο δεν μπορούμε να
ξεφύγουμε.

When something begins, the very same time something ends as well. 
It is like a merry-go-round and we cannot get off.

Ώρα για γυμναστική > Gymnastics time
Διάρκεια < Time  3’30 / 2009 

Συντελεστές > Crew
Κάμερα, μοντάζ, σκηνοθεσία / Camera, edit, direction: Dominika Majoros.

Περίληψη > Synopsis
Δυνατά μικρά παιδιά.
Strong small children.

Κοίταξε με > Look at me
Διάρκεια < Time  5’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Judit Juhász
Κάμερα, μοντάζ, σκηνοθεσία / Camera, edit, direction: Balázs Ankes.

Περίληψη > Synopsis
Σε ένα καταιγισμό συναισθημάτων.
In the storm of emotions.

Ροδάκινο > Peach
Διάρκεια < Time  1’10’  / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Ádám Vass, Tobias Rahm
Κάμερα / Camera: Marcell Antolik 
Μοντάζ / Edit: Vass Ádám 
Σκηνοθεσία / Direction: Marcell Antolik

Περίληψη > Synopsis
Συναντιόμαστε στα όνειρα μου…
We meet in my dreams…
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ MAKÓ- HUNGARY // 
THE VIDEO AND ART WORKSHOP OF MAKÓ- HUNGARY //

Το Εργαστήριο Βίντεο και Τέχνης του Mako ιδρύθηκε το 1994. Από τότε έδωσε την ευκαιρία
σε πολλούς νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη, και κυρίως για τον
κινηματογράφο και το βίντεο, να μάθουν όχι μόνο τη θεωρία αλλά και την πρακτική του να
γυρίζει κάποιος ταινία. Κύριος στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την οπτική κουλτούρα των
νέων, να φροντίσουμε τα έργα τέχνης που δημιουργούν, δίνοντας μια ευκαιρία να πάρουν
μέρος σε φεστιβάλ στη χώρα τους και στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι τα μέλη μας, ηλικίας
μεταξύ 10 και 25 ετών, έκαναν διεθνή επιτυχία με τα έργα τους κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων 15 ετών, δείχνει το επίπεδο δουλειάς που γίνεται. Θεωρούμε ως κάτι πολύ
σημαντικό τις διεθνές επαφές μας με Ελλάδα, Γερμανία, Καναδά, Νότια Κορέα, Σερβία,
Πολωνία και με άλλα πολύ σημαντικά φεστιβάλ. Με βάση αυτό, ξεκινήσαμε τη διοργάνωση
του Zoom to Europe, όπου είναι μια συνάντηση όλως αυτών των φεστιβάλ στο Μakο. Δεν
μπορούμε να φανταστούμε κάτι καλύτερο από το να έχουμε γίνει μέλη μιας τόσης μεγάλης
οικογένειας. 

The Video and Art Workshop of Mako/Hungary/ was founded in 1994. Since then it has
given opportunity to many young people interested in arts, especially in film and video, to
show not only the theory but the practice of making films. Our main goal is to develop the vi-
sual culture of the youth, to take care of the pieces of art they make, creating an opportunity
for them to be able to take part in festivals at home and abroad as well. The fact that our
members aged between 10 and 25 achieved international success with their films during the
previous 15 years shows the level of the work going on. We consider our international rela-
tionships with Greek, German, Canadian, South-Korean, Serb, Polish and other youth film
festivals very important. Because of this we started the "Zoom to Europe" /2003/ which is
the summit of these international child and youth festivals in Mako. We cannot imagine
better possibility than having become a member of the big film family.

Csosziga
Διάρκεια < Time  6’ 58’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Κάμερα / Camera: Roland Ferge
Animation: Máté Szab
Μοντάζ / Edit: Roland Ferge, József Berg
Σκηνοθεσία / Direction: János Makan

Περίληψη > Synopsis
Πρωινό τρέξιμο… Αυτή είναι μια απίθανη ιστορία…
Morning jogging...  This is a unlikely story…

Ονειρεμένος Χορός > Dream dance
Διάρκεια < Time  4’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Mónika Kispéter, Balázs Ankes
Κάμερα, μοντάζ / Cameraman, edit: Tobias Rahm
Βοηθός σκηνοθέτη / Director assistant: Marcell Antolik 
Σκηνοθεσία / Direction: Ádám Vass

Περίληψη > Synopsis
Συναντιόμαστε στα όνειρα μας…
We meet in my dreams…

Υπεύθυνος / In charge:
Kálmán Czibolya (επικεφαλής του
εργαστηρίου / studio leader) 

Επαφή > Contact
The Video and Art Workshop -
Hungary /Makói Video és
Müvészeti Mühely/
H-6900 Makó, Pf:28.
Τ: +36309383105
www.mvmm.hu 
http://picasaweb.google.com/
Zoomtoeurope
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ POZNAN // 
THE CHILDREN’S ART CENTRE IN POZNAN //

Οι ταινίες είναι το αποτέλεσμα του 14ου εργαστηρίου «Η Μεγάλη Κινηματογραφική Περιπέτεια
2007/2008» που διοργανώνεται στο Κέντρο Τέχνης για παιδιά στο Poznań, στην Πολωνία.
Αυτές οι ταινίες έγιναν με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των καλλιτεχνικών επιμελητών
- επαγγελματίες σκηνοθέτες ταινιών για παιδιά και νέους. Η μαγνητοσκόπηση έγινε από
επαγγελματία εικονολήπτη σε συνεργασία και με τις προτάσεις των παιδιών. Οι συμμετέχοντες
στα εργαστήρια- από κινηματογραφικές λέσχες Γυμνασίων- έγραψαν σενάρια, έπαιξαν στο
έργο και έκαναν και τη σκηνοθεσία της ταινίας, συμμετείχαν στο μοντάζ και οργάνωσαν τις
τοποθεσίες που θα χρησιμοποιούσαν για την ταινία (επιλογή τοποθεσιών, σκηνικά, στηρίγματα,
διανομή των ρόλων και ούτω καθεξής). 

The films are the result of the 14th edition of “The Great Film Adventure 2007/2008” workshops
held in the Children’s Art Centre in Poznań, Poland. These films were made with the support
of instructors and artistic tutors – professional directors of films for children and young people.
The filming was done by a professional cameraman with co-operation and suggestions of the
children. The workshop participants – students from film clubs at secondary schools – wrote
screenplays, played in and directed the film, participated in editing and organized film locations
(choice of places, film sets, props, distribution of roles and so on). 

Είμαι η Julia > I’m Julia 
Διάρκεια < Time 10’ 39’’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: Marysia Musialska. Σκηνοθεσία / direction: Basia Szeląg, Kamil Janowicz, Jędrzej
Dzierżyński. Επίβλεψη / supervision: Magdalena Białowąs and Małgorzata Rola-Szadkowska.
Φροντιστές / props: Ludwika Olszewska, Wojrek Meller, Karol Sobkowiak. Μουσική επιλογή / music
selection: Kasia Dobrzyńska. Χωρογραφία / choreografy: Ludwika Olszewska, Marta Wojciechowska.
Κοστούμια / costumes: Marta Kowalik, Weronika Butku, Noemi Sopolińska. Ήχος / sound: Wojtek Meller,
Karol Sobkowiak. Μοντάζ / edit: Kasia Dobrzyńska, Basia Szeląg, Adam Ejsmond, Kamil Janowicz,
Wojtek Meller, Mateusz Grządzielewski, Igor Sopoliński. Ερμηνεία / cast: Marta Wojciechowska, Adam
Eismond, Klaudyna Młynarska, Jędrzej Dzierżyński, Hanna Szeląg. Καλλιτεχνική υποστήριξη / art.
assistans: Igor Mołodecki, Janusz Piwowarski, Mateusz Rogala, Marian Suchanecki. 

Περίληψη > Synopsis
Ο Patryk γνωρίζει τη Julia στο σχολείο. Αποφασίζουν να βγουν ραντεβού. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού
τους στο βοτανικό κήπο το κορίτσι λιποθυμά και πέφτει κάτω. Γιατί η Julia λιποθύμησε; Η ασθένειά της
θα σταθεί εμπόδιο στη νέα τους φιλία;
Patryk meets Julia at school. They decide to have a date. During their date in the botanic garden the
girl faints and falls down. Why has Julia passed out and will her illness finish their fresh friendship?

Η υπόσχεση > The Promise    
Διάρκεια < Time 10’ 11’’ / 2008   

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σκηνοθεσία / screenplay, direction: Katarzyna Sergot. Eπιλογή τοποθεσίας / location manager:
Agnieszka Janaszek. Επίβλεψη / supervision: Anna Weroka Grala. Σκηνικά, φροντιστές / set decorator,
props master: Agnieszka Janaszek, Joanna Janzszek, Katarzyna Kurkowiak, Justyna Szepaniak, Kamila
Kowal, Sonia Waszak, Dominika Machowska. Μουσική επιλογή / music selection: Katarzyna Kałuzna,
Tomasz Dettloff. Ήχος / sound: Maciej Paech, Maciej Tabaka. Τεχνική υποστήριξη / technical assistance:
Halina Jacejko, Barbara Kędzierska. Φωτογραφίες / stills: Jan Karol Cofta. Ερμηνεία / cast: Marta
Przychodnia, Andrzej Filipiak, Michał Wylegała, Hania Walkowiak, Monika Paluch, Julia Busz, Natalia
Labiak, Katarzyna Kałużna, Kuba Woźniak, Kacper Gruszczyński, Przemek Baranek, Wanda
Hańczewska, Anna Weronika Grala, Joanna Janaszek, Katarzyna Kurkowiak, Mikołaj Sikorski, Adrian
Przybylski, Izabela Sekuła, Halina Jacejko, Barbara Kędzierska, Alicja Kuśmierczak, Katarzyna
Szajkowska, Maciej Tabaka, Maciej Pech, Sandra Hoed, Maja Życzkowska, Jan Karol Cofta, Joanna
Janaszek, Katarzyna Kurkowiak, Justyna Szczepaniak, Kamil Kowal,Sonia Waszak, Dominika
Machowska. Καλλιτεχνική υποστήριξη / art assistans: Tomasz Dettloff, Janusz Piwowarski, Mateusz
Rogala, Marian Suchanecki.
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Υπεύθυνη / in charge: 
Agnieszka Krajewska

Επαφή > Contact
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809
Poznań, Poland
Τ: +48-61-64-64-478, 
F: +48-61-64-64-472
akrajewska@csdpoznan.pl
www.csdpoznan.pl
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CHILDREN’S CARTOON STUDIO KROK 

Η εργασία για την ταινία «Πώς να γίνει εμψυχωτής» ήταν πολύ δύσκολη αλλά πολύ διασκεδαστική και
ευχάριστη. Το animation σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί λόγω των ανθρώπων
από πλαστελίνη αλλά τα καταφέραμε! Κάναμε γυρίσματα ενάμιση χρόνο για αυτή την 8λεπτη ταινία. Η
ταινία «Νόστιμη επιχείρηση» δημιουργήθηκε από ένα 12χρονο αγόρι, τον Kostya Khrystyuk. Ο δημιουρ-
γός ανησυχεί για το πρόβλημα των υγιεινών τροφών στον κόσμο. Έτσι, έδωσε τη δική του λύση στο
πρόβλημα. Η ταινία «Ιστορία αγάπης για το νερό και τη φωτιά» δημιουργήθηκε σε 2 χρόνια. Η δημιουργός
Dasha Sokolova ήταν 12 ετών όταν ξεκίνησε και 14 όταν ολοκλήρωσε την ταινία. 

The work on the film “How to become an animator” was very hard but very joyful and pleasant. The an-
imation here is very difficult to perform because of plasticine people but we managed to do it! We were
shooting this 8-minute film during one year and a half. The film “Tasty business” was created by 12-year
boy Kostya Khrystyuk. The author is anxious about the problem of healthy food in the world. So, he
made his own version of its solving. The film “Love story about water and fire” had been created during
two years. The author Dasha Sokolova was 12 years old when started it and 14 years old when finished.

Πώς να γίνεις animator > How to become an animator 
Διάρκεια < Time  8'15" / 2009  

Συντελεστές > Crew
Vasyl Kroklandskiy, Yulya Stankevich, Olya Mazina, Vira Shyta, Gleb Vernigorov και ομάδα παιδιών / Vasyl
Kroklandskiy, Yulya Stankevich, Olya Mazina, Vira Shyta, Gleb Vernigorov and group of children.   

Περίληψη > Synopsis
Μια ιστορία ενός αγοριού που έψαχνε το δικό του δρόμο στη ζωή. Δοκίμασε πολλές δραστηριότητες
πριν τελικά καταλάβει πως ήθελε να γίνει εμψυχωτής.

A story of a boy who was looking for his place in life. He tried a lot of activities before finally understood
that he wanted to become an animator.

Νόστιμη επιχείρηση > Tasty business
Διάρκεια < Time  6’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / Direction: Kostya Khrystyuk. 
Boηθοί / assistants: ομάδα παιδιών από το στούντιο “KROK” / group of children of studio “KROK”.

Περίληψη > Synopsis
Το μυστικό της καλοτυχίας στις επιχειρήσεις είναι το εξής. Τα υγιεινά τρόφιμα είναι καλύτερα από τα
ανθυγιεινά. Μια νόστιμη επιχείρηση είναι καλύτερη από μια άγευστη. Τα υγιεινά τρόφιμα κάνουν νόστιμη
την επιχείρηση. Αυτή η αλήθεια είναι γνωστή ακόμη και στον άλλο πλανήτη.

The secret of good luck in business is the following. Healthy food is better than unhealthy. Tasty
business is better than tasteless. Healthy food makes tasty business. This truth is known even on the
other planet.

Ιστορία αγάπης για το νερό και τη φωτιά >Love story about water and fire 
Διάρκεια < Time  3’30’’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / Direction: Dasha Sokolova.
Boηθοί / assistants: ομάδα παιδιών από το στούντιο “KROK” / group of children of studio “KROK”.

Περίληψη > Synopsis

Μια ιστορία για τη σύγκρουση και την έλξη ανάμεσα στα ετερώνυμα.
A story about fight and unity of opposites.

Υπεύθυνοι / in charge: 
Yuriy Ivanov, Svitlana Ivanova

Επαφή > Contact
Children’s cartoon studio “KROK”,
Kurskaya st. 15-A, NVK, Kiev,
03049, Ukraine
Τ: +380442424734
paulkrok@ukr.net 

age
13-16

age
13-16

age
4-12
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ΣΚΩΤΙΑ > SCOTLAND

// 107106 //

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ CO2 - ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ VOICE OF MY OWN //
CO2 YOUTH PROJECT - FACILITATED BY VOICE OF MY OWN (VOMO)//

Η ταινία έγινε στα πλαίσια ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος με μια ομάδα τεσσάρων στο-
χοθετημένων νέων που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα για νέους στο Jedburgh, στη Σκωτία.
Το σενάριο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τους νέους σύμφωνα με προσω-
πικές τους εμπειρίες.
Σαν μέρος της διαδικασίας, η ομάδα παρακολούθησε εργαστήρια με έναν κινηματογραφιστή,
έναν χορογράφο πάλης και έναν ειδικό στην επεξεργασία ήχου. Όλα τα μέλη της ομάδας
ήθελαν να παίξουν στην ταινία. Για τα γυρίσματα της ταινίας χρειάστηκαν τρεις ημέρες. 

The Film was made as part of a short term project with a group of four targeted young
people who attend a youth project in Jedburgh, Scotland.
The script was developed in a series of meetings with the group from their own experiences.
As part of the process, the group had workshops with a filmmaker, a fight choreographer
and a sound editor. All members of the group wanted to act in the film. The film was shot
over three days.

Αποθηκευμένο στη Μνήμη > Saved To Memory
Διάρκεια < Time 10’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ / direction, camera, edit: Ronnie Johnston. 
Σενάριο, ερμηνεία / screenplay, camera: Ομάδα παιδιών / group of young people.

Περίληψη > Synopsis
Η ταινία «Αποθηκευμένο στη Μνήμη» ακολουθεί την ιστορία δύο νέων κατά τη διάρκεια μιας νύχτας,
ιδωμένη μέσα από τα μηνύματα που κατεγράφησαν στα κινητά τους.
Η ταινία πραγματεύεται τα δύσκολα θέματα της βίας και της συναισθηματικής κακοποίησης μέσα στις
οικογένειες αλλά και μεταξύ των νέων, κοιτώντας μέσα από τα μάτια των νέων ανθρώπων που
εμπλέκονται. 
“Saved To Memory” film follows the story of two young people on one night, seen through the messages
recorded on their mobile phones.
The film tackles the difficult issues of violence and emotional abuse within families and between young
people by looking through the eyes of the young people involved.

age
13-16

Υπεύθυνοι / in charge: 
Amanda Glasgow (co2 co-
ordinator / contact - Voice Of My
Own), Ronnie Johnston

Επαφή > Contact
Voice Of My Own, St Mary’s Mill,
Selkirk, TD5 7EW, Scotland
T: +44 1750724901
ronnie.johnston@scotborders.gov.uk
www.vomo.org.uk

cameraZizanio2009

Περίληψη > Synopsis
Η Sylwia και η Iwona είναι δύο αδερφικές φίλες. Οι γονείς της Sylwia μετακομίζουν σε μια άλλη πόλη
και τα κορίτσια πρέπει να αποχωριστούν. Καθώς φτιάχνει τα πράγματα της η Iwona υπόσχεται στη φίλη
της πως θα έχουν επικοινωνία και θα παραμείνουν φίλες παρά την απόσταση. Θα κρατήσει την υπόσχεσή
της; Η Sylwia θα κάνει νέους φίλους;

Sylwia and Iwona are two soul mates. Sylwia’s parents move to another city and the girls have to part.
While packing up Iwona promises her friend to keep in touch and be friends with her in spite of the dis-
tance. Will she keep her promise and will Sylwia meet any new friends?

Δεν Μπορώ να Κλέψω, Δεν Είμαι Κακοποιός > I Can’t Steal, I’m Not a Thug   
Διάρκεια < Time 8’ 10’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ιδέα / idea: Adam Zawodny, Rafał Gieryn. Επίβλεψη / supervision: Adriany Rozwadowskiej.  
Documentation: Ania Roth, Basia Pawełczak, Marta Lisiak, Paulina Fechner, Adam Michalski,  Adam
Zawodny, Rafał Gieryn. Παραγωγή / production: Rafał Gieryn. Φωτογραφία / photography: Rafał Gieryn,
Adam Michalski, Adam Zawodny. Ήχος / sound: Ania Roth, Basia Pawełczak, Marta Lisiak, Paulina
Fechner the autors used fragment sof the following works Adam Michalski. Ερμηνεία / cast: Ewaryst
Kościelny. Καλλιτεχνική υποστήριξη / art assistans: Dorota Latour, Janusz Piwowarski, Mateusz 
Rogala, Marian Suchanecki.

Περίληψη > Synopsis
Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τους αστέγους. Ο βασικός χαρακτήρας μιλά για τη ζωή του. Η
ταινία δείχνει τόσο την ιστορία του, όσο και τη στάση των ανθρώπων απέναντι σε εκείνους που δεν
έχουν ούτε το σπίτι, ούτε την δουλειά.

A short documentary about the homeless. The main character talks about his life. The film interweaves
his story and people’s attitudes to those who have neither home nor work.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ MAKÓ // 
THE VIDEO AND ART WORKSHOP OF MAKÓ //

Στην Τρανσυλβανία, στη Ρουμανία, ζουν δύο αδέρφια, ο Szabolcs Dombi (15 ετών) και ο Botond
Dombi (11 ετών). Προετοιμάζουν κινούμενα σχέδια εδώ και 4 χρόνια. Ζωγράφισαν τους χαρα-
κτήρες και μετά… 
In Transylvania, Rumania, there are two brother, Szabolcs Dombi (15 years old) and Botond Dombi
(11 years old). They prepare animated cartoons since 4 years. The drew the figures and then. 

Το τραγούδι του Buba  > Buba’s song
Διάρκεια < Time 11’ 10’’/ 2008    

Συντελεστές > Crew
Ζωγραφιές, animation / drawing and animation: Szabolcs Dombi. Σκηνοθεσία / direction: Szabolcs Dombi

Περίληψη > Synopsis
Ένα όμορφο Ουγγρικό παραδοσιακό τραγούδι σε μια ζωγραφιά. Beautiful Hungarian folksong in a drawing

Το Κουνούπι  > The Mosquito
Διάρκεια < Time 3’/ 2008    

Συντελεστές > Crew
Ζωγραφιές / drawings: Botond Dombi. Σκηνοθεσία, animation / direction, animation: Szabolcs Dombi

Περίληψη > Synopsis
Οι περιπέτειες ενός κουνουπιού… Mosquito adventure…

age
13-16

age
13-16

Υπεύθυνος / in charge: 
Kalman Czibolya

Επαφή > Contact
The Video and Art Workshop - 
Hungary /Makói 
Video és Müvészeti Mühely/
H-6900 Makó, Pf:28.
Τ: +36309383105
www.mvmm.hu 
http://picasaweb.google.com/
Zoomtoeurope

age
17-20

ΡΟΥΜΑΝΙΑ > ROMANIA
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// 109108 //

ΣΛΟΒΑΚΙΑ > SLOVAKIA
IGOR DJILAS //

Η ταινία έγινε σε πέντε ημερών. Ένα από τα πρώτα πράγματα που επιλέχθηκαν ήταν η
τοποθεσία που θα γινόντουσαν τα γυρίσματα, η οποία εν μέρει αποτέλεσε πηγή έμπνευσης
για την ιστορία. Η μαγνητοσκόπηση διήρκησε τρεις ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων η
ιστορία, κατά κάποιο τρόπο, τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε. Υπήρξαν μερικά προβλήματα
κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων (κυρίως με τον ήχο), κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε για
να τα διορθώσουμε στην μεταπαραγωγή.

The film was made over the course of five days. One of the first things chosen was the
shooting location, which also partially served as inspiration for the story. Filming took three
days, during which the story was somewhat modified and refined. There were some problems
during the shooting (mostly sound-related), we did our best to fix in post-production.

Ο Πύργος > The Tower 
Διάρκεια < Time 10’ / 2008

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία, μοντάζ / director, screenplay, actor, edit: Igor Djilas.
Σενάριο, ερμηνεία / screenplay, cast: Luka Trontelj.

Περίληψη > Synopsis
Ένας μελαγχολικός νέος άνδρας κατευθύνεται σε ένα άδειο χώρο στάθμευσης και περνά μέσα από μια
τρύπα που υπάρχει σε ένα φράκτη...

A depressed young man drives to an empty parking lot and walks through a hole in a fence…

NEJC LEVSTIK //

Έγραψα το σενάριο και στη συνέχεια κάναμε πρόβες με τους ηθοποιούς. Γυρίσαμε την ταινία
σε δύο ημέρες. Στη συνέχεια ακολούθησε η μακρά διαδικασία του μοντάζ.

I have written the script and then we had rehearsal with actors. We have shot the movie in
two days. Next it was a long process of editing.

Metka  
Διάρκεια < Time 9’46’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Nika Zobec, Neža Prelog, Jaka Černigoj, Majda Bizjan.
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, μοντάζ / Director, screenplay, camera, edit: Nejc Levstik. 

Περίληψη > Synopsis
Τρεις μαθητές πηγαίνουν στο σπίτι της γιαγιάς τους το Σαββατοκύριακο, όπου αρχίζουν να συμβαίνουν
παράξενα πράγματα.

Three students go to house of their grandma at the weekend where strange things start to happen.

age
17-20

Υπεύθυνος / in charge:
Igor Djilas

Επαφή > Contact
Cesta na Urh 7, 1261 Ljubljana 
Dobrunje, Slovenia
T: +38631529021
igor.djilas@siol.net
http://www.vimeo.com/igordjilas

cameraZizanio2009

Επαφή > Contact
Pregljeva 85, Ljubljana,
Slovenia
T: 041/970-900

Υπεύθυνος / in charge:
Nejc Levstik

age
17-20

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ANIMATION ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ //
ASSOCIATION ATELIER OF CHILDREN’S ANIMATION //
Η ταινίες έγιναν κατά τη διάρκεια ενός τρίμηνου εργαστηρίου. Δύο φορές την εβδομάδα για
δύο ώρες.
The films have been made at workshop during three months. Two times a week for two hours.

Η φωτογραφία μου στο διαδίκτυο > My photo on the net 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σχέδιο, σκηνοθεσία, animation, επεξεργασία χρωμάτων / screenplay, design, direction,
animation, computer color: Michal Šarik.
Επαγγελματική καθοδήγηση / Professional leading: Jaroslav Baran

Περίληψη > Synopsis
Το διαδίκτυο σας προσφέρει πολλές διαφορετικές δυνατότητες.
Αλλά πρέπει να γνωρίζετε καλά τι τοποθετείτε σε αυτό.
Η ιστορία είναι για ένα κορίτσι που βγάζει φωτογραφίες μόνο 
με τα εσώρουχα της και τις στέλνει στο φίλο της.
Ότι ανέβει μια φορά στο διαδίκτυο, μπορεί ο καθένας να το δει ή να το πάρει.
Μια ημέρα ανακαλύπτει τη φωτογραφία της στον πίνακα αγγελιών της πόλης. 
Internet gives you a lot of different possibilities.
But you have to be aware of what you post on it.
The story is about a girl who takes her photos just in underwear and sends it to her friend.
What’s once on the net can anyone see or get.
One day she finds out her own photo on billboard in the city.

Φίλοι στο Διαδίκτυο > Friend on the Internet
Διάρκεια < Time 1’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σχέδιο, σκηνοθεσία, animation, επεξεργασία χρωμάτων / screenplay, design, direction,
animation, computer color: Adam Sadloň
Επαγγελματική καθοδήγηση / Professional leading: Jaroslav Baran

Περίληψη > Synopsis
Το διαδίκτυο σας δίνει τη δυνατότητα να συναντήσετε πολλούς νέους φίλους. Αλλά δεν ξέρουμε πραγ-
ματικά ποιοί είναι οι νέοι μας φίλοι.
Αυτός είναι και ο βασικός κίνδυνος. 

Internet gives you a chance to meet with a lot of new friends.
But we don’t know who our new friends are in reality.
That’s the main danger.

Υπεύθυνος / in charge: 
Jaroslav Baran

Επαφή > Contact
Vrakunská 29
821 06 Bratislava, Slovakia
T: +421 903 270 357
F: +421 2 45522718
jarobaro@chello.sk age

13-16

age
13-16
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ΤΟΥΡΚΙΑ > TURKEY

// 111

WORKSHOP-MODE 
(δημιουργήθηκε για να υποβάλλει ταινίες σε φεστιβάλ του εξωτερικού) //
WORKSHOP-MODE 
(organized to submit videos to Stranger Festivals)//

Η MODE ISTANBUL είναι μια πρωτοβουλία για τον κινηματογράφο και τις ψηφιακές τέχνες με
έδρα την Πόλη που οργανώνει πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
περιλαμβάνουν προβολές, εκθέσεις, εργαστήρια και σεμινάρια σε συνεργασία με διακεκριμένους
συνεργάτες τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στον
πολιτισμικό διάλογο και την ανταλλαγή πέρα από σύνορα και ηλικίες με το να υποστηρίζει
καλλιτέχνες διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών υποβάθρων να συμμετέχουν στην παραγωγή,
την προώθηση και την προβολή της δουλειάς τους. Η ιδρυτική ομάδα οργανώνειι στην Τουρκία
από το 2004 το διεθνώς αναγνωρισμένο φεστιβάλ ψηφιακών ταινιών RESFEST. Σ’ αυτή την
πρωτοβουλία ανήκει επίσης η διοργάνωση όλων των πρωτοβουλιών για το φεστιβάλ Stranger,
από το 2008. 

MODE ISTANBUL is an Istanbul-based film and digital arts initiative organizing cultural, social
and educational events including screenings, exhibitions, workshops and seminars at various
art and culture centers in collaboration with distinguished partners on local and international
levels. The initiative focuses on cultural dialogue and exchange of ideas across borders and
generations by supporting artists of different ages and backgrounds, aiding the production,
promotion and showcase of their works. The founding team has been producing the interna-
tionally acclaimed digital film festival RESFEST in Turkey since 2004. The initiative has been
producing all Stranger Festival related events in Turkey since 2008. 

Το Φιλί > The Kiss 
Διάρκεια < Time 4’46’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / Cast: Omer Faruk Caglar, Cansu Uzun, Ozgehan Suman, Tugce Sahin, Razaman Yetis,
Gulsihem Aydin, Berker Mehmet Korkmaz, Ecehan Suman, Soner Ornekol, Denizhan Secer, Juliette Asya
Latham, Okan Karatas.
Boom operator: Cansin Ruta.
Μουσική / Music: Berker Mehmet Korkmaz.

Περίληψη > Synopsis
«Το φιλί», με χιουμοριστική διάθεση, παρουσιάζει την Κωνσταντινούπολη σαν μια πόλη στην οποία συμβαίνουν
συνέχεια ατυχήματα, τα οποία εμπνέουν τους καλλιτέχνες όπως τον παραγωγό της ταινίας, Volkan Karatas. 

“The Kiss”, with its humorous tone, portrays Istanbul as a city full of incidents, which inspire artists such as
the video's maker Volkan Karatas. 

Τι χρώμα είναι το λευκό; > What color is white?
Διάρκεια < Time 2’43’’ / 2008   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, μουσική / direction, screenplay, edit, music: Cansin Ruta.
Ερμηνεία / Cast: Emre Taskin.

Περίληψη > Synopsis
Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τα χρώματα με διαφορετικό τρόπο. Κάθε πολιτισμός έχει ένα χρώμα.
Το δικό μου είναι λευκό. Αλλά ποιό λευκό βλέπετε εσείς; 

Everyone can perceive the colors differently. Every culture has a color. Mine is white. But which white
do you see? 

110 //

ΣΟΥΗΔΙΑ > SWEDEN

cameraZizanio2009

KARL KARNER //

Η ταινία έγινε κατά τη διάρκεια δύο ετών σε διαφορετικούς χώρους. Το βασικό επιτελείο αποτελούνταν
από δύο αγόρια. Όταν ένα άλλο πρόσωπο χρειαζόταν τότε γινόταν μέλος της ομάδας. Αλλά μόνο δύο
άνθρωποι ήξεραν για την ιστορία και δούλευαν για το πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκ-
δόσεις αυτής της ταινίας και η έκδοση που στάλθηκε στο Camera Zizanio είναι η πιο σύντομη.

The film was made during a couple of years in different environments. The basic crew consisted of two
guys. When another person was needed this one was called in. But only two people knew about the
story and were working on the project. There are many different versions of this film and the version
being sent to Camera Zizanio is the shortest one.

P.T.D.S
Διάρκεια < Time 13’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, παραγωγή, σενάριο / direction, production, screenplay: Karl Karner. Σκηνοθεσία, μοντάζ,
σενάριο / co- direction, edit, screenplay: Anders Ryding Hallin. Βοηθός σκηνοθεσίας, κάμερα / advising
co- director, camera: Max Vikström. Ήχος / assisting Sound: Hampus Olsson. Μουσική / Music: Pellas
Φωτογραφία / photography: Amanda Berglund.

Περίληψη > Synopsis
Ένας νεαρός άνδρας υποβάλλει αίτηση για visa στη Σουηδία αλλά την απορρίπτουν, εκτός εάν τους μιλήσει για
τον πόλεμο στη χώρα του. Και τους λέει την ιστορία ενός νέου στρατιώτη στο διαβόητο Έλεγχο των Συνόρων.
Η Μονάδα που φρουρεί τα σύνορα στα παγωμένα βουνά και τα ατελείωτα έλη, καθώς αυτός και ο φίλος του
αποφασίζουν να φύγουν από τη μονάδα τους, τους κυνηγούν και τότε αυτοί πρέπει να τρέξουν μέσα από
ναρκοπέδια, έλη και φρικτά δάση. Αλλά ακόμη και στη Σουηδία, θα είναι ασφαλής; 

A young man applies for visa in Sweden but he is refused unless if he tells them about the war in his country.
And he tells them the story of a young soldier in the notorious Border Patrol. The Unit that guards the borders
in the ice-cold mountains and the endless swamps, as he and his friend decide to dessert his own unit, turns
on him and they have to run over minefields, swamps and horrible forests. But even in Sweden, will he be
safe? 

MORA MEDIA CENTER //

Ίσως ένα εντελώς διαφορετικό κόλπο παίζεται σε αυτούς… Η ομάδα παρέδωσε ένα σενάριο πάνω στο
οποίο δούλεψε, βασισμένο στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν αυτοί την ιστορία. Πρώτα διαβάστηκε το
σενάριο, δημιουργήθηκαν οι χαρακτήρες και κατόπιν αναζητήθηκαν οι τοποθεσίες όπου θα γίνονταν
τα γυρίσματα. 

Maybe a whole other kind of trick is being played on them… The team handed a script to work on,
based on their view of the story. First, reading the script, creating the characters and location scouting.

Η Σοφίτα > The Attic
Διάρκεια < Time 13’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Max Vikström. Κάμερα, ήχος / camera, sound: Anders Ryding Hallin. Ήχος,
μοντάζ / sound, edit: Carl Andersson. Βοηθός / assistant: Patrik Fjällström. Μετάφραση, βoηθός /
translation, assistant: Hampus Olsson, Karl Karner. Επίβλεψη / Supervisor: Britt-Marie Mejier.

Περίληψη > Synopsis
Πέντε αγόρια είναι βαριεστημένα και κουρασμένα από το σχολείο. Είναι στην παραλία πίνουν και συζητούν
όταν συναντούν ένα αγόρι. Προσπαθούν να κάνουν ένα κόλπο σε αυτό το παράξενο αγόρι. Αλλά το αστείο
τους δεν πήγε όπως είχαν σχεδιάσει. Στις σκοτεινές γωνίες του σχολείου τους κρύβονται μυστήρια στις σκιές.
Άνθρωποι εξαφανίζονται, καθηγητές πεθαίνουν. 

Five guys who are bored and tired from school. They are on the beach drinking and talking when they meet a
boy. They try to play a trick on this strange boy. But their joke didn’t go as planned. In the dark corners of their
school mysteries lies in the shadows. People are disappearing, teachers are dying.
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Υπεύθυνος / in charge: 
Karl Karner

Επαφή > Contact
Knapptågsvägen 34 ORSA, Sweden
T: +4670 2441610
rubbade-runar@hotmail.com

Υπεύθυνος / in charge: 
Karl Karner

Επαφή > Contact
Knapptågsvägen 34 ORSA, Sweden
T: +4670 2441610
rubbade-runar@hotmail.com

Υπεύθυνος / In charge: 
Gokce Su Yogurtcuoglu 
(Founder-General Manager of
MODE ISTANBUL, Producer of
Workshop-MODE / Ιδρυτής και
γενικός διευθυντής της MODE
ISTANBUL, Παραγωγός του
WORKSHOP-MODE) 

Επαφή > Contact
Buyukdere Caddesi, Emlak Kredi
Bloklari, A1 Blok, 9/38, Levent, 
Istanbul 34330, Turkey
T: +90 532 355 55 73
gokce.su@modeistanbul.com
www.modeistanbul.com



Ώρα να παίξουμε > Time to play    
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα / direction, screenplay, camera: Firat Sukuti
Ερμηνεία / cast: Firat Sukuti, Lutfiye Sukuti, Burak – Ercan – Emre

Περίληψη > Synopsis
Το παιχνίδι είναι σημαντικό για τα παιδιά. Playing is important for kids.

Παγκόσμιο αστείο > Global joke 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα / direction, screenplay, camera: Burcin Cakmak
Ερμηνεία / cast:Berkay Papila, Muge Bakircioglu, Aysegul Ilemin 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. A film about the global climate change.

Γιορτή > Celebration
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Burcin Cakmak. Κάμερα / camera: Fatih Eris
Ερμηνεία / cast: Mustafa Guduk, Mete Kocat. 

Περίληψη > Synopsis
Ένα παιδί φτιάχνει ένα χιονάνθρωπο αλλά πως; A youngster is making a snowman but how?

Παιχνίδι του χιονιού > Snow toy  
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Burcin Cakmak. Κάμερα / camera: Fatih Eris.
Ερμηνεία / cast: Mete Koca.

Περίληψη > Synopsis
Πως νιώθει ένα παιχνίδι του χιονιού; How does a snow toy feels?

Θρίλερ > Horror film
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Sibel Yildiz. Κάμερα / camera:Osman Arslan.
Ερμηνεία / cast: Mehmet Evirken, Yavuzhan Erturk, Sibel Yildiz, Nursel Bayir, Aygun Acar, Turceyin Bilkic,
Hakan Yilmaz, Rukiye Sengun.

Περίληψη > Synopsis
Ταινία τρόμου ή αστείο! A horror film or joke!

Ειρήνη στη γη > Peace on earth
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Osman Arslan. Κάμερα / camera: Hakan Yilmaz.
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Μην τρέχεις > Don’t run
Διάρκεια < Time 2’43’’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Ahmet Ersanli.
Ερμηνεία / Cast: Marisol Bilgici, Omer Ertin.

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για τους ανθρώπους που ζουν ταυτόχρονα σαν μέρος τόσο του Ανατολικού, όσο και του
Δυτικού πολιτισμού. 
A film about people who live as a part of the Eastern and Western culture at the same time. 

Νομίσματα > Coins
Διάρκεια < Time 2’15’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Burak Basut.
Ερμηνεία / Cast: Ekrem Uca.

Περίληψη > Synopsis
Ένα μουσικό βίντεο για ένα αγόρι που ζει με αυταπάτες. Περιπλανιέται Στην πόλη προσπαθώντας να
μαζέψει όλα τα νομίσματα, θεωρώντας πως θα γίνει τελικά ο πλουσιότερος άνθρωπος. 

A music video about a delusional boy, who wanders around the city and tries to collect all the coins,
believing he will finally become the richest person. 

“1DAKIKA 1DUNYA” PROGRAMME //

Οι νεαροί που έκαναν αίτηση και ήθελαν να κάνουν τις ιδέες τους ταινίες λήφθηκαν υπ’ όψιν
και οι ιδέες τους έγιναν ταινίες. Κάποιες από τις ταινίες έγιναν από τα παιδιά στο παιδικό
ίδρυμα LOSEV Lukemia και κάποιες από παιδιά με δυσλειτουργία στα νεφρά. Για την
παραγωγή, το κανάλι TRT παρείχε τεχνική υποστήριξη και εξοπλισμό. Αυτό το έργο
υποστηρίχθηκε από την οργάνωση oneminutesjr και τη UNICEF. Τόσο η διαδικασία παραγωγής
των ταινιών & όσο και οι ταινίες μεταδόθηκαν από το πρόγραμμα της TRT1 TV, το
«1dakika1dunya». Η ομάδα παραγωγής του προγράμματος «1dakika1dunya» προσέφερε
επίσης ένα βραχυπρόθεσμο τεχνικό εργαστήριο. 

The youngsters who applied and want to turn their ideas into films were considered and
their ideas became films. Some of the films were made by children at LOSEV Lukemia
children foundation and some were made by youngsters that have kidney disorders. For
production, TRT has provided the technical support of equipments. This project was sup-
ported by oneminutesjr organization and UNICEF. And the production process of the films &
the films were broadcasted on TRT1 TV program, “1dakika1dunya”. “1dakika1dunya” pro-
duction team also provided a short technical workshop.

Πάντα αγάπη > Always love 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Seyma Batmaz. Κάμερα / camera: Samet Batmaz.
Ερμηνεία / cast: Seyma Batmaz, Samet Batmaz, Enes Bolat. 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για τη φιλία που είναι πάνω απ’ όλα. A film about friendship beyond all.

Υπεύθυνη / In charge: 
Muge Bakircioglu

Επαφή > Contact
Arnavutkoy Mah. Beyazgul Cad.
Beyazkosk apt. 
No: 25 k:1 d:2, Arnavutkoy – 
Istanbul, TURKEY
T: +90 - 544 680 0363 
F: +90- 212 -263 5565
muge@witchtradeproductions.com
bakircioglu.muge@gmail.com
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Το αγόρι χωρίς όνομα > The boy with no name 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα / direction, screenplay, camera: Ezgi Yagci
Ερμηνεία / cast: Bulent Yagci, Oktay Kilic

Περίληψη > Synopsis
Ένα παιδί που χρειάζεται αγάπη. A kid that needs love.

Το παιχνίδι > The game
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Doruk Sayar. Κάμερα / camera: Onur Safak
Ερμηνεία / cast: Dokur Sayar, Buket Eren, Furkan Mot, Orkun Kaya, Oguz Koleoglu, Bartu Gungor

Περίληψη > Synopsis
Τα παιχνίδια μπορεί να δημιουργήσουν φιλίες. Games can make friends.

1 Αναπάντητη κλήση > 1 Missed call
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο,κάμερα / direction, screenplay, camera:Onur Safak. Ερμηνεία / cast: Simay Turkoglu, Ali Dinc

Περίληψη > Synopsis
Ποτέ μην χάσεις καμία κλήση, ειδικά όταν ψάχνεις για δουλειά.
Don't ever miss a call, especially when looking for a job.

Σπασμένο –n > Broke – n
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Seda Balkan. Βοηθός / assistant: Seda Balkan. 
Κάμερα / camera: Sinem Gundogan.

Περίληψη > Synopsis
Ένα αυγό τρελό από έρωτα. An egg that is crazily in love.

Το καλύτερο όνειρο > The greatest dream
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Gunes Ozdal. Κάμερα / camera: Goksu Hacibekiler.
Ερμηνεία / cast: Gunes Ozdal.

Δραπετεύοντας από το σχολείο > Runaway from school  
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Cansu Cekin. Κάμερα / camera: Cisil Cimenli.
Ερμηνεία / cast: Cansu Cekin, Emine Hilal Ulutatar.

Περίληψη > Synopsis
Τα όνειρα μπορεί να είναι λυτρωτικά καμιά φορά. Dreaming can be a relief sometimes.

// 115114 //

Ερμηνεία / cast: Yavuzhan Erturk, Osman Arslan, Sibel Yildiz, Nursel Bayir, Aygun Acar, Turceyin Bilkin,
Hakan Yilmaz, Ferdi ve Hakan, Elmira Ekinci, Mehmet Evirken. 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για την ειρήνη στον κόσμο. A film for the peace on earth

Προσέχω > Beware
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Hakan Yilmaz. Βοηθός / assistant: Yavuzhan Erturk.
Κάμερα / camera: Aygun Acar. Ερμηνεία / cast: Yavuzhan Erturk.

Περίληψη > Synopsis
Ένα ατύχημα μπορεί να τα αλλάξει όλα. An accident may change it all.

Ο γύρος του κόσμο σε ένα λεπτό > Around the world in one minute
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Aygun Acar. Κάμερα / camera: Turcein Bilkic.
Ερμηνεία / cast: Aygun Car, Hakan Yilmaz. 

Περίληψη > Synopsis
Ένα παιδί ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μέσα σε ένα λεπτό. A child travels the whole world within a minute

Ταξίδι στο διάστημα > Space Journey 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Tamer Gezici. Κάμερα / camera: Yavuzhan Erturk.
Ερμηνεία / cast: Tamer Gezici, Mehmet Evirken.

Περίληψη > Synopsis
Η φιλία μεταξύ ενός διαστημανθρώπου από τη γη και ενός από άλλο πλανήτη.
The freindship between a spaceman from earth and one from another planet.

Κόκκινη ενδυμασία > Red dress
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Nursel Bayir. Κάμερα / camera: Turceyin
Ερμηνεία / cast: Mehmet Evirken, Osman Arslan, Aygun Acar

Περίληψη > Synopsis
Ένα κορίτσι ράβει μια παραδοσιακή ενδυμασία για την ίδια. A girl sewing a traditional dress for herself.

Σκέψου για ένα λεπτό > Think about a minute
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Mahir Tuzel. Κάμερα / camera: Ozan Turkmen.
Ερμηνεία / cast: Galip Cagan, Nilsu Uyguner, Ece Ozduru, Bahar Birol, Alara Torpak, Icem Vural, Kenan
Anafarta, Jeanne Peri Talay, Atahan Ongun, Cem Demir, Ilker Unlu.

Περίληψη > Synopsis
Απλά σκεφτείτε για περίπου ένα λεπτό. Just think about a minute.
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Τι είδους κόσμος; > What kind of a world?   
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Omer Gokay. Κάμερα / camera: Adem Kizilkoca, Mert
Semiz. Ερμηνεία / cast: Youngsters at Losev Lukemia Children Fund. 

Περίληψη > Synopsis
Τι μπορεί να συμβεί εάν σταματήσουμε να προστατεύουμε τη γη.
What can happen if we stop protecting the earth.

Μην χάνεις την ελπίδα > Don’t lose hope 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Meral Kiyak. Κάμερα / camera: Aysu Badak
Ερμηνεία / cast: Cigdem Tusun, Irfan Akkok, Merla Kiyak.

Περίληψη > Synopsis
Ακόμη και αν είσαι άρρωστος, δεν πρέπει να χάνεις τις ελπίδες σου.
Although you are ill, you shouldn't lose hope.

Λείπει το νερό > Missing the water  
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ersal Erdem. Κάμερα / camera: Ilker Buyurmus, Fatih
Tuncer. Ερμηνεία / cast: Mustafa Yilmaz, Tansel Aksungur.

Περίληψη > Synopsis
Η σημαντικότητα του νερού και της φύσης στις ζωές μας. The importance of water and nature in our lives.

Ο κύκλος της ζωής > Circle of life 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Demet Yavuz. Κάμερα / camera: Ilker Buyurmus, Tugba.
Erdem. Ερμηνεία / cast: Demet Yavuz, Fatih Tuncer, Derya Oruc, Tugba Erdem, Zehra Erdem.

Περίληψη > Synopsis
Όλα στη ζωή, είναι ένας κύκλος. In life, everything is a circle.

Οργανικά γυρίσματα > Organic Shooting
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Buket Sarac. Βοηθοί / assistant:  Hilal Nur Alay, Sezer
Dikmen. Κάμερα / camera: Halil Ibrahim, Akgul Munevver, Aslan Anil Tezcan, Ece Yildiz, Mehmet
ARSLAN, Resul Gocen, Sedat Cikrik, Yunus Erme Percin,  Mustafa Gelmez, Rumeysa Akyol, Mertcan
Yakar, Nedim Katikci, Cansu Melek, Yuksel Humeyra, Gulduran Mervenur, Sezgin Busra Narman

Περίληψη > Synopsis
Το τραγούδι μας ξεσηκώνει όλους, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία, ας τραγουδήσουμε!
Singing cheers up all of us, no matter what, let's sing a song!
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Ο κόσμος του Basak > World of Basak  
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Basak Fidan. Κάμερα / camera: Mehmet Ozbek.
Ερμηνεία / cast: Gozde Unsal, Basak Fidan, Oyku Fidan, Yagmur Fidan.

Περίληψη > Synopsis
Παιδική δημιουργία. Creation of a youngster.

Καμπάνα ζωής > Bell of life  
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Aysel Sahan. Βοηθός / assistant: Burcin Aksaray. 
Κάμερα / camera: Ali Kiziltas, Ayber Dun Dar. Ερμηνεία / cast: Students of Hasan Basri Cantay School

Περίληψη > Synopsis
Οι καμπάνες δίνουν ζωή στο σχολείο.The bells make the school alive.

Αθόρυβη Κραυγή > Silent Scream
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Yunus Emre Oran. Βοηθός / assistant: Kubra Ozdamar.
Κάμερα / camera: Kursat Ozkan Hatice. Ερμηνεία / cast: Serhat Sadi Gungor, Selin Gungor.

Περίληψη > Synopsis
Η άποψη ενός παιδιού που δεν μπορεί… A perspective of a boy who can't…

Θα καταναλωθούμε > We’ll be consumed 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Seyma Alasakal. Βοηθός / assistant: Ridvan Felekoglu.
Κάμερα / camera: Ozge Ustun, Rabia Takci, Hasan Ilgun. Ερμηνεία / cast: Elif Nur Akyuz, Hasan Basri.

Περίληψη > Synopsis
Σώσε τον κόσμο πριν καταναλωθεί. Save the world before it is consumed.

Η νεράιδα > Fairy girl
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Duygu Kara. Κάμερα / camera: Ercan Isik, Murat Akin Araz. 
Ερμηνεία / cast: Edanur Yahsi, Ali Emre Hira,Elif Ayca Guleyuz, Tunahan Santurk. 

Περίληψη > Synopsis
Πως μια νεράιδα θεραπεύει τα παιδιά. How a fairy cures the children.

Το βιβλίο της ευτυχίας > Book of happiness   
Διάρκεια < Time 1’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ercan Isik. Βοηθός / assistant: Meral Kiyak. Κάμερα /
camera: Melida Kiroglu. Ερμηνεία / cast: Children at Losev Lukemia Children Fund.

Περίληψη > Synopsis
Ένα βιβλίο που φέρνει ευτυχία στα παιδιά. A book that brings happiness to kids.cameraZizanio2009
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Ενήλικας > Grown up
Διάρκεια < Time 1’29’’ / 2009      

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Είναι περίεργο να σκέφτομαι τώρα πως κάποια στιγμή θα πρέπει στηρίζομαι στον εαυτό μου και ίσως
επιπλέον να συντηρώ και μια οικογένεια. 
It’s weird to think now that at some stage I’ll have to support myself and perhaps a family as well. 

Τι ακολουθεί; > What’s next?   
Διάρκεια < Time 1’29’’ / 2009      

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Liisanpuisto, 7η- 8η τάξη, Pirkanmaa Film Centre & Art Arc / Liisanpuisto School, grades 7-8,
Pirkanmaa Film Centre & Art Arc  

Περίληψη > Synopsis
Η Anni αποκοιμιέται στην τελετή αποφοίτησης στο σχολείο και αρχίζει να ονειρεύεται την καριέρα της. 
Anni falls asleep at the school graduation ceremony and starts dreaming about careers. 

Για τη ζωή, τα υλικά αγαθά και τη φιλία >  On life, stuff and friendship  
Διάρκεια < Time 2’11’’ / 2009       

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Kalevanpuisto, 8 A / Kalevanpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Ένα γρήγορο σε ρυθμό ντοκιμαντέρ μας υπενθυμίζει τις βασικές αρχές στη ζωή κάθε ανθρώπου, τις
οποίες και πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου. 
A quick tempo documentary reminds us of the fundamentals of our lives, which we need to keep in mind. 

Ο Simer Hompson, το πόκερ, ο καρτελάνθρωπος και το τέρας > 
Simer Hompson and the poker and the tabman and the monster          
Διάρκεια < Time 0’50’’ / 2009       

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Kalevanpuisto, 8 A and 9A / Kalevanpuisto School, 8 A and 9A 

Περίληψη > Synopsis
Σούπερ ήρωες στην οθόνη.
Super heroes on the screen. 

Το χειρότερο πράγμα στη ζωή μου > Worst thing in my life
Διάρκεια < Time 1’40’’ / 2009        

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Liisanpuisto, 7η- 8η τάξη, Pirkanmaa Film Centre & Art Arc / Liisanpuisto School, grades 7-8,
Pirkanmaa Film Centre & Art Arc 

Περίληψη > Synopsis
Οι γονείς καταστρέφουν την απόλαυση κάποιου για μουσική.

Parents are ruining one’s enjoyment of music. 

// 119118 //

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ > FINLAND
PIRKANMAA FILM CENTRE //

«Τα μαργαριτάρια και ο χοίρος», είναι μια συλλογή 34 ταινιών μικρού μήκους που έγιναν από
οκτώ ειδικά εκπαιδευμένους απόφοιτους τη χρονιά 2008-2009. Η πρόθεση για τη δημιουργία
των εργαστηρίων ήταν να εμβαθύνουν στον τρόπο ζωής των νέων και σε θέματα σχετικά με
τις σκέψεις και τα συναισθήματα της νεολαίας, το να είσαι συνηθισμένος ή διαφορετικός και
τις ελπίδες για το μέλλον. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Art Arc,
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέχνης της πόλης Tampere, η οποία συντόνισε τα εργαστήρια
στα πλαίσια της καμπάνιας τους «Μέσα στην πλοκή» («Juonessa mukana»). Τα εργαστήρια
έγιναν υπό την εποπτεία των Maikki Kantola και Kalle Raittila του Κέντρου Κινηματογράφου
Pirkanmaa ενώ σε μερικά από αυτά υπήρξε και διεθνή συμμετοχή που περιλάμβανε τους
Rosaldine Cooper και  Annemette Karpen. 

“Pearls and swine”, is a compilation of 34 short films made by special education eighth
graders in 2008-2009. The intention of the workshops was to get inside the youngsters’ own
lives, the subjects being such as the thoughts and feelings of youth, being ordinary / different
and hopes for the future. The workshops were realised in cooperation with Art Arc, an art
education programme of the City of Tampere, which coordinated the workshops as a part of
their “Juonessa mukana” (“In on the plot”) campaign.The workshops were supervised by
Maikki Kantola and Kalle Raittila from the Pirkanmaa Film Centre. Some workshops involved
the participation of international supervisors, Rosaldine Cooper and Annemette Karpen. 

Εσύ, εγώ > You, me    
Διάρκεια < Time 2’18’’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Rahola , SEF & SEG / Rahola School, SEF & SEG: 

Περίληψη > Synopsis
Εγώ, εσύ ή εμείς. Μια καλλιτεχνική τηλεοπτική μελέτη για τα πρόσωπα και πότε τα όρια ανάμεσα στο εγώ
και το εσύ εξαφανίζονται. 
Me, you or us. An art video study on faces and where the lines between me and you dissolve. 

Οδηγός λεωφορείου > Bus driver
Διάρκεια < Time 2’18’’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8A – Marko / Saukonpuisto School, 8A – Marko 

Περίληψη > Synopsis
Θα γίνω οδηγός λεωφορείου όταν μεγαλώσω.
I’m going to be a bus driver when I grow up. 

Το κορίτσι των ονείρων μου > Girlfriend of one’s dreams  
Διάρκεια < Time 1’ / 2009     

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8A/ Saukonpuisto School, 8A 

Περίληψη > Synopsis
Ένας νεαρός άνδρας σκέφτεται προφανώς κορίτσια, αλλά πως είναι η ιδανική κοπέλα… 
A young man obviously has girls on his mind, but how is the ideal girlfriend like… 

age
13-16

age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
4-12

age
4-12Υπεύθυνη / in charge: 

Maikki Kantola 

Επαφή > Contact
Pirkanmaan elokuvakeskus
Kehräsaari B-talo, PL 432, 33101
Tampere 
Finland 
T: +358405074487 
F: +3583-2226525 
Maikki@videotivoli.fi, jyri.knuut-
tila@koulut.tampere.fi,
jaana.vuoristo@koulut.tampere.fi 
www.videotivoli.fi 
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PRIMARY SCHOOL OF ARTS SOKOLOVSKÁ

Νυφικό Φόρεμα > Wedding Gown
Διάρκεια < Time 4’ 11’’ / 2008

Συντελεστές > Crew
Matěj Forejt, Šimon Forejt, Kilián Sieber, Jakub Váverka, Kryštof Kunc.

Περίληψη > Synopsis
Μια νεαρή κοπέλα από ένα μικρό χωριό περιμένει για πολλά χρόνια τον αγαπημένο της. Αυτός είναι
στρατιώτης σε πόλεμο. Ξαφνικά όμως καταφθάνει τα μεσάνυχτα. Και θέλει να πάρει το κορίτσι στο νέο
του σπίτι. Όμως, όταν φτάνουν στο νεκροταφείο η κοπέλα αντιλαμβάνεται πως ο αγαπημένος της δεν
είναι ζωντανός…!

A young girl from a small village waits for her lover for several years. He is a soldier in a war. But all of
sudden he arrives in the midnight. And he wants to take his girl to his new home. However, when they
come to the graveyard the girl realizes that her lover is not alive...!

Κανίβαλος > Cannibal 
Διάρκεια < Time 1’59’’ / 2009

Συντελεστές > Crew
Mikuláš Suchý, Hubert Suchý, Vít Voráček.
Τεχνική υποστήριξη / Technical support: Kryštof Kunc , Martina Voráčková (καθηγητές / teachers).

Περίληψη > Synopsis
Ένα μουσικό βίντεο για ένα κανίβαλο, ο οποίος θέλει να φάει ένα αγοράκι και τον παππού του.
A video clip about a cannibal, who wants to eat a boy and his grandpa.

Η ευφυΐα μιας μύγας > The Intelligence of a fly
Διάρκεια < Time 2’31’’ / 2007

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Tereza Polivkova. 
Η ομάδα αποτελούνταν από απιδιά όλων των ηλικιών / The team was built from children of different ages.

Περίληψη > Synopsis
Πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η ζωή της μύγας… How hard fly’s life can be...

FIRST LIGHT 

Η κουρελιασμένη κούκλα > The Ragdoll Girl
Διάρκεια < Time 4’49’’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
Αυτή η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή μεταξύ μιας ομάδας νέων καθοδηγούμενη από επαγγελματίες
κινηματογραφιστές από το The Nerve Centre, Derry / This film was a collaborative production between a
group of young people guided by professional filmmakers from The Nerve Centre, Derry.

Περίληψη > Synopsis
Συνοδευόμενη από μια προφητική και ποιητική φωνή, αυτή η μοντέρνα και καλογυρισμένη ταινία ερευνά
έναν ανατριχιαστικό μύθο για ένα κορίτσι που δεν έχει γίνει τίποτα περισσότερο από μια κουρελιασμένη
κούκλα, η οποία εξαρτά τη συνοχή της από καρφίτσες και βελόνες, ανίκανη να συναντήσει τους φίλους
της στον κόσμο φαντασμάτων. Με ένα δυνατό αποτέλεσμα και με πειστικές ερμηνείες, δώδεκα νέοι
δημιούργησαν μια παγερή ταινία φρίκης μικρού μήκους.

122 //

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ > BULGARY
REELIFE MOVIE CAMP 

Αγαπητή Μητέρα, Αγία Μητέρα > Dear Mother, Holy Mother
Διάρκεια < Time 16’ / 2008

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: Nikolay Markov.
Σκηνοθεσία / direction: Nikolay Markov.
Διευθυντής φωτογραφίας / Director of Photography: Bozhidar Iliev.
Ήχος / Sound: Ivanka Yordanova.
Μοντάζ / Edit: Maria Averina, Nikolay Markov.

Περίληψη > Synopsis
Μία ταινία για ένα ορφανό, που έκλεψε λεφτά από τη γυναίκα που τον φρόντιζε, ώστε να βρει τη
βιολογική του μητέρα. Η ιστορία βασίζεται σε μια αληθινή εμπειρία ενός ορφανού. 

Α film about a orphan, who stole money from the woman who is taking care of him in order to go and
seek his biological mother. The story is based on the real-life experience of an orphan.

JUGENDFILM E. V.

Ερωτικά τραγούδια > Love songs
Διάρκεια < Time 11’47’’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
Niklas Gustav, Henry Hartmann, Hannah Krugmann, Michel Milewski, Nick Oelrichs, Jonas, Oppermann,
Malte Wegener, Ole Wegener. Project managers: Tonguc Baykurt, Masum Nami

Περίληψη > Synopsis
Τα παιδιά ζητούν από τους πεζούς στους δρόμους του Αμβούργου να τους τραγουδήσουν ένα τραγούδι
αγάπης. Για κάποιους είναι μακρινό παρελθόν, ένας άστεγος όμως τραγουδά «Είναι πολύ όμορφο να
υπάρχεις σε αυτόν τον κόσμο».

Kids ask pedestrians on Hamburg streets to sing love songs. For some it is to long ago, a homeless
sings "It's so beautiful to be in this world".

Κυνηγώντας γκάνγκστερ στο Αμβούργο > Chasing gangsters in Hamburg 
Διάρκεια < Time 5’ / 2008 

Συντελεστές > Crew
Oskar de Wyl, Niklas Guntelmann, Larissa Schmahl, Timon Schümann, Hanna Schulz, Ruwen Schulz,
Katharina Sellmann, Marc Umland, Tim Waring.
Project management: Gabriel Bornstein. Project assistance: Lukas Stender, Kathrin Buse.

Περίληψη > Synopsis
Η τσάντα του δεκατριάχρονου βετεράνου μυστικού αστυνόμου Όσκαρ εκλάπη στο σταθμό τρένων στο
Αμβούργο, στη στάση Αλτόνα. Μαζί με τους φίλους του παρακολουθεί τους εγκληματίες και εμπλέκονται
σε ακόμη πιο επικίνδυνες καταστάσεις.

13-year old master detective Oscar’s bag is stolen at the Hamburg train station Altona. With his friends
he follows the criminals, getting into most dangerous situations.

> >

>

>

>

>

>

Υπεύθυνη / in charge: 
Maria Averina 

Επαφή > Contact
Ul. Veliko Turnovo 35, ap. 2,
Sofia 1504, Bulgaria
T: +3593888768744
filmsmith.maria@gmail.com
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Υπεύθυνοι / in charge: Robert
Paschmann, Tonguc Baykurt,
Gabriel Bornstein, Klaus Weller 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ > GERMANY

Υπεύθυνοι / in charge: 
Martina Vorackova,  Matěj Forejt,
Adéla Tanzerová

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ > CZECH REPUBLIC 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UK
Υπεύθυνη / in charge: 
Charlotte Dolman 



Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας   >  European Meeting of Young Peoplesʼ Audiovisual Creation

Περίληψη > Synopsis

Η «Καταστροφή στο Εργαστήριο» είναι ένα animation μικρού μήκους που χρησιμοποιεί την απλή συσκευή
οθόνης μιας ανοικτής διατομής ενός κτηρίου που επιτρέπει να δούμε τους κωμικούς μετασχηματισμούς που
γίνονται σε κάθε όροφο καθώς τα πειράματα του καθηγητή Sam σπέρνουν τον όλεθρο στους κατοίκους.

“Lab Disaster” is a short animated film using the simple screen device of an open cross section of a
building which enables the view to see the comic transformations taking place on each floor as
Professor Sam’s experiments wreak havoc on the inhabitants.

PITCHFORK FILMS (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ROUGHWOOD & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ WINGFIELD) //
PITCHFORK FILMS (ROUGHWOOD PRIMARY SCHOOL & WINGFIELD BU-
SINESS AND ENTERPRISE COLLEGE) //

Το Στίγμα > The Spot
Διάρκεια < Time 4’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, animation, μουσική, κάμερα, φωνές, παραγωγή κτλ. / Screenplay, model making, music,
camera, voices, production, etc: Chloe Allport, Edan Brown, Phoebe Carr, Lori Cassidy, Brandon
Charlesworth, Amber Colley, Benjamin Felvus, Kevin Hall, Jacob Hanney, Hannah Heydon, Ellis Jackson,
Joseph Kenny, Adam Otamani-Cutts, Chelsie Seekings, Jack Shipman, Hollie Ward, Lewis Wilkinson.
Βοηθοί / Assistants: Sinethemba Dumani, Katy Smith, Laura Tomkins, Michael Crossland, Georgina
Cutts, Liam Elsom, Evan Richardson, Aaron Sayles.
Σκηνοθεσία / direction: C Media (Yvonne Roberts & Paul Slater).

Περίληψη > Synopsis
«Το Στίγμα» είναι μια χιουμοριστική, ζωντανή ταινία μικρού μήκους που ερευνά τη σχέση μεταξύ ενός
σπυριού που εμφανίζεται και του «κατόχου» του.

“The Spot” is a humorous live action short film that explores the relationship between an emerging
pimple and its owner. 

DETRÁS DE LA CÁMARA

Η Γενναία Οικογένεια > The Brave Family
Διάρκεια < Time 4’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, σκηνικά, χαρακτήρες, φωνές, ήχος / direction, screenplay, edit, sets,
characters, voices, sound: Eli Ansorena, Naia Anza, Irene Gorostiaga, Mikel Merino, Julen Merino, Sua de
la Cruz, Cayo Sanz. Μουσική / Music: Begoña Alonso.

Περίληψη > Synopsis

Μια οικογένεια, ένας σκύλος και ένας κλέφτης θα κάνουν διακοπές με απρόσμενο τέλος.
A family, a dog and a thief will experience a holiday with an unexpected ending.

IES PUIG DE LA CREU

Η Γενναία Οικογένεια > The Brave Family
Διάρκεια < Time 14’54’’ > 2009     

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Jordi Perelló Alcalà, Anna Valdivia Galvan, Sara García Rivero, Víctor Cuervo Ibos, Queralt
García Tantiña, Alea Sophie Küppers,Loredana Canadell Fabo, Jaume Muntada Comas, Sandra Chavarrías
Valverde. Μοντάζ / edit: Jordi Perelló Alcalà, Víctor Cuervo Ibos. Κάμερα / camera: Jaume Muntada Comas

// 125124 //

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UK
Accompanied by a foreboding and poetic voice-over, this stylish and well produced film explores a
creepy fable about a girl who has become nothing more than a ragdoll, held together by pins and
stitches, unable to join her friends in the ghost world. With a strong score and convincing performances,
twelve young people created a chilling short horror film.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ GLENBURN // GLENBURN SPORTS COLLEGE //

Τόσο Μοχθηροί Όσο Μια Μάγισσα > As Wicked As A Witch
Διάρκεια < Time 4’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σχέδιο, animation  / screenplay, design, animation, record: Stacey Fendle, Kayley Hadwin, Alan
McNair, Hannah Smith, Ryan Fitzgerald.

Περίληψη > Synopsis
Πέντε νέοι βρίσκονται έξω για να πάνε στο κινηματογράφο, ένας όμως από αυτούς παρασύρεται από
μια παράξενη ηλικιωμένη κυρία και απομακρύνεται. Όταν οι άλλοι πηγαίνουν να τον βρουν έρχονται
αντιμέτωποι με τα αρχαία πνεύματα στο Ashurst Beacon που σχεδιάζουν να καταστρέψουν την γενέτειρα
πόλη τους΄ το σημερινό Skelmersdale.
Ανακαλύπτουμε σύντομα ότι οι καλοί σας φίλοι θα σας αποδεχτούν όπως είστε πραγματικά, δεν έχει
σημασία εάν είστε γενναίοι ή όχι. 

Five young people are on a day out to the cinema but one of them is lured away by a strange old lady.
When the others go to find him they are confronted by the ancient spirits at Ashurst Beacon who plan
to destroy their home town; modern day Skelmersdale.

We soon find out that your good friends will accept you as you really are, it doesn’t matter whether you
are brave or not.

Το κυνηγητό > Cut to the chase 
Διάρκεια < Time 3’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, σχέδιο, animation / screenplay, design, animation, record: Stacey Chris Wood, Martin Bullen,
Ryan King, Ryan Wallace, Connor Watson.

Περίληψη > Synopsis

Ένα τρελός άφραγκος πλανόδιος προσπαθεί να επιστρέψει μια πένα σε μια εκκεντρική ηλικιωμένη κυρία,
κάνουν ένα αγώνα δρόμου ανάμεσα στα εγκαταλελειμμένα ορυχεία της παλαιάς πόλης του Skelmersdale
με ξεκαρδιστικές συνέπειες. Δείτε μια πένα, σηκώστε την, όλη την ημέρα θα έχετε καλή τύχη!

A crazy hobo tries to return a penny to an eccentric old lady, they race through the disused mines of old
Skelmersdale town with hilarious consequences. See a penny, pick it up, all the day you’ll have good luck!

PITCHFORK FILMS - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ FERHAM // 
PITCHFORK FILMS - FERHAM PRIMARY SCHOOL //

Καταστροφή στο εργαστήριο > Lab Disaster
Διάρκεια < Time 4’30’’ / 2009    

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, animation, μουσική, κάμερα, φωνές, παραγωγή κτλ. / Screenplay, model making, music,
camera, voices, production, etc: Christine Turner, Staffa Ahmed, Hussain Shabbir, Akeeb Ahmed, Zenom
Ali, Yanusha Kaneshalingham, Rabiyah Rhabani, Adam Iqbal, Subhan Hussain, Narjis Ilahi, Hannah
Jeffries, Usman Khatab, Alanya Simms, Tooba Siddiqui, Anita Rich, Mason Ellis, DJ Harrison, Romesa
Hamid, Nafeesah Kausar, Aliah Raziq, Emily Taylor, Mohammed Al Mutlag, Chloe Sanderson, Pamela
Czysty, Anita Sikorska, Zara Hussain, Misbah Kauser, Alisha Sajid. Σκηνοθεσία / direction: C Media
(Yvonne Roberts & Paul Slater).Χρηματοδότηση / Funding: FIRST LIGHT MOVIES.

Υπεύθυνος / in charge: 
Tony Ealey
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Υπεύθυνη / in charge: 
Stacey Almond 

ΙΣΠΑΝΙΑ > SPAIN

Υπεύθυνη / in charge: 
Stacey Almond 

Υπεύθυνη / in charge:  Isabel Alba 

>

>

>
Υπεύθυνοι / in charge: 
Albert Alfonso Moreno, Mercè
Sanuy Burgués

>

>

>
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Περίληψη > Synopsis
Ποίος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη δύναμη της αγάπης; Ο Vicenç ανακαλύπτει πως είναι να αγαπάς
όταν συναντά την Angela. Η Gina έχει μια συνεχή ανάγκη να ξέρει ότι ο Ramon την αγαπά. Αλλά η
αγάπη μπορεί επίσης και να μας απογοητεύσει. Μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια νέα αρχή αφού
ερωτευτούμε; 

Who could doubt about the power of love? Vicenç discovers what it is like to love when he meets
Angela. Gina has a constant need to know that Ramon loves her. But love can also let us down. Can
we really start again after falling in love? 

PINAC - PINACOTECA INTERNAZIONALE DELL’ETÀ EVOLUTIVA “ALDO
CIBALI” – COMUNE DI REZZATO

Πέτρες > Stones 
Διάρκεια < Time 10’ / 2009     

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, animation, κάμερα / Screenplay, animation, camera: Μαθητές / Students
Ιδέα, μοντάζ / Idea, edit: Vincenzo Beschi, Irene Tedeschi

Περίληψη > Synopsis
Τα παιδιά είπαν ιστορίες με και για πέτρες. Με το μάτι και το αυτί της κάμερας παρατηρούν και ακούνε
τις πέτρες από πολλές οπτικές γωνίες.

Children told stories with and about stones. With the eye and ear of the camera they observe and listen
the stones by many points of view.

Παλεύοντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα > Knitting for human rights
Διάρκεια < Time 7’ / 2009      

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, animation, κάμερα / Screenplay, animation, camera: students 
Ιδέα, μοντάζ / Idea, edit: Vincenzo Beschi, Irene Tedeschi 

Περίληψη > Synopsis

Εμείς λέμε μια ιστορία που ξεκινά από την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναζη-
τώντας ένα λογικό νήμα… ένα νήμα ελπίδας…

We tell a story starting from the Universal Declaration of Human Rights. Seeking a logical thread…a
thread of hope…

Λευκό Χαρτί > White paper
Διάρκεια < Time 10’ / 2007       

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, animation, κάμερα / Screenplay, animation, camera: Μαθητές / Students
Ιδέα, μοντάζ / Idea, edit: Vincenzo Beschi

Περίληψη > Synopsis

Ένα κομμάτι λευκό χαρτί είναι ένα κομμάτι λευκό χαρτί. Αυτό είναι.
A sheet of white paper is a sheet of white paper. That’s it.

Πρόσωπο με πρόσωπο > Face  To Face 
Διάρκεια < Time 4’ / 2009        

Συντελεστές > Crew
Σενάριο, ιστορία, animation / screenplay, storyboard, animation: Children from the Primary School
“SERAFINO GNUTTI” . Υπεύθυνος, μοντάζ / coordination, edit: Vincenzo Bescchi.  

Υπεύθυνοι / in charge: Vincenzo
Beschi, Irene Tedeschi
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Περίληψη > Synopsis
Θα ήθελα να είμαι αόρατη τη νύχτα. Θα ήθελα να είμαι γοργόνα. Θέλω να διασκεδάζω με τα μαλλιά
μου! Όταν οι επιθυμίες είναι γραμμένες στο πρόσωπο… 

I would like to be invidsible at night. I would like to be a mermaid. I want to have fun with my hair! When
desires are written on the face... 

CARTOON CLUB//

CINETECA DI BOLOGNA 

Το Ποίημα των πουλιών στο κλουβί > The Poem of the Birds in the Cage
Διάρκεια < Time 1’ 35’’ / 2007     

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο S. Giorgio di Piano (BO) / Students from the Primary School, S. Giorgio di Piano (BO)

Περίληψη > Synopsis
Τα παιδιά παρουσίασαν ένα ποίημα του Bruno Tognolini που μιλά για την ανάγκη να ξεφορτωθούμε ότι
συγκρατεί τη φύση και τους ανθρώπους από το εκφραστούν ελεύθερα. 

The children have presented a poem by Bruno Tognolini that talks about the need of getting rid of
everything that keeps nature and men from freely expressing themselves.

Μια καυτή και παγωμένη ιστορία > A hot and cold story  
Διάρκεια < Time 1’ 20’’/ 2008       

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Mattiuzzi Casali”, στη Bologna / Students from the Primary School
“Mattiuzzi Casali”, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Από την έκρηξη ενός ηφαιστείου έρχεται ένα κιβώτιο και ένας δυνατός άντρας που λειώνουν μαζί και
διαμορφώνουν ένα δυνατό κιβώτιο. Δύο απίθανοι κλέφτες θέλουν να κλέψουν το περιεχόμενό του,
αλλά μια έκπληξη τους περιμένει. 

From the eruption of a volcano comes a box and a strong man who then melt together and form a
strong box. Two unlikely thieves would like to steal its content, but a surprise is waiting for them.

Pop corn 
Διάρκεια < Time 3’ / 2008        

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Mattiuzzi Casali”, στη Bologna / Students from the Primary School
“Mattiuzzi Casali”, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Η μουσική είναι μια γλώσσα που προσφέρει προτάσεις και συγκινήσεις, και υποκινεί τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα.
Music is a language that offers suggestions and emotions, and stimulates imagination and creativity. 

Πώς σε λένε; > What’s Your Name?
Διάρκεια < Time 4’ 30’’ / 2008         

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Mattiuzzi Casali”, στη Bologna / Students from the Primary School
“Mattiuzzi Casali”, Bologna.

Περίληψη > Synopsis
Ένα όνομα μας προσδιορίζει και μας ανήκει, είναι κάτι πολύ προσωπικό.
A name identifies us and belongs to us, it is something very personal. 
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Yπεύθυνη / in charge:
Valentina Semprini (Διεθνής
σχέσεις / International Relations
Cartoon Club )
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CAVtoons 
Διάρκεια < Time 2’ 15’’ / 2009          

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από την ομάδα “Anni Verdi” που δραστηριοποιείται μετά το σχολείο, στην Bologna / Students
from the “Anni Verdi” After-School Group, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Τα παιδιά του Κέντρου Πράσινα Χρόνια (CAV, «Centro Anni Verdi») σατιρίζουν τους εαυτούς τους μέσα
από ένα animation: από τα παιχνίδια στην εργασία, από την τηλεόραση στα εργαστήρια, την χαρά να
μοιράζονται σημαντικές εμπειρίες και να είναι όλοι μαζί.

The kids of the Green Years Centre (CAV, “Centro Anni Verdi”) ironically tell about themselves through
animation: from games to homework, from TV to workshops, the pleasure of sharing important experi-
ences and getting along together.

Έχω ένα όνειρο > I have a dream
Διάρκεια < Time 3’ / 2009           

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από την ομάδα “Anni Verdi” που δραστηριοποιείται μετά το σχολείο, στην Bologna / Students
from the “Anni Verdi” After-School Group, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Η ιστορία ενός αγοριού που αισθάνεται διαφορετικό, πάρα πολύ κοντό, αλλά αλλάζει το πώς αισθάνεται
χάρι σε μια συνάντηση με το θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν. Η ιστορία αγγίζει θέματα όπως οι δύσκολες σχέσεις
με τους γονείς, τους συμμαθητές και τα κορίτσια. 

The story of a boy who feels different, too short, but redeems his feelings thanks to a meeting with leg-
endary Michael Jordan. The story touches themes such as difficult relationships with parents, school-
mates and girls. 

LABORATORIO MILLELIRE

Κινηματογράφος σε ένα τσόφλι > Cinema in a Nutshell  
Διάρκεια < Time 5’ 45’’ / 2008      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, στο Piancastagnaio (SI) / Students from the Primary School,
Piancastagnaio (SI)

Περίληψη > Synopsis
Όταν όλοι οι ηθοποιοί της ταινίας είναι κάστανα, έχετε κινηματογράφο σε ένα τσόφλι.
When all the actors of a movie are chestnuts, you have cinema in a nutshell.

Ο Θορυβοκυνηγός > The Noisebuster 
Διάρκεια < Time 8’ 42’’ / 2008     

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Don Milani Vinovo”, στο Turin / Students from the Primary School
“Don Milani Vinovo”, Turin

Περίληψη > Synopsis
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας βασιλιάς που ήταν πολύ κουρασμένος από τους θορύβους της σύγ-
χρονης ζωής, έτσι πήρε τη μοτοσικλέτα του και έφυγε μακριά. Σε μια βιτρίνα είδε ένα θορυβοκυνηγό΄ το
αγόρασε, μάζεψε όλους τους θορύβους και τους έριξε σε μια μικρή λίμνη. Μετά όμως κάτι συνέβη…

Once upon a time, there was a king who was very tired of the noises of modern life, so he took his mo-
torbike and ran away. In a shop window he saw a noisebuster; he bought it, captured all the noises and
threw them in a small lake. Then something happened…
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Ο Πιανίστας > Pianist 
Διάρκεια < Time 3’ 15’’ / 2008         

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Mattiuzzi Casali”, στη Bologna / Students from the Primary School
“Mattiuzzi Casali”, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Μια διάλεξη από τον Alessandro Baricco, Novecento: Ο Πιανίστας, συνεπήρε τα παιδιά, τα οποία στη
συνέχεια το μετέτρεψαν σε animation. Είναι η ιστορία ενός αγοριού, του Novecento, εξαιρετικά
ταλαντούχο στη μουσική, το οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε ένα σκάφος. Δεν μπορεί να ζήσει
πουθενά αλλού.

A lecture by Alessandro Baricco, Novecento: Pianist, fascinated the children, who then translated it to
animation. It is the story of a boy, Novecento, gifted with a great musical talent, who was born and
grew up on a ship. He cannot live anywhere else.

Οι συνηθισμένες Γυναίκες > The Usual Women 
Διάρκεια < Time 2’ / 2009         

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Mattiuzzi Casali”, στη Bologna / Students from the Primary School
“Mattiuzzi Casali”, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Ακόμη και μεταξύ σκύλων, τα θέματα καρδιάς μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις και λανθασμένες
προσδοκίες. Το κυριώτερο πράγμα είναι πάντα να προς την καλύτερη πλευρά της ζωής.

Even among dogs, matters of heart can cause misunderstandings and wrong expectations. The main
thing is always to look at the best side of life.

Déjà vu 
Διάρκεια < Time 2’ / 2009         

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Mattiuzzi Casali”, στη Bologna / Students from the Primary School
“Mattiuzzi Casali”, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Ένα παιδί περπατά σε ένα δάσος και παρατηρεί ένα όμορφο κάστρο, που του επιφυλάσσει εκπλήξεις και
περιπέτειες. Αλλά είναι ένα παιχνίδι ή πραγματικότητα; 

A child walks in a wood and notices a beautiful castle, reserving for him surprises and adventures. But is it
a game or reality?

Το Σημάδι >The Spot 
Διάρκεια < Time 2’ 15’’ / 2009          

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Mattiuzzi Casali”, στη Bologna / Students from the Primary School
“Mattiuzzi Casali”, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Ο καθένας μπορεί να ξεφύγει από τις ράγες, να δοκιμάσει κάτι που τον επηρεάζει αρνητικά, αλλά όλα
περνούν. Το σημάδι έχει μεταφορική σημασία και αφορά ένα στιγμιαίο συναίσθημα εριστικότητας που
ξεπερνιέται με την εκδήλωση τρυφερότητας από ένα παιδιού.

Everybody can go off the rails, experience something that influences them negatively, but it all passes.
The spot is a metaphor of a momentary feeling of contentiousness won by the overcoming tenderness
of a child.
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Δέντρα > Trees 
Διάρκεια < Time 3’06’’ / 2006              

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από τα Γυμνάσια “Nullo”, Villa di Serto (BG), και “Tola”, στο Sassari / Students from Junior High
Schools “Nullo”, Villa di Serto (BG), and “Tola”, Sassari

Περίληψη > Synopsis

Από έναν μύθο των Ινδιάνων: τα δέντρα είναι οι στυλοβάτες του ουρανού. Εάν τα κόψεις, ο ουρανός θα
πέσει πάνω μας!
From an Indios legend: trees are the pillars of the sky. If you cut them down, the sky will fall down on us!

Παίζω Επειδή > I Play Because  
Διάρκεια < Time 8’ 17’’ / 2006               

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Cairoli”, στο Turin / Students from the Primary School “Cairoli”, Turin

Περίληψη > Synopsis

Το τραγούδι μιλάει για τις πολλές πτυχές και τη σημασία του παιχνιδιού. (περιλαμβάνει επίσης παρασκήνια
από την ταινία).
The song tells about the many aspects and the importance of playing. (also includes a backstage of the film)

Ένας Ερυθρόδερμος στη Φάτνη > A Redskin in the Crib
Διάρκεια < Time 3’ 06’’ / 2006                

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Cairoli”, στο Turin / Students from the Primary School “Cairoli”, Turin

Περίληψη > Synopsis

Οι στοίχοι είναι από ένα ποίημα του Gianni Rodari, σε μουσική του Maestro Capraro. Ένας ερυθρόδερμος
θα φαινόταν πως δεν έχει θέση σε μια φάτνη, αλλά τελικά υπάρχει χώρος για όλους.
The lyrics are from a poem by Gianni Rodari, with music by Maestro Capraro. A redskin would seem out of
place in a crib, but in the end there is room for anyone.

Παίζοντας στην πλατεία > Playing Square
Διάρκεια < Time 8’ 20’’ / 2006                 

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level, στο Montefalcone Valfortore (BN) / Students from the Multi-Level
Institute, Montefalcone Valfortore (BN)

Περίληψη > Synopsis

Μια σύγκριση ανάμεσα στα παιχνίδια του χθες και του σήμερα μέσω της φαντασίας, συνεντεύξεις και
κινούμενα σχέδια.
A comparison between games of yesterday and of today through fantasy, interviews and animation.

Σχήματα σε Σχήμα > Shapes in Shape 
Διάρκεια < Time 5’ 38’’ / 2006                  

Συντελεστές > Crew
Students from many Primary Schools, Turin

Περίληψη > Synopsis
Τα γεωμετρικά σχήματα είναι μια ευκαιρία να ψάξουμε για διαφορετικά αντικείμενα, και να τους δώσουμε κί-
νηση με το μάτι μια κάμερας.
Geometrical shapes are an opportunity to look for different objects, and animate them under the eye of a camera.

// 131130 //

Εισηγητής Δ- Δαρβίνος > D-Darwin Rap
Διάρκεια < Time 4’ 50’’ / 2008           

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Γυμνάσιο “Peyron – Fermi”, στο Turin / Students from the Junior High School “Peyron –
Fermi”, Turin

Περίληψη > Synopsis

Ένα μουσικό βίντεο με ερμηνείες από τους μαθητές, εμπνευσμένο από την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου.
Musical video, inspired by Darwin’s evolutionary theory and sung by the students.

44 Γάτες > 44 Cats 
Διάρκεια < Time 3’ 44’’ / 2008            

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Castello Mirafiori”, στο Turin / Students from the Primary School
“Castello Mirafiori”, Turin

Περίληψη > Synopsis

Μουσικό βίντεο βασισμένο στο γνωστό τραγούδι Zecchino d’Oro.
Musical video based upon the famous Zecchino d’Oro song.

Πηγαίνοντας Στο Σχολείο > Walking To School
Διάρκεια < Time 9’ 35’’ / 2007             

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level “Salvemini”, στο Turin / Students from the Multi-Level Institute
“Salvemini”, Turin

Περίληψη > Synopsis

Πως θα έμοιαζε η πόλη αν υπήρχε λιγότερη μόλυνση;
What would the city look like if there were less pollution?

TV. B
Διάρκεια < Time 7’ 49’’ / 2007             

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από πολλά Δημοτικά Σχολεία, στο Turin / Students from many Primary Schools, Turin

Περίληψη > Synopsis

Ένας σοφός σκύλος προσπαθεί να λύσει, με τον δικό του τρόπο, τα προβλήματα που παρατηρεί τριγυρ-
νώντας στην πόλη.
A wise dog tries to solve, in his own way, the problems he notices while walking around the city.

Η χωματερή > The Bum Junkyard
Διάρκεια < Time 3’ 28’’ / 2007              

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “A.V. Rubino”, στο Turin / Students from the Primary School “A.V.
Rubino”, Turin

Περίληψη > Synopsis

Σκουπίδια, αντί να καταλήγουν σε χωματερές, βρίσκουν μια νέα ζωή.
Garbage, rather than ending up in junkyards, finds a new life.
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Ανταλλαγή Βιβλίου > Bookcrossing Spot 
Διάρκεια < Time 3’ 04’’ / 2006              

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Γυμνάσιο “Cairoli”, στο Turin / Students from the Junior High School “Cairoli”, Turin 

Περίληψη > Synopsis
Αυτή η ταινία είναι αφορά την ανταλλαγή βιβλίων που γίνεται για την εκδήλωση “Turin World Capital of the Book”. 
This movie is a spot about the exchange of books made for the event “Turin World Capital of the Book”. 

Τα Χρωματιστά Μολύβια > The Coloured Pencils 
Διάρκεια < Time 3’ 13’’ / 2006               

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Γυμνάσιο “Cairoli”, στο Turin / Students from the Junior High School “Cairoli”, Turin 

Περίληψη > Synopsis

Αυτή η ταινία κινουμένων σχεδίων είναι το αποτέλεσμα έμπνευσης από το ποίημα “The Coloured Pencils”
της Bianca Fo. Κάθε χρώμα νομίζει πως είναι το πιο όμορφο, όμως είναι όλα απαραίτητα για να δημιουργηθεί
ένα ουράνιο τόξο.

This animated movie is inspired by the poem “The Coloured Pencils” by Bianca Fo. Each colour thinks he is
the most beautiful one, but they are all needed to create a rainbow.

Ζυμαρικά με τομάτες > Vivat the Pasta with Tomatoes
Διάρκεια < Time 2’ 53’’ / 2006                

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Γυμνάσιο “Cairoli”, στο Turin / Students from the Junior High School “Cairoli”, Turin 

Περίληψη > Synopsis

Animation για έργα Pop-Art καλλιτεχνών. Animations about works by Pop-Art artists.

Θα είστε > You Will Be
Διάρκεια < Time 6’ 05’’ / 2007                 

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level, στο Montefalcone Valfortore (BN) / Students from the Multi-Level
Institute, Montefalcone Valfortore (BN)

Περίληψη > Synopsis

Απεικόνιση του τραγουδιού Tu sarai (“You Will Be”), που γράφτηκε για την ημέρα που είναι αφιερωμένοι
στους παππούδες και τις γιαγιάδες (2η Οκτωβρίου).
Visualization of the song Tu sarai (“You Will Be”), composed for Grandparents Day (October 2nd).

Μαγικές Αντιθέσεις > Magical Contraries
Διάρκεια < Time 4’ 40’’ / 2007                  

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Duca Degli Abruzzi”, στο Turin / Students from the Primary School
“Duca Degli Abruzzi”, Turin

Περίληψη > Synopsis

Μια λευκή μπάλα και μια μαύρη μπάλα μετασχηματίζονται μόνες τους σε κάθε είδους χαρακτήρα ή αντικείμενο.

A white ball and a black ball transform themselves in to any kind of character or object.
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Catetos
Διάρκεια < Time 9’ 48’’ / 2007             

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικοό Σχολείο “Peyron – Fermi”, στο Turin / Students from the Primary School
“Peyron – Fermi”, Turin

Περίληψη > Synopsis
Ένα κυνήγι θησαυρών στους δρόμους της πόλης. A treasure hunt in the streets of the city.

Chomp Chomp
Διάρκεια < Time 5’ 47’’ / 2007              

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από πολλά Δημοτικά Σχολεία, στο Turin  / Students from many Primary Schools, Turin

Περίληψη > Synopsis
Ανακαλύπτοντας τα διαφορετικά είδη τροφών οριστικά, υγιής διατροφή.
Discovering different kinds of food for good, healthy nutrition.

Drip Drop
Διάρκεια < Time 4’ 40’’ / 2007               

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level “Leonardo da Vinci”, Abbadia San Salvatore (SI), και το Δημοτικό
Σχολείο “Severiano”, στο Anzio (RM) / Students from the Multi-Level Institute “Leonardo da Vinci”,
Abbadia San Salvatore (SI), and Primary School “Severiano”, Anzio (RM)

Περίληψη > Synopsis
Τα παιδιά περιγράφουν με λέξεις και χρώματα τη δικής τους ιδέα σχετικά με το νερό.
Children describe, through words and colours, their idea of water.

Το Φεγγάρι και το Παιδί > The Moon and the Child
Διάρκεια < Time 4’ 34’’ / 2007                

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το σχολείο S.E.S. “Collodi”, στο Turin / Students from the S.E.S. school “Collodi”, Turin

Περίληψη > Synopsis
Ένα παιδί παίζει με το φεγγάρι… και το φεγγάρι παίζει μαζί του!
A child plays with the moon… and the moon plays with him!

ATELIER DEL CARTONE ANIMATO

Διψασμένοι Μικροί Σπόροι > Thirsty Little Seeds
Διάρκεια < Time 3’ 25” / 2007       

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level, S.Pietro στο Vincoli (RA) / Students from the Multi-Level Institute,
S.Pietro in Vincoli (RA)

Περίληψη > Synopsis
Το μεγάλο σύννεφο ο Nando δραπετεύει από την πύλη της αστραπής, και, με μερικούς συννεφο-
φίλους, σώζει τους διψασμένους σπόρους που τώρα θα γίνουν στάχυα, αλεύρι και τελικά ψωμί για όλα
τα παιδιά του κόσμου.
The big cloud Nando escapes the gate of lightning, and, with some cloud friends, saves the thirsty
seeds that will now become ears, flour and finally bread for all the children of the world.
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Ας δώσουμε ρυθμό στο σχολείο > Let’s give a rhythm to school 
Διάρκεια < Time 3’ / 2008       

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Albertazzi”, στην Bologna / Students from the Primary School
“Albertazzi”, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε με την τεχνική της σχεδίασης της φάσης. Σχολικές
αναζητήσεις και άλλες δραστηριότητες αντιπροσωπεύονται καθώς υλοποιούν στο απλό άγγιγμα μιας
μπάλας φλίπερ. 
An animated film produced with the phase drawing technique. Scholastic pursuits and other activities
are represented as they materialize at the simple touch of a flipper ball. 

Ρυθμός Μπαταριών > Batteries Rhyme 
Διάρκεια < Time 3’ 30’’/ 2008       

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Albertazzi”, στην Bologna / Students from the Primary School
“Albertazzi”, Bologna 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία κινουμένων σχεδίων που εστιάζει στο περιβάλλον της εκπαίδευσης, και στην ανάγκη να χρη-
σιμοποιηθεί ανανεώσιμη ενέργεια, κάνοντας την αρχή από τις μπαταρίες και άλλων αντικειμένων καθη-
μερινής χρήσης. 
An animated film which focuses on the environment of education, and the need to use renewable
energy, starting from batteries and other everyday use objects.

Η Μαγική γωνία > The magic corner
Διάρκεια < Time 7’/ 2008       

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, στο Minerbio (Bo) / Students from the Primary School, Minerbio (Bo) 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για τη μαγεία και τις γοητείες που κρύβει μια γωνίας, η οποία καλωσορίζει
και αλλάζει τις ιδέες και τα περιεχόμενα που πηγαίνουν εκεί. Το animation χρησιμοποιείται για να
ψάξουμε για νέες ιδέες και να παρουσιάσουμε τη φυσική και τη φανταστική τους εξέλιξή. 
An animated film about the magic and fascinations of a corner that welcomes and changes the ideas
and concepts that come to it. Animation is used to look for new ideas and show their natural and
fantastic evolution.

Ήμασταν χωρίς κεφάλια ανάμεσα στα σύννεφα > 
We’ve been without heads through clouds 
Διάρκεια < Time 2’ 25’’/ 2008       

Συντελεστές > Crew
Students from the Primary School, Minerbio (Bo) 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία κινουμένων σχεδίων που έγινε με την τεχνική flip-book. Κάθε παιδί κλήθηκε να βρεί ένα αν-
τικείμενο που θα μπορούσε να το κάνει να πετάξει στον ουρανό, σε ένα πείραμα σχετικά με τη δημιουργία
κίνησης χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του animation.
An animated film produced with the flip-book technique. Each child was asked to come up with an
object he could make fly in the sky, in an experiment about the movement created with animation tech-
niques.

// 135134 //

Alice η Μέλισσα > Alice Bee 
Διάρκεια < Time 2’ 51’’/ 2007                  

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο "Aldo Spallicci", S. Pietro στο Vincoli (RA) / Students from the Primary
School "Aldo Spallicci", S. Pietro in Vincoli (RA)

Περίληψη > Synopsis
Την άνοιξη, η Alice η Μέλισσα ξυπνά τους φίλους της: λένε γεια στους φίλους του κήπου, νικούν το κίτρινο
μπουφάνκαι προετοιμάζουν το μέλι. 
In spring, Alice Bee wakes up her friends: they say hi to the friend of the garden, defeat the yellow jacket and
prepare the honey.

Φρουτο- παράσταση > Fruits Show 
Διάρκεια < Time 3’ 02’’/ 2007                  

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο "Aldo Spallicci", S. Pietro στο Vincoli (RA) / Students from the Primary
School "Aldo Spallicci", S. Pietro in Vincoli (RA)

Περίληψη > Synopsis
Ένα παιδί πρέπει να πάρει τη δύσκολη απόφαση και να επιλέξει ένα πρόχειρο φαγητό ή μερικά φρούτα. Προτιμά
τα πρόχειρα φαγητά, ώσπου μια μέρα τα φρούτα στο ψυγείο αποφασίζουν να οργανώσουν μια μικρή επίδειξη
για αυτόν.
A child must make a difficult decision between a snack and some fruit. He prefers the snacks, until one day the
fruits in the fridge decide to organize a little show for him.

Νυχτερινό Σούπερ Μάρκετ > Supermarket by Night
Διάρκεια < Time 2’ 41’’/ 2007                  

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο "Aldo Spallicci", S. Pietro στο Vincoli (RA) / Students from the Primary
School "Aldo Spallicci", S. Pietro in Vincoli (RA)

Περίληψη > Synopsis
Σε ένα σούπερ μάρκετ, τα φρούτα και τα λαχανικά ζουν μια απρόβλεπτη νυχτερινή ζωή, με μουσικούς και
χορευτές. 

In a supermarket, fruits and vegetables live an unforeseeable nightlife, with musicians and dancers.

LANTERNA MAGICA

Ιστορία Σπιτιών > Houses Story
Διάρκεια < Time 4’/ 2007       

Περίληψη > Synopsis
Πως θα χτίζατε ένα σπίτι; Και πόσα είδη σπιτιών υπάρχουν;
How do you build a house? And how many kinds of houses do exist?

Τα Πουλιά > The Birds 
Διάρκεια < Time 4’/ 2007       

Συντελεστές > Crew

Περίληψη > Synopsis
Σμήνη πουλιών διασχίζουν τον ουρανό, πετούν προς το ηλιοβασίλεμα.
Flocks of birds cross the sky, flying towards the sunset.

cameraZizanio2009
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Διακοπές στην Adis Abeba > A Holiday in Adis Abeba
Διάρκεια < Time 2’ 50’’/ 2007      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “De Amicis”, στο Gemmano (RN) / Students from the Primary School
“De Amicis”, Gemmano (RN)

Περίληψη > Synopsis
Ένα παιδί από την Ιταλία συναντά ένα παιδί από μια πολύ διαφορετική χώρα, και η οικογένειά του το υιοθετεί.
A child from Italy meets a child from a very different country, and his family adopts him.

Το Ταξίδι του Allegro > Allegro’s Journey 
Διάρκεια < Time 4’ 50’’ / 2007      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, στη Santa Cristina (RN) / Students from the Primary School, Santa Cristina (RN)

Περίληψη > Synopsis
Ένας διαγωνισμός χαρταετού στην παραλία γίνεται η αρχή ενός πολύ ιδιαίτερου ταξιδιού για ένα χαρταετό
που ονομάζεται Allegro ("Χαρούμενος").
A kites contest on the beach becomes the beginning of a very special journey for a kite called Allegro
(“Happy”).

Η Ιστορία του Μικρού Κου- Κου > Little Cou Cou’s Story
Διάρκεια < Time 1’ 30’’/ 2007      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, στη Santa Cristina (RN) / Students from the Primary School, Santa Cristina (RN)

Περίληψη > Synopsis
Η ιστορία ενός νεαρού αγοριού που κάποτε ζούσε στην Καμπότζη και στη μετά ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου
ξεκίνησε μια νέα ζωή.
The story of a young boy who once lived in Cambodia and then travelled to Italy where he started a new life.

Μια Ωραία Έκπληξη > A Beautiful Surprise 
Διάρκεια < Time 2’/ 2007      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, στη Santa Cristina (RN) / Students from the Primary School, Santa Cristina (RN)

Περίληψη > Synopsis
Ένα Πασχαλινό αυγό και το περιεχόμενό του μας οδηγεί στο να γνωρίσουμε τα φτωχά παιδιά που
αναγκάζονται να εργάζονται στις χώρες τους.
An Easter egg and its content lead us to know poor children who are forced to work in their countries.

Ο Τόπος της Γενναιοδωρίας > The Dwell of Generosity 
Διάρκεια < Time 4’ 15’’/ 2008

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Don Milani”, στο Ospedaletto (RN) / Students from the Primary School “Don
Milani”, Ospedaletto (RN)

Περίληψη > Synopsis
Η Nahn είναι από μια φτωχή οικογένεια της Καμπότζης΄Πρέπει να δουλέψει στο σπίτι ενός πλούσιου για να
ξεπληρώσει ένα οικογενειακό χρέος και κινδύνεψε να σκοτωθεί από το αφεντικό της.
Nahn comes from a poor family in Cambodia; she had to work in the home of a rich man in order to pay a
debt of her family and she has risked to be killed by her master.

// 137136 //

Καθαρό Μέλλον > A clean future
Διάρκεια < Time 5’ 30’’/ 2008      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, στο Minerbio (Bo) / Students from the Primary School, Minerbio (Bo) 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία κινουμένων σχεδίων που προτείνει ιδέες για τις πηγές ενέργειας και είναι εμπνευσμένη από το
συνθετική γλώσσα που χρησιμοποιείται στις διαφημίσεις.
An animated film that proposes ideas about sources of energy and is inspired by the synthetic language
used in advertisements.

Φαντάσου > Imagine
Διάρκεια < Time 2’ 50’’/ 2009      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level n. 2, στην Bologna / Students from the Multi-Level Institute n. 2, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Ένα μουσικό βίντεο για το διάσημο τραγούδι του John Lennon. 
A musical video for the famous song by John Lennon.

Εκπαίδευση > Education 
Διάρκεια < Time 2’ /  2009      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level n. 2, στην Bologna / Students from the Multi-Level Institute n. 2, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Διαφορετικές σκηνές μετατρέπονται σε γράμματα. Η μία μετά την άλλη, χτίζουν τη λέξη "Κατάρτιση".
Different scenes turn themselves in letters. One after the other, they build the word “Training”.

Σταγόνα- Σταγόνα > Drop after drop 
Διάρκεια < Time 3’/ 2009      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Ινστιτούτο Multi-Level n. 2, στην Bologna / Students from the Multi-Level Institute n. 2, Bologna

Περίληψη > Synopsis
Σταγόνα- σταγόνα, σημείωμα- σημείωμα: πολλά μικρά βήματα μπορεί να γίνουν μια μεγάλη διαδρομή.
Drop after drop, note after note: many little steps can become a long way.

EQUAMENTE (2009), LA VOCE DEI POPOLI (2007-2008)

Το Παιδί Χωρίς Λογική > The Unsensible Child
Διάρκεια < Time 4’ / 2007      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “De Amicis”, στο Gemmano (RN) / Students from the Primary School “De
Amicis”, Gemmano (RN)

Περίληψη > Synopsis

Ένα αγόρι πολύ εγωκεντρικό μαθαίνει πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι λιγότερο τυχεροί από αυτόν.
A selfish boy learns that there are many people less lucky than him.
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IMMAGE WORKSHOP2

A.B.S.A.T.P 
Διάρκεια < Time 1’36’’ / 2008      

Συντελεστές > Crew
19 παιδιά της πέμπτης τάξης του δημοτικού. Η παράγραφος 27 της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα  των
παιδιών, σε μια κοινωνική δημόσια διαφήμιση, που έγινε με τη μορφή animation. / 19 children of the 5th year of
primary school. The paragraph 27 of the international convention of the children rights, in a social publicity
advert, realized in animation.

CINEMA CLUB KARLOVAC 

Notturno
Διάρκεια < Time 3’55’’ / 2007       

Συντελεστές > Crew
Υλοποίηση / realization: Ksenija Sankovic, Svjetlana Visnic, Marko Vlainic, Emilio Zinaja. 
Καθοδήγηση / mentors: Vjekoslav Zivkovic, Marija Ratkovic, Sanja Zanki. 

Περίληψη > Synopsis
Το Notturno είναι μια καλή άσκηση η οποία δείχνει την συνέχεια του φωτός κατά τη διάρκεια του οποίου η
πόλη περνά από το σούρουπο στη νύχτα.
Notturno is a good exercise which shows light continuity during which town goes from dusk till night.

Ζωγραφίζοντας και βάφοντας > Drawing and painting 
Διάρκεια < Time 10’ 40’’ / 2008        

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / Direction: Sven Bilicic, Morena Joksovic. Κάμερα / camera: Lana Trupkovic, Vedrana
Tomas, Dinka Ivanovic, Anita Stanisic, Tvrtko Stajcer, Vedran Momcilovic. Ήχος / sound: Luka Vukovic.
Μοντάζ / edit: Sven Bilcic. Υπεύθυνος ομάδας / group leader: Vjekoslav Zivkovic 

Περίληψη > Synopsis
Ένα ντοκιμαντέρ που αφορά μια σειρά μαθημάτων πάνω στο σχέδιο και το χρωματισμό που διοργανώθηκε
στο μουσείο της πόλης Karlovac με την καθοδήγηση της Aleksandra Goreta. 

A documentary film about course on drawing and painting held at Karlovac city museum and led by
Aleksandra Goreta. 

SKOLA ANIMIRANOG FILMA CAKOVEC (SAF)

Ένας σκύλος και ένας ψύλλος > A dog and flea 
Διάρκεια < Time 3’42’’ / 2009       

Συντελεστές > Crew
Ομάδα απιδιών από 10- 12 ετών / Group of children aged 10 – 12 years

Περίληψη > Synopsis
Μια ιστορία για «αδιάσπαστους φίλους», ένα σκύλο και ένα ψύλλο. 
A story about “inseparable friends”, a dog and a flea. 

// 139138 //

Μια σταγόνα για τον Cio Cio > A Drop for Cio Cio
Διάρκεια < Time 3’  40’’/ 2008      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Don Milani”, στο Ospedaletto (RN) / Students from the Primary
School “Don Milani”, Ospedaletto (RN)

Περίληψη > Synopsis
Ο Cio Cio είναι ένα μικρό αγόρι από την Καμπότζη που τραυματίστηκε σοβαρά από μια βόμβα που ήταν
κρυμμένη στη γη, πολύ κοντά από το σπίτι του.
Cio Cio is a young boy from Cambodia who was seriously wounded by a bomb hidden in the earth, not far from
his house.

Η Ιστορία του Cio Ciò > Cio Ciò’s Story 
Διάρκεια < Time 1’ 35” / 2009      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “H.C. Andersen”, στο Coriano (RN) / Students from the Primary School “H.C.
Andersen”, Coriano (RN)

Περίληψη > Synopsis
Ο Cio Ciò έχει έρθει στην Ιταλία από την Καμπότζη. Δεν είναι πλούσιος, αλλά ζει μια ευτυχισμένη ζωή, γιατί
έχει βρει ανθρώπους που τον αγαπούν.
Cio Ciò has come to Italy from Cambodia; he is not rich, but he lives a happy life because he has found
people who love him.

Μια σταγόνα στη Θάλασσα > A Drop in the Sea
Διάρκεια < Time 2’ 25” / 2009      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, στη Santa Cristina (RN) / Students from the Primary School, Santa Cristina (RN)

Περίληψη > Synopsis
Δύο παιδιά από την Ιταλία έχουν πάει ταξίδι στην Καμπότζη και έχουν δει χωριά, σχολεία, δρόμους και
ανθρώπους από αυτήν την τόσο μακρινή χώρα.
Two Italian children have gone on a journey to Cambodia and have seen villages, schools, streets and
people from this far, far away country.

Ταξίδι στην Αφρική > A Journey for Africa
Διάρκεια < Time 4’ 20” / 2009      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο “Don Milani”, στο Ospedaletto (RN) / Students from the Primary School “Don
Milani”, Ospedaletto (RN)

Περίληψη > Synopsis
Μια οικογένεια Ιταλών πάει να μείνει στην Αφρική για ένα χρόνο, και τα παιδιά μαθαίνουν πως είναι να
η ζωή των ανθρώπων σε ένα φτωχό χωριό.
An Italian family goes to live in Africa for a year, and the children experience the life of people in a poor village.

Η Ιστορία της Shanti > Shanti’s Story 
Διάρκεια < Time 2’ 55’’/ 2009      

Συντελεστές > Crew
Μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, της Santa Cristina (RN) / Students from the Primary School, Santa Cristina (RN)

Περίληψη > Synopsis
Η Shanti είναι μικρό κορίτσι από την Ινδία που δεν μπορούσε να περπατήσει καλά λόγω μιας ασθένειας.
Θεραπεύτηκε σε ένα νοσοκομείο χάρη στις δωρεές των διεθνών υιοθετήσεων και αισθάνεται πολύ
καλύτερα τώρα. 
Shanti is a young Indian girl who couldn’t walk well because of an illness. She was cured in a hospital
thanks to the donations of international adoptions and she feels much better now.cameraZizanio2009
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Κάστρο Ζαμάκ > Castle Zamak 
Διάρκεια < Time 4’ 22’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Jana Fantov, Brigita Brezni, Katarina Klinčić, Domagoj Kudek, Karlo Pavlović, Matej Štetić, Ivan Petrek 

Περίληψη > Synopsis
Εκεί κάποτε υπήρχε κάστρο. Σε αυτό ζούσε ένα κορίτσι. Και ένας κακός ευγενής. Μια μέρα ένας νεαρός
άνδρας ήρθε στο κάστρο… 
There once was a castle. In it was a girl. And a wicked nobleman.  One day a young man came to the
castle ... 

PHOTO-SAFARI  
Διάρκεια < Time /  2009   

Συντελεστές > Crew
Stella Hartman

Περίληψη > Synopsis
Το λιοντάρι προσπαθεί να πιάσει την ευκίνητη αντιλόπη αλλά αποτυγχάνει επειδή το διακόπτουν συνεχώς
τουρίστες σε σαφάρι φωτογραφιών.

Lion tries to catch agile antelope but it fails because is constantly interrupt by tourists on photo safari.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ // 
INTERNATIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL OF CYPRUS //

Δρόμος προς το Σπίτι > The Long Way Home 
Διάρκεια < Time 15’ / 2008         

Συντελεστές > Crew
Αδρέας Μούστρας / Andreas Moustras, Γιώργος Αριστοδήμου / Giorgos Aristodimou, Θέμης Θεμιστού /
Themis Themistou, Σταμάτης Σπυριδωνίδης / Stamatis Spiridonidis, Ανδρέας Μιλτιάδους / Andreas
Miltiadous, Κωνσταντίνος Δαλμηράς (Δημοτικό Αγίων Ομολογητών) / Konstadinos Dalmiras
(S.Omologiton Elementary school), Αριάννα Γρίπα / Arianna Grippa, Sara Folman (Δημοτικό Highgate /
Highgate Elementary school)
Υπεύθυνος εργαστηρίου / in charge of workshop: Χρίστος Χριστοδούλου / Hristos Hristodoulou.

Περίληψη > Synopsis
Στις  παλιές γειτονιές στο Καϊμακλί, ο Αντρέας, ένα 10χρονο αγόρι, περιπλανιέται ολομόναχος, βιώνοντας
την αποξένωση και την απόρριψη από τους συνομήλικους του. Μοναδική του παρέα ένα μικρότερο
αγόρι, ο Γιώργος, κι’ αυτός περιθωριοποιημένος και κλεισμένος στη μοναχικότητά του. Μέχρι που η
πολυπόθητη παρέα αποφασίζει να βάλει ένα στοίχημα… Καλεί τον Αντρέα να πλησιάσει και του θέτει
μια αποστολή. Αυτό θα είναι και το εισιτήριο για την ‘ένταξη του. 

In the old neighbourhoods in Kaimakli, Andreas, a 10years old boy, walks around lonely, experiencing
the alienation and the rejection from his coevals. His only company a younger boy, Giorgos, he is also
marginalized and enclosed by his loneliness. Until the covetable company decides to bet on some-
thing… asks Andreas to approach and gives him a mission. This will be also the ticket for his integration. 

// 141140 //

ΚΡΟΑΤΙΑ > CROATIA 

Ο κόσμος σε μια γυάλινη σφαίρα > The world in a crystal ball 
Διάρκεια < Time 2’56 / 2006         

Συντελεστές > Crew
Ομάδα παιδιών από 11- 15 ετών / Group of children aged 11 – 15 years

Περίληψη > Synopsis
Δύο μάγισσες, μια καλή και μια κακή, κάνουν ξόρκια πάνω από μια κρυστάλλινη σφαίρα, παίζουν με την
πραγματικότητα της ανθρωπότητας ...
Two witches, a good one and a bad one, put a spells over a crystal ball, they play with the reality of a
mankind...

Κλειστοφοβία > Claustrophobia 
Διάρκεια < Time 1’45’’ / 2007          

Συντελεστές > Crew
Ομάδα παιδιών από 11- 14 ετών / Group of children aged 11 – 14 years

Περίληψη > Synopsis
Ένα κοτοπουλάκι προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από το αβγό…

One chick tries desperately to get out from egg…

FOTO KINO VIDEO KLUB ZAPREŠIĆ

Χωρίς περιεχόμενο > No concept
Διάρκεια < Time 1’40’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Ivana Benko, Valentina Družinec, Katarina Jurina and Helena Špinderk 

Περίληψη > Synopsis
Ταινία χωρίς σαφή έννοια και περιεχόμενο. Film without a clear concept and content. 

Υπάρχουν λίγοι από εμάς > There are a few of us   
Διάρκεια < Time 10’18’’ / 2008  

Συντελεστές > Crew
ITea Sladović, Petar Hrvol, Viktorija Begić, Deni Ključarić and Marta Babić

Περίληψη > Synopsis
Η ιστορία μιας γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου από το Kraj Donji.
The story of girl's soccer team from Kraj Donji.

Λούνα Παρκ > Luna park 
Διάρκεια < Time 4’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Petar Brkanac, Dominik Jeftić, Marija Dilber, Antonela Bogi, Ema Begović

Περίληψη > Synopsis

Το λούνα πάρκ έφθασε στην πόλη! Μια μικρή ομάδα παιδιών ξοδεύει χρόνο για να εξερευνήσει το
λούνα πάρκ και δοκιμάζει λίγο από όλα όσα υπάρχουν εκεί. 

Lunapark arrived in town! Small group of children spends time in researching the lunapark and try out
a bit of everything in it. 
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Εμμονή με τον Υπολογιστή > Computer Nerds       
Διάρκεια < Time 9’ 06’’ / 2008            

Συντελεστές > Crew
Παραγωγή / production: Marcin Kurczewski, Dariusz Henning, Jan Łuczak, Jakub Maślankiewicz, Michał
Szymański, Aleksandra Ewertowska, Daria Nawrocka.
Συνεντεύξεις / Interviewes: Adrianna Rozwadowska, Joanna Zinczuk, RafałBroll, Dariusz Hennig, Marcin
Kurczewski.
Επίβλεψη / supervision: Adriany Rozwadowskiej.  
Καλλιτεχνική υποστήριξη / art. assistans: Dorota Latour, Janusz Piwowarski, Mateusz Rogala, Marian
Suchanecki.

Περίληψη > Synopsis
Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τον εθισμό στους υπολογιστές. Ο Marcin, ο βασικός χαρακτήρας,
είναι μαθητής Λυκείου, λέει πόσο έχει μαγευτεί από τους υπολογιστές. Οι συμμαθητές του και ο
ψυχολόγος του σχολείου μιλούν και αυτοί για τον Marcin.

A short documentary about computer addiction. Marcin, the main character, a high school student,
talks about his fascination with computers. His schoolmates, teacher and school psychologist also talk
about Marcin.

PIRKANMAA FILM CENTRE //

Στυλ για όλους > Styles for all
Διάρκεια < Time 2’39’’ / 2009          

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Rahola , SEF & SEG / Rahola School, SEF & SEG

Περίληψη > Synopsis
Διαφορετικοί ή συνηθισμένοι - μελέτη σχετικά με το πόσο διαφέρουν οι άνθρωποι στην εμφάνιση και το στυλ.   
Different or ordinary - a study on how people’s appearances and styles vary. 

Rap 
Διάρκεια < Time 3’37’’ / 2009           

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Rahola , SEF & SEG / Rahola School, SEF & SEG

Περίληψη > Synopsis
Ένα μουσικοχορευτικό βίντεο. Η μουσική «Liekeissä» («On Fire») του Cheek.
A music and dance video. The music: ”Liekeissä” (”On Fire”) by Cheek. 

Μελλοντικοί κατασκευαστές > Future makers   
Διάρκεια < Time 7’05’’ / 2009            

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Rahola , SEF & SEG / Rahola School, SEF & SEG

Περίληψη > Synopsis
Θα γίνω κλόουν, μηχανοδηγός ή επαγγελματίας κολυμβητής; Οι σκέψεις των νέων για τη σταδιοδρομία τους
στο μέλλον. 
Will I be a clown, engine driver or a swimming diploma graduate? Young people’s thoughts on their future ca-
reers. 

// 143142 //

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ> LITHUANIA
ΤΟ 5o ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ «GAMTOS DIENOS» //
THE 5th LITHUANIAN FORUM OF CINEMA AND PHOTO FOR CHILDREN
AND YOUTH “GAMTOS DIENOS” //

Λίμνη από τσάι > Lake tea
Διάρκεια < Time 3’ 21’’ / 2009        

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, κάμερα / Direction, camera: Dalius Kederys. Ερμηνεία / cast: Julija Gustaitytė

Περίληψη > Synopsis
Ένα κορίτσι αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα γύρω της κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών διακοπών της στην εξοχή.
A girl changes her way of understanding the world during summer holidays in the country.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ POZNAN // 
THE CHILDREN’S ART CENTRE IN POZNAN //

Παραπλανητικές εμφανίσεις > Deceptive appearances     
Διάρκεια < Time 9’ 36’’ / 2008          

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: ομαδική εργασία / collective work.
Φωτισμός, ήχος, φροντιστές / light, sound, props: Marcin Gabryelczyk, Igor Kopacki, Anna I Marysia
Swornowskie. Ερμηνεία / cast: Justyna Waligórska, Kuba Molewski, Kinga Gromadzka, Jakub Żabko,
Igor Kopacki, Ola Kobus, Patrycja Paczkowska, Marcin Gabryelczyk, Marysia Swornowska, Adam
Cencek, Marian Suchanecki. Καλλιτεχνική υποστήριξη / art. assistans: Stanisław Jędryka, Janusz
Piwowarski, Mateusz Rogala, Marian Suchanecki. Επίβλεψη / supervision: Ewa Franczyk.

Περίληψη > Synopsis

Η Kasia και ο Tomek συζητούσαν στο διαδίκτυο και αποφάσισαν να συναντηθούν. Αλλά την ημέρα της
επόμενης συνάντησης τους η Kasia έχει υψηλό πυρετό και η μαμά της δεν την αφήνει να βγεί έξω. Η
Kasia προσπαθεί να ενημερώσει τον Tomek, αλλά εκείνος δεν απαντά στο τηλέφωνο. Περιμένοντας
την Kasia εκεί που είχαν δώσει ραντεβού, ο Tomek βλέπει ξαφνικά την Kasia με ένα άλλο αγόρι. Είναι
όμως πραγματικά αυτή;

Kasia and Tomek chat online and decide to have a date. They meet in a park and, overcoming their
shyness, arrange the next meeting. Kasia tries to inform Tomek, but he does not answer the phone.
Waiting for Kasia in the arranged place, Tomek suddenly sees Kasia with another boy. But is it really her?

Μάθημα Ιστορίας > The History Lesson  
Διάρκεια < Time 8’ 11’’ / 2008           

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: ομαδική εργασία / collective work. Ερμηνεία / cast: Milenka Hernes, Edyta Ejm,
Magda Malinowska, Sandra Michałowska, Agata Biegańska, Patryk Ziarniak, Bartek Wróbel, Piotr Zoran,
Marek Rózga, Artur Szudra, Mateusz Wiśniewski, Michał Frąckowiak, Artur Madoń.Καλλιτεχνική
υποστήριξη / art. assistans: Mikołaj Haremski, Janusz Piwowarski, Mateusz Rogala, Marian Suchanecki.
Επίβλεψη / supervision: Elżbiety Moszyk

Περίληψη > Synopsis

Μια μαθήτρια κοιμάται κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος ιστορίας για τον πρωτόγονο άνθρωπο. Κάνει
ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο.
A schoolgirl falls asleep during a history lesson about primitive man. She travels back in time.

Υπεύθυνη / in charge: 
Agnieszka Krajewska
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Υπεύθυνη / in charge: 
Maikki Kantola 

Υπεύθυνη / in charge:
Inesa Kurklietytė (Film director)
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Τι πρέπει να κάνω > What shall I do 
Διάρκεια < Time 2’26’’ / 2009             

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Sampola, 8 K / Sampola School, 8 K 

Περίληψη > Synopsis
Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος βιολογίας οι μαθητές σκέφτονται τα μελλοντικά τους σχέδια. 
During a biology class the pupil’s thoughts stray to future plans. 

Σπουδαίο > Kind of great
Διάρκεια < Time 2’38’’ / 2009              

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Sampola, 8 K / Sampola School, 8 K 

Περίληψη > Synopsis
Τι επιφυλάσσει το μέλλον; Πως θα αλλάξει η ζωή σου όταν γίνεις 18;
What will the future bring? How will your life change when you turn 18? 

Μπόουλινγκ > Bowling
Διάρκεια < Time 2’16’’ / 2009               

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8A / Saukonpuisto School, 8A 

Περίληψη > Synopsis
Διαθέσεις από την τάξη PE. Moods from the PE class. 

Ορχήστρα > Band
Διάρκεια < Time 7’35’’ / 2009               

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Kalevanpuisto, 9 A, Pirkanmaa Film Centre & Art Arc / Kalevanpuisto School, 9 A , Pirkanmaa
Film Centre & Art Arc 

Περίληψη > Synopsis
Αγόρια από την ορχήστρα του σχολείο μιλάνε για τα όνειρά τους και συζητήσουν για τη μουσική. 
Boys from the school band tell about their dreams and discuss music. 

Ήρωες > Heroes 
Διάρκεια < Time 1’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Kalevanpuisto, 8 A and 9A / Kalevanpuisto School, 8 A and 9A 

Περίληψη > Synopsis
Ένα ρομπότ σκύλος και ένα ρομπότ γάτα παίρνουν μέρος σε ένα αγώνα δρόμου προσπαθώντας να κερδίσουν
μια Ferrari.   
A robot dog and a robot cat take part in a running race to win a Ferrari. 

Ελεύθερος χρόνος > Leisure time
Διάρκεια < Time 1’06’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Liisanpuisto, 7η- 8η τάξη, Pirkanmaa Film Centre & Art Arc / Liisanpuisto School, grades 7-8,
Pirkanmaa Film Centre & Art Arc 

Περίληψη > Synopsis
Οι γονείς δεν έχουν χρόνο για την κόρη τους. Αυτή δείχνει πώς διασκεδάζει μόνη της.   
The parents don’t have time for their daughter. She shows how she amuses herself.

// 145144 //

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ > FINLAND

Καυσόξυλα > Firewood   
Διάρκεια < Time 3’36’’ / 2009            

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Rahola , SEF & SEG / Rahola School, SEF & SEG

Περίληψη > Synopsis
Ένα animation για το ταξίδι που κάνει το ξύλο από το δάσος στο σωρό με τα καυσόξυλα. 
An animation about the journey of wood from the forest to the woodpile. 

Βρασμός > Boiling over 
Διάρκεια < Time 1’00’’ / 2009             

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Το αίμα μου βράζει. My blood’s boiling over. 

Αλλάζω > Change
Διάρκεια < Time 1’57’’ / 2009              

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Σκέψεις για τις αλλαγές και τα συναισθήματα που φέρνει η εφηβεία. 
Thoughts on the changes and feelings of puberty. 

Τα πιο σημαντικά πράγματα > The most important things 
Διάρκεια < Time 1’04’’ / 2009               

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Liisanpuisto, 7η- 8η τάξη, Pirkanmaa Film Centre & Art Arc / Liisanpuisto School, grades 7-8,
Pirkanmaa Film Centre & Art Arc.

Περίληψη > Synopsis
Η Henna μιλάει για όλα αυτά που αποτελούν θεμέλια στη ζωή της.
Henna tells about the foundations of her life. 

Χαλαρή rap L > Leisure rap L
Διάρκεια < Time 2’13’’ / 2009                

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Liisanpuisto, 7η- 8η τάξη, Pirkanmaa Film Centre & Art Arc / Liisanpuisto School, grades 7-8,
Pirkanmaa Film Centre & Art Arc 

Περίληψη > Synopsis
Μια μουσική ταινία για τις στιγμές χαλάρωσης. Beatbox / rap music video about leisure time. 

Η ξεχωριστή μέρα της Jutta > Jutta’s special day 
Διάρκεια < Time 1’45’’ / 2009                 

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Liisanpuisto, 7η- 8η τάξη, Pirkanmaa Film Centre & Art Arc / Liisanpuisto School, grades 7-8,
Pirkanmaa Film Centre & Art Arc 

Περίληψη > Synopsis
Η Jutta δεν μπορεί να σκεφτεί τι να φορέσει στην ανοιξιάτικη τελετή αποφοίτηση του σχολείου, ο χρόνος
περνά πολύ γρήγορα και το λεωφορείο κολλάει στη κίνηση...  
Jutta can’t think of what to wear to the school’s spring graduation, time passes too quickly and the bus gets
stuck in a jam… 
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Linkin park – λιποθυμία > Linkin park – faint 
Διάρκεια < Time 0’57’’ / 2009        

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για τον Aleksi που παίζει ντράμς. A video about Aleksi drumming. 

S.O.A.D 
Διάρκεια < Time 3’29’’ / 2009         

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για τον Aleksi που παίζει ντράμς. A video about Aleksi drumming. 

Gazette – πέμπτη σε ομορφιά > Gazette – fifth in beauty 
Διάρκεια < Time 4’31’’ / 2009          

Συντελεστές > Crew
AC- Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / AC-Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία για τον Aleksi που παίζει ντράμς. A video about Aleksi drumming. 

// 147146 //

Χόκεϊ > Hockey  
Διάρκεια < Time 2’35’’ / 2009       

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Χόκεϊ επί πάγου στο παγοδρόμιο Litukanpuisto. Ice hockey at the Litukanpuisto rink.

Ταξίδι για σκι > Ski trip
Διάρκεια < Time 2’47’’ / 2009        

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Η τάξη 8 πηγαίνει ταξίδι για σκι στην Nihama. Class 8 takes a ski trip to Nihama. 

Επίσκεψη στο μουσείο > Visit to the museum 
Διάρκεια < Time 1’39’’ / 2009         

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Φωτογραφικό κολάζ για μια ξενάγηση στο μουσείο από το Art Arc.
Photographic collage about a museum tour given by Art Arc. 

Δέσιμο > Bonding  
Διάρκεια < Time 0’36’’ / 2009          

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Φωτογραφικό κολάζ για ένα ταξίδι στο νησί Isosaari που έφερε πιο κοντά μια τάξη.
Photographic collage about the bonding trip of a class to the island of Isosaari. 

Η ευδαιμονία της κατάβασης > The bliss of downhill skiing 
Διάρκεια < Time 1’59’’ / 2009           

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Φωτογραφικό κολάζ για την ευδαιμονία της κατάβαση στη Hervanta.
Photographic collage about the bliss of downhill skiing at Hervanta. 

Parkour σε αργή κίνηση > Parkour Slow Motion 
Διάρκεια < Time 0’57’’ / 2009            

Συντελεστές > Crew
Σχολείο Saukonpuisto, 8 A / Saukonpuisto School, 8 A 

Περίληψη > Synopsis
Ο Aleksi κάνει άλμα σε αργή κίνηση. Aleksi jumps in slow motion. 
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Κάτω από το μισοφέγγαρο > Beneath the some moon
Διάρκεια < Time 3’ 40’’ / 2007  

Συντελεστές > Crew
Natasha ¡lvarez Tancovich, RocÌo Esteidel, Juan Arrastia, Carolina Rossi, Lautaro Canamasas. 

Περίληψη > Synopsis
Ο Stan και οι φίλοι του έχουν χωριστεί σε διαφορετικές φυλακές και τώρα θα κάνουν ότι καλύτερο μπο-
ρούν για να ενωθούν πάλι. 

Stan and his friends have been separated apart in jails and now they will make their best to come
together again. 

Άλλο ένα γύρο > Another round 
Διάρκεια < Time 1’ 05’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Juan Ignacio GudiÒo, Santiago Agostinelli 

Περίληψη > Synopsis
Ένα απόγευμα κατά τη διάρκεια του οποίου η οικογένεια μαζεύετε για να περάσει ωραίες στιγμές μαζί,
να μοιραστεί και να απολαύσει μερικούς γύρους «συντροφικότητας». 
An afternoon during which the family gathers to spend some nice time together sharing and enjoying
some turns of 'mate'.

SOS DESA TARUNA BALI-FLORES //

IES Cal.lípolis. Τα παιδιά στην ταινία είτε είναι ορφανά, είτε έχουν ζήσει σε πολύ δυσμενείς
κοινωνικές συνθήκες. Η NGO, έχει οργανώσει αυτές τις πόλεις ώστε να βελτιώσουν τον
τρόπο ζωής τους. Μια νέα δραστηριότητα είναι να γίνει μια ταινία σχετικά με τη ζωή των
παιδιών στο χωριό SOS αυτή την περίοδο.

IES Cal.lípolis. The children in the film are orphans or have lived in very unfavourable social
conditions. NGO, has organized these towns to improve their life. A new activity is to record
a video about SOS Children’s Village life now.

Χωριό SOS των Κατοίκων των νησιών Bali-Flores > SOS Village People Bali-Flores
Διάρκεια < Time 13’03’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ερμηνεία / cast: Bayu : I Gede Bayu Setiadi Prayoga, Arista. Ni Putu Arista Dewi.
Μοντάζ / edit: Cendhani, Denny .  Jak tv.
Συντονισμός / Coordination: Joan Carles.
Σενάριο, εργαστήριο / screenplay, workshop:  Monica Silalahi, Son III Puma.

Περίληψη > Synopsis
Αυτή είναι η ζωή των νέων σε δύο πόλεις της Ινδονησίας, στα νησιά Bali και Flores (Ινδονησία).
This is the life of young people in two towns of Indonesia, in the islands of Bali and Flores (Indonesia)

// 151150 //

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ > ARGENTINA 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ //
CINEMA WOKSHOP, FIRST FILM SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTHS //
TALLER DE CINE IEL MATEI, PRIMERA ESCUELA DE CINE INFANTIL Y
JUVENIL "EL MATE" //

Το «Taller de Cine "El Mate"» είναι ένα εργαστήριο κινηματογράφου για παιδιά στην Αργεντινή,
στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, που αποκλειστικά διδάσκει την τέχνη του κινηματογράφου,
του βίντεο και των animation. Είναι ανοικτό, με ένα ελαστικό σύστημα υποδοχής, για παιδιά
από 9 έως και 17 ετών. Τα παιδιά και οι έφηβοι παράγουν ταινίες χρησιμοποιώντας
διαφορετικές τεχνικές στα πλαίσια εκπαίδευσης μέσω της τέχνης. Το εργαστήριο υποστηρίζεται
από τη Δημοτική Κυβερνητική Υπηρεσία του Vicente LÛpez που ασχολείται με θέματα
πολιτισμού και εκπαίδευσης και τα μαθήματα είναι δωρεάν. Είναι μια δραστηριότητα που
συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 1987.

Taller de Cine "El Mate" is a cinema workshop for children in Argentina in the province of
Buenos Aires, devoted to the teaching of cinema, video and animation. It is open, with an
elastic open-doors system, for kids between 9 and 17. Children and adolescents produce
films using different techniques within the framework of education through art. The workshop
depends from the Municipal Government Department for Culture and Education of Vicente
LÛpez and the courses are free. It is in continuous activity since 1987.

Ο πίθηκος επιστήμονας > The monkey scientist
Διάρκεια < Time 1’50’’ / 2007 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Irene Blai. Adriana Gonzalez, Alejo Paredes, Ignacio Fernandez Soto, Alejo
Paredes, Ignacio Fernandez Soto. 

Περίληψη > Synopsis
Από τον επιστήμονα στον πίθηκο: ένας επιστήμονας κάνει ένεση με το DNA πιθήκων στον εαυτό του
κατά λάθος. 
From scientist to monkey: a scientist makes a mistake and injects himself with monkey DNA. 

Διαστημική Αποστολή > Space Mission
Διάρκεια < Time 1’ 50’’ / 2007 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Irene Blai. Facundo RodrÌguez Valsagna, MatÌas Schaab, AgustÌn Morini,
Franco Zampar, Facundo Rodriguez Valsagna.

Περίληψη > Synopsis
Από το Μακρινό Διάστημα, ένα UFO (Άγνωστο Ιπτάμενο Αντικείμενο) εντοπίστηκε από τη NASA. Οι
φήμες αμέσως λένε: το εξωγήινο διαστημόπλοιο θα μπορούσε να σχεδιάζει την καταστροφή της γης.
Για αυτόν τον λόγο, ανατέθηκε σε έναν από τους καλύτερους πράκτορες της Ομοσπονδιακής Μυστικής
Αστυνομίας να παρεμποδίσει το διαστημόπλοιο και να εξοντώσει όλους τους επιβαίνοντες. Θα καταφέρει
ο ήρωας μας να σώσει του πάντες από την καταστροφή; 

From Outer Space, an Unidentified Flying Object (flying saucer) was spot by the NASA. Rumors arouse:
the alien spaceship could be planning Earth destruction.
For this reason, one of the best agents of Federal Secret Police was commissioned to interfere with the
space craft and finish up with all her occupants.  
Will our hero be capable of saving all from destruction?

Υπεύθυνη / in charge: 
Lucia Cano

   Επαφή > Contact
Av. Maipú 3342 Vicente Lopez
(1633) Pcia. De Buenos Aires,
Argentina
T: +54114794-2281
info@tallerelmate.com.ar
www.tallerelmate.com.ar
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Υπεύθυνος / in charge: 
Joan Carles

Επαφή > Contact
Autovia de Salou s/n43006
Tarragona, Catalunya Spain
T: +34 977 544202
jcarles3@xtec.cat 
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Μαζί προς την ισότητα > Together Towards equality
Διάρκεια < Time 0’32’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία, ιδέα / direction, idea: Sabri Jaber. Γραφικά / Graphic design: Murad Zagal.
Μουσική / Music: Abed el Fattah abu-marouf. Animation: Amer Hejjawi.

Περίληψη > Synopsis
Ένα animation που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να σκέφτονται τον συνάνθρωπο, και να αναγάγουν
την ισότητα σε παγκόσμιο επίπεδο με το να μοιράζονται το φαγητό, τα φάρμακα, τα χρήματα και την
εκπαίδευση..
Η ταινία από την ομάδα που υπήρχε το 2008- 2009 σαν τμήμα του προγράμματος «adobe youth voices»
κατά τη διάρκεια του 3ήμερου εργαστηρίου σχετικά με τις ανακοινώσεις δημόσιων υπηρεσιών και πώς
να τις χρησιμοποιήσουμε ώστε να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα κάνει τη διαφορά,
οι νέοι είχαν την ιδέα, ζωγραφίσαμε το πλάνο της ταινίας, σκηνοθετήσαμε και μοντάραμε.

Animation that encourage people to think about others, and bring equality to the scale of universe by
sharing food, medicine, money and education.
Τhis film was created by the team as part of the Adobe youth voices program we had 2008-2009 during
3 day workshop about public service announcements and how to use it as effective tool to make a dif-
ference, youth came with the idea, draw story board filmed, directed and edited.

Η ζωή δεν είναι Video Game > Life is Not a Video Game
Διάρκεια < Time 0’ 34’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay, story board: Murad Zagal, Omar Hejjawi. Κάμερα, μοντάζ / Camera, edit: Ali
Bassam. Ερμηνεία / Cast: Khalid Jabali, Nader Akram, Omar Hejjawi, Hazem Al Hmoud.

Περίληψη > Synopsis
Τα τηλεπαιχνίδια έχουν επηρεάσει τη ζωή μας με κάποιο τρόπο… η ζωή δεν είναι τηλεπαιχνίδι, αυτό
είναι απλά το μήνυμα που θέλουμε να διαδώσουμε σε όλο τον κόσμο. 
Κατά τη διάρκεια των γεγονότων στη Γάζα, νωρίτερα αυτό το χρόνο, τα μέλη μας σκέφτηκαν να κάνουν
κάτι για να υποστηρίξουν τους κατοίκους της Γάζας, έτσι έγραψαν τους στοίχους, ηχογράφησαν το
τραγούδι, έκαναν γυρίσματα και το «ανέβασαν» στο Youtube. 

Video games have affected our lives somehow… life is not a video game this is simply the message we
want to spread all over the world.  
During the events that took place in Gaza earlier this year our members were thinking about doing
something to support the people of Gaza, so they wrote the lyrics, recorded the song, filmed it and up-
loaded on Youtube. 

Μπορεί αύριο να είναι η μέρα; > May tomorrow be the day?
Διάρκεια < Time 4’45’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Τραγούδι / song: Rian, Rose. Σενάριο / screenplay: Mourad Zaghal, Morad Al Zagahl. Κάμερα, μοντάζ /
Camera, edit: Ali Bassam. Ερμηνεία / Cast: Anas Azab, Batoul Bani Naser, Batoul Ahmad, Donia
Basaleh, Fadi Jihad, Haya karajeh, Huda Abou Doush, Huda tahboob, Islam Srour, Lina Al Qawasmi,
Mohammad Al Attar, Nour Mufleh, Omar Srour, Nawras Nassar, Suhaib Al Attar, Sabri Jaber, Talal Al utom.
Ηχητικά εφέ / Sound effects: Ismail Najjar.

Περίληψη > Synopsis
Ένα βιντεοκλίπ για ένα τραγούδι που γράφτηκε από ένα 17χρονο μέλος μας, για να εκφράσει τα
συναισθήματα του για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, το τραγούδι γράφτηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου
πολέμου στη Γάζα και δημιουργήθηκε από τους νέους στο Amman για τους νέους στη Γάζα. 

Video clip for a song written by 17 year old member, to express feelings towards Gaza, the song was
made from youth in Amman to youth in Gaza during the last war on Gaza.

// 153152 //

ΙΟΡΔΑΝΙΑ > JORDAN
PBYRC COMPUTER CLUBHOUSE, ADOBE YOUTH VOICES PROGRAM//

Αφού μοιράστηκα μερικές φωτογραφίες και ταινίες από το φεστιβάλ κινηματογράφου του
Camera Zizanio 2008 με τα μέλη της λέσχης μου, εκείνα αποφάσισαν να δοκιμάσουν την
τεχνική του stop motion animation με τη βοήθεια ενός συμβούλου της λέσχης. 

After sharing some photos and movies from Camera Zizanio film festival 2008 with my mem-
bers, they decided to try stop motion animation with the support of a mentor of the clubhouse. 

Γη > Earth 
Διάρκεια < Time 1’17’’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Suha Al syouf. Ιδέα, κάμερα, μοντάζ / Idea, camera, edit: Murad Zagal.
Κάμερα, animation / camera, animation: Omar Hejjawi, Lama’a Jawhari (Mέντορας / Mentor).
Μουσική / Music: Abed el Fattah abu-marouf.  

Περίληψη > Synopsis
Μια ταινία κινουμένων σχεδίων που έγινε με την τεχνική stop motion και δημιουργήθηκε με σκοπό να
μας ευαισθητοποιήσει περισσότερο στο θέμα της Υπερθέρμανσης του Πλανήτη.Τα μέλη της λέσχης
σαν μέρος του προγράμματος «adobe youth voices» κλήθηκαν να παραγάγουν έργο που θα εξυπηρετεί
κάποιο σκοπό, ο Ali πήρε το προβάδισμα όταν είχε την ιδέα αυτής της ταινίας, που έκανε μια ομάδα να
μετατρέπει τις ιδέες της σε ταινίες. Οι νέοι έκαναν όλη τη δουλειά, από τα γυρίσματα μέχρι το μοντάζ,
με βοήθεια στο ηχητικό μοντάζ από ένα άτομο που ανήκει στο προσωπικού του ραδιοφωνικού σταθμού
του κέντρου μας.

Stop motion animation movie to raise awareness about Global warming. The members in the clubhouse
as part of the adobe youth voices program were asked to produce media with purpose, Ali took the
lead when he came with the idea of this movie, which made a team translate ideas into movies. Youth
did all the work, from camera shooting to editing with support in sound editing from one of the staff at
the radio station in our centre.

Από το 0 έως το 7 > 0 to 7
Διάρκεια < Time 2’13’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Σενάριο / screenplay: Sanaa Akram.
Mουσική, ήχος / Music, sound: Ismael Najjar.
Κάμερα / Camera: Hatem al Hmoud.
Σκηνοθεσία , σενάριο / direction, edit: Ali Bassam. 
Αφηγητής / Narrator: Lena Qwasmi.
Υποτιτλισμός / Subtitles: Ali Bassam.
Ερμηνεία / Cast: Suhaib attar, Lena Qwasmi, Mohammad Hejjawi, 
Feras Abu Ode, Ehab Al Baik, Amda el Baik.

Περίληψη > Synopsis
Τα παιδιά είναι οι ηγέτες του αύριο που πρέπει να τους δώσουμε προσοχή, φροντίδα, και αγάπη. Οι
γονείς πρέπει να ακούν τα παιδιά τους, να είναι εκεί για αυτά, και να τα κάνουν να νιώθουν ασφάλεια
και να τους δείχνουν εμπιστοσύνη. 
Ο Sabri είχε την ιδέα και ο Murad της έδωσε υπόσταση, έτσι αποφάσισαν να της δώσουν κίνηση με τη
βοήθεια του Amer σαν μέρος του προγράμματος «adobe youth voices». 

Children are the leaders of tomorrow we need to give them attention, care, and love. Parents should listen
to their kids, be there for them, and let them feel safe and trusted. 
Sabri came with the idea and Murad turned it into flyer then they decided to animate it with support from
Amer as part of the adobe youth voices program. 

Υπεύθυνοι  / in charge: Suha al
Syouf (clubhouse coordinator),
Lama’a Al-Jawhari, Khaled Jabali

Επαφή > Contact
Princess Basma youth 
resource Centre 
Al khamail st. building no.40
Basaman Area, Al Hashimi Al
Shamali-Amman, Jordan
T: +962 6 5052431
F: +9625052435
suha.s@zenid.org.jo
www.johud.org.jo,
www.youtube.com\Ammanclub-
house
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Γεύση από μήλα > A taste of apples 
Διάρκεια < Time 7’48’’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Zhang, Zhi Ning. Σενάριο / screenplay: Chen Wei Rong, Zhang Zhi Ning, Lai Yi Jun, Xie
Cheng Fang. Ερμηνεία / cast: Chen Wei Rong, Zhang Zhi Ning, Lai Yi Jun, Jian Chang Wei, Chang Yu Jing.
Βοηθός σεναριογράφου / script counselor: Lin Yu Jia. Τεχνική υποστήριξη / technical support: You Chang Nan. 

Περίληψη > Synopsis
Η ταινία περιγράφει ένα χαριτωμένο κορίτσι που λέγεται Μήλο. Καθημερινά, ο συμμαθητής της ο
Ιπποπόταμος της δίνει ένα μήλο. Γίνονται καλοί φίλοι, και πηγαίνουν στο σχολείο μαζί. Μια ημέρα, ο
Ιπποπόταμος φέρνει ένα ξεχωριστό κόκκινο μήλο. Κάθισαν στις όχθες του ποταμού, και ο Ιπποπόταμος
άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά την Μήλο. 

The film describes a cute girl called Apple. Every day, her classmate Hippo gives an apple to her. They
become good friends, and go to school together. One day, Hippo brought a particular special red
apple. They sat by the river, and Hippo began to make sexual assaults to Apple.

MEDIA WORKSHOP //

Η πρώτη ταινία δημιουργήθηκε  κατά τη διάρκεια εργαστήριων που διήρκεσαν 10 ημέρες με
Παλαιστίνιους και Λιβανέζους νέους από το νότιο Λίβανο. 
Η δεύτερη ταινία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια εργαστήριων που διήρκεσαν 10 ημέρες
με Παλαιστίνιους και Λιβανέζους νέους από το νότιο Λίβανο.

The first film was made by a 10 days’ workshop with Palestinian & Lebanese youth from
south of Lebanon.  
The second film was made by a 10 days’ workshop with Palestinian & Lebanese youth from
south of Lebanon.  

Ας με ακούσει κάποιος > Somebody Hear Me 
Διάρκεια < Time 8’ / 2009  

Συντελεστές > Crew
Ali Al Mousa, Ali Younes, Aya Bazzi, Ehssan Fakih, Hasan Mostafa, Marwa Al-Saleh, Mohammed El
Eineen, Zahra al-Awad, Zahra Atwi, Zeinab Berry, Noura Khadra, Samar Ismael, Mohammad Hinawi,
Mohamad Yatim, Majd Deen Ali

Περίληψη > Synopsis
Μια ομάδα κοριτσιών από το νότιο Λίβανο μας μεταφέρει τα συναισθήματα και τις κοινωνικές ιστορίες
της. Τα κορίτσια μιλάνε για τις προσωπικές τους εμπειρίες τους. Εμπνευσμένη ταινία με δυνατά μηνύματα.

A group of girls from south Lebanon carry to us their emotion and social stories, and tell about their pri-
vate experiences. Effective and inspiring film.

Κάμερα στο Στρατόπεδο > Camera in the Camp 
Διάρκεια < Time 12’ / 2009   

Συντελεστές > Crew
Ali Al Mousa, Ali Younes, Aya Bazzi, Ehssan Fakih, Hasan Mostafa, Marwa Al-Saleh, Mohammed El
Eineen, Zahra al-Awad, Zahra Atwi, Zeinab Berry, Noura Khadra, Samar Ismael, Mohammad Hinawi,
Mohamad Yatim, Majd Deen Ali

Περίληψη > Synopsis
Κάμερα, δρόμοι, στενά σοκάκια, τοίχοι, καλώδια ψευδάργυρου και ηλεκτρικά καλώδια.
Camera, streets, alley ways, walls, zinc and electricity cables.

// 155154 //

ΤΑΪΒΑΝ (ΚΙΝΑ) > TAIWAN (CΗΙΝΑ)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ HSINCHU // HSINCHU INTERNATIONAL SCHOOL //

Η Roxanne Chen είναι μαθήτρια στη 12η τάξη του Διεθνούς Σχολείου Hsinchu στην Taiwan.
Είχε την ιδέα για αυτή τη σύντομη αφήγηση όταν ερευνούσε την επίδοση της συγκεκριμένης
περιοχής και τη βιομηχανία ρούχων. Κάτω από τη διδασκαλία της διεπιστημονικού καλλιτέχνη
Sheelah Murthy, η Roxanne και οι συμφοιτητές της κλήθηκαν να σκεφτούν από πού
προέρχονται αυτά τα αγαθά που έχουν στην κατοχή τους και συγκεκριμένα τα ρούχα τους.
Το Εμπορικό Κέντρο Dongmen ήταν ανακάλυψη της Roxanne. Το γεγονός πως το ισόγειο
που τώρα έχει ρούχα ήταν στάβλοι, και οι πάνω όροφοι κατοικήθηκαν από καταληψίες την
ενέπνευσε να γράψει και να σκηνοθετήσει αυτην την πειραματική σύντομη αφήγηση.

Roxanne Chen is a 12th grade student at Hsinchu International School in Taiwan. She came
up with the idea for this short narrative while researching site specific performance and the
clothing industry. Under the tutelage of interdisciplinary artist Sheelah Murthy, Roxanne and
her fellow students were asked to think about where their possessions come from particularly
their clothing. Dongmen Mall was Roxanne’s discovery. The fact that its ground floor clothing
was stalls and the upper floors were inhabited by squatters inspired her to write and direct
this experimental short narrative.

Το Εμπορικό Κέντρο Φάντασμα: Η Ιστορία της Αόρατης Εργασίας > 
Ghost Mall: A Story of Unseen Labor 
Διάρκεια < Time 9’43’’ / 2009 

Συντελεστές > Crew
Κάμερα / Camera: Eugene Huang, Jack Chang, Ray Huang, Sheelah Murthy. Μοντάζ / Edit: Roxanne
Chen, Ariel Lin, Tina Huang, Sheelah Murthy. Σκηνοθεσία / Direction: Roxanne Chen. Σκηνικά / Set: Jen
Quan, Ariel Lin, Jez Lee, Amy Wald. Έρευνα / Research, concept: Roxanne Chen, Cindy Chen, Amy
Huang, Angus Shih, Coco Shih, Eugene Huang, Jim Kim, Tina Huang, Sheelah Murthy.
Μέντορες / Artist Mentors: Sheelah Murthy, Amy Wald. Ερμηνεία / cast: Max Chang, Tyler Willis, Justin
Chang, Elaine Chu, Vincent De Souza, Meenakshi Marchione, Sheelah Murthy. Amy Huang, Ivy Tai, Tina
Huang, Cindy Chen, Kasandra Cho, Eira Lines, Lauren Liaw, Stephanie Hwang, Terence Liao, Jen Quan,
Connie Chang, Melody Teng, Vivian Cheng, Tyler Willis, Max Chang, Justin Chang, Elaine Chu, Amy Wald

Περίληψη > Synopsis
Ο Max και οι φίλοι του πήραν ένα λεωφορείο για να πάνε να διασκεδάσουν στο εμπορικό κέντρο. Δεν
ήξεραν πως το αγοραστικό τους ξεφάντωμα θα μετατραπεί σε τραγωδία, καθώς το εμπορικό κέντρο
χτίστηκε επάνω στην περιοχή όπου είχε καεί ένα εργοστάσιο ρούχων. Είναι το εμπορικό στοιχειωμένο
από τα φαντάσματα των εργατών; 

Max and his friends board a bus to go have fun at the mall. Little do they know their shopping spree will
turn to tragedy, as the mall was built upon the site of a burned down clothing factory. Is the mall
haunted by the ghosts of the factory workers? 

SHUN – ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΕΙΑ YILAN // 
SHUN – A PRIMARY SCHOOL OF YILAN COUNTY //

Η ομάδα περιλαμβάνει πέντε μαθητές της 6ης τάξης και δύο δασκάλους. Η ομάδα μας ήταν
υπεύθυνη για όλη την εργασία συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου, της υποκριτικής, του
μοντάζ. Αφού είδαμε το βιβλίο με τις εικόνες, η Wei – Zen, μέλος της ομάδας μας, έγραψε
το σενάριο και το έστειλε με e-mail στους υπόλοιπους. Κάναμε τα γυρίσματα όλης της ταινίας
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για να κάνουμε
τα γυρίσματα, να συζητήσουμε και να κάνουμε το μοντάζ των ταινιών. 

The team includes five 6th grade students and two teachers. Our team was responsible for
all the work including script, action, edit. After watching the picture book, our team’s member
Wei – Zen made a row script first and e-mail it to others. We filmed the whole movie during
this summer vacation. It took two weeks to shoot, discuss and edit the films.  

Υπεύθυνη / in charge: 
Sheelah Murthy

Επαφή > Contact
No. 290 Niu Pu East Rd. 
Hsinchu 30091, Taiwan
T: 886-3-538 8113
F: 886-3-538 2628
murthy.his@gmail.com 
http://www.hdis.hc.edu.tw/
index.html
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Υπεύθυνη / in charge: 
You, Cheng Nan 

Επαφή > Contact
No 17, Sec. 2, Yongxing Rd, 
Dongshan Township, Yilan, County
269, Taiwan, Republic of China
T: +886 001 9583445
F: +886 001 9585866 
scottyu@yam.com, 
scottyu091182056@gmail.com
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ΛΙΒΑΝΟΣ > LEBANOΝ
Υπεύθυνος / in charge:
Hicham Kayed (Συντονιστής
εργαστηρίου / Workshop
coordinator)

Επαφή > Contact
Lebanon- Beirut
T: + 9613839917
F: +9611819970 
Hicham@al-jana.org,
arcpa@cyperia.net 
www.al-jana.org



Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας   >  European Meeting of Young Peoplesʼ Audiovisual Creation

Το τμήμα διαλογής ταινιών του DINFAC παρουσιάζει τις 10 καλύτερες ταινίες μικρού μήκους
των περασμένων 6 ετών (2003-2008). Οι ταινίες μικρού μήκους έγιναν από νέους δεκαπέντε
έως και δεκαεπτά ετών. Τα γυρίσματα για τις ταινίες τους έγιναν σε μια ημέρα, και χρειάστηκε
άλλη μια ημέρα για το μοντάζ. 

The screening section from DINFAC showcases the 10 best shorts from the past 6 years
(2003-2008). The shorts were made by youth at the ages between fifteen and seventeen.
They shot their movies for one day, and spent another day for editing.

DINFAC 2004
Διάρκεια < Time 4’45’’ / 2004 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Yongcham Kim

Περίληψη > Synopsis
Αυτό το ντοκιμαντέρ μας δίνει μία εικόνα για το πως είναι το DINFAC.

This documentary shows the audience an idea of what DINFAC is like.

Κορνίζα > Frame
Διάρκεια < Time 3’13 / 2003 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Jungwon Kim 

Περίληψη > Synopsis
Ένα κορίτσι θυμάται μια δύσκολη στιγμή που είχε όταν ήταν ζωντανή.
A girl recollects a hard time she had when she was alive. 

Ωραίο Παγωτό > New Ice Cream 
Διάρκεια < Time 1’09 / 2006 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction:  Younsun Kang

Περίληψη > Synopsis
Το αγόρι λατρεύει το παγωτό… κάθε είδους.
The boy loves ice cream…of any sort.

Knock, Knock
Διάρκεια < Time 1’09 / 2006 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Sunhyung Jo

Περίληψη > Synopsis
Ένα αγόρι από την Αυστραλία και ένα κορίτσι από την Κορέα καταλαβαίνουν τον διαφορετικό πολιτισμό
ο ένας του άλλου.
An Australian boy and a Korean girl understand the different cultures of each other.
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Ν.ΚΟΡΕΑ > S.KOREA
Ειδική Παρουσίαση //
Φέτος, το Camera Zizanio, διοργανώνει μια ειδική παρουσίαση για τις
καλύτερες ταινίες μικρού μήκους του DINFAC. Ο καθηγητής Wangtae Lim θα
παρουσιάσει τις ταινίες 
Special Presentation //
This year, Camera Zizanio, organizes a special presentation of the Best
Shorts from DINFAC. Professor Wangtae Lim will present the films. 

DINFΑC //

Το DINFΑC (DIMA Διεθνής Κατασκήνωση Κινηματογράφου και Υποκριτικής για Νέους) είναι
ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας επιχορηγούμενο και διαχειριζόμενο από το DIMA ( Ίδρυμα
Μέσων Ενημέρωσης και Τεχνών Dong-Ah) στο Anseong της Νότιας Κορέας. Το πρώτο
DINFAC πραγματοποιήθηκε το 2003. Κάθε χρόνο το DINFAC προσκαλεί περίπου 100 Κορεάτες
μαθητές γυμνασίου και 25 νέους παραγωγούς ταινιών από το εξωτερικό. Η πρόσκληση
καλύπτει όλα τα έξοδα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, όπως ξενοδοχείο, γεύματα και
αεροπορικά εισιτήρια για τους διεθνείς φιλοξενουμένους. Σε αυτή την εβδομάδα της μεγάλης
κατασκήνωσης, οι καλεσμένοι μαθητές δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους κατά ομάδες. 

DINFΑC (DIMA International Filmmaking and Acting Camp for Youth) is an international event
sponsored and administrated by DIMA (Dong-Ah Institute of Media and Arts) in Anseong, South
KOREA. The first DINFAC was held in 2003. Each year DINFAC invites about 100 Korean high
school students and 25 young filmmakers from abroad. The invitation covers all the expenses
for the entire program including hotel, meals, and plane tickets for the international guests. In
this one-week long camp, the invited students make short films in groups.

Υπεύθυνος / in charge:
Wangtae Lim

Επαφή > Contact
Professor Wangtae Lim
(wiokca@naver.com)
Film Art Department
(www.filmart.or.kr)
DIMA, Dong-Ah Institute of 
Media and Arts
(http://eng.dima.ac.kr)
South KOREA

cameraZizanio2009

Ο Wangtae Lim είναι καθηγητής στο τμήμα κινηματογραφικής τέχνης του DIMA ( Ίδρυμα
Μέσων Ενημέρωσης και Τεχνών Dong-Ah) στην Anseong της Νότιας Κορέας. Έχει μάστερ
στην αγγλική και αμερικανική λογοτεχνία από το πανεπιστήμιο Wisconsin στο Madison
των Η.Π.Α, και μάστερ καλών τεχνών στη σκηνοθεσία θεάτρου, τηλεόρασης και κινηματο-
γράφου από το Ίδρυμα Τεχνών California στην California των Η.Π.Α. Διετέλεσε μέλος του
διοικητικού συμβουλίου στο CIFEJ (Διεθνές Κέντρο Ταινιών για Παιδιά και Νέους) μεταξύ
2007 και 2009. Είναι διευθυντής του DINFAC (DIMA Διεθνής Κατασκήνωση Κινηματογρά-
φου και Υποκριτικής για Νέους) από το 2003. 

Wangtae Lim is a professor in the film art department of DIMA (Dong-Ah Institute of Media
and Arts) in Anseong, South KOREA. He has an MA in English and American literature
from University of Wisconsin at Madison, USA, and an MFA in Directing for Theater, Video
and Cinema from California Institute of the Arts in California, USA. He served as the
board member of CIFEJ (International Center of Film for Children and Young People) be-
tween 2007 and 2009. He has been the director of DINFAC (DIMA International Filmmaking
and Acting Camp for Youth) since 2003. 

Καλύτερες ταινίες μικρού μήκους από το DINFAC // Best Shorts from DINFAC //

>

>

>

>
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Ψυχολογία του Πλήθους > Psychology of Crowd
Διάρκεια < Time 1’01’’ / 2008

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Geunhee Hong 

Περίληψη > Synopsis
Νιώθεις σαν να κάνεις ότι αρέσει στους άλλους να κάνουν;
Do you feel like doing what other people like to do?

Αυταπάτη > Delusion
Διάρκεια < Time 2’ 49’’/ 2003

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Hyuyeong Lee 

Περίληψη > Synopsis
Ένα κορίτσι που είναι υπερήφανο για την ομορφιά του περπατά ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους.
A girl who is proud of her own beauty walks by many people.

Μπες στη Θέση Μου > Put Yourself in My Place 
Διάρκεια < Time 1’ 10’’ / 2008

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Chanyang Kim 

Περίληψη > Synopsis
Τι κάνετε όταν συναντήσετε ένα άτομο με αναπηρία;
What do you do when you encounter a disabled person?

Αγόρια και Κορίτσια > Boys and Girls
Διάρκεια < Time 5’ 08’’ / 2004

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Hyejin Kim 

Περίληψη > Synopsis
Τι κι αν γίνεις αγόρι και εγώ κορίτσι; What if you become a boy and I become a girl?

Τραγούδι Καλοκαιρινής Αγάπης > Summer Love Song
Διάρκεια < Time 0’’55 / 2008 

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Hyein Lee 

Περίληψη > Synopsis
Ένα αγόρι συναντά τυχαία ένα κορίτσι. A boy meets a girl by accident.

Δύσκολο > Hard 
Διάρκεια < Time 4’ 46’’ / 2004

Συντελεστές > Crew
Σκηνοθεσία / direction: Ahyeon Kim 

Περίληψη > Synopsis
Πόσο δύσκολο είναι να φάτε ένα κομμάτι πάγου; How hard is it to eat an ice bar?

cameraZizanio2009
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