ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ 2018-2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 20.00

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΙΝΓΚ, ΣΤΟ ΜΙΖΟΥΡΙ
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI
(2017) 115’

Τετάρτη 14/11, 20:00

Τετάρτη 14/11

Σκην.: ΜΑΡΤΙΝ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑ
Πρωτ.: ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΑΚ ΝΤΟΡΜΑΝΤ, ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΣΑΜ ΡΟΚΓΟΥΕΛ
Μια οργισμένη μητέρα προκαλεί τον τοπικό αστυνόμο να βρει τους ενόχους της
δολοφονίας της κόρης της, κάτι για το οποίο μέχρι τότε οι τοπικές αρχές δεν
έδειξαν ενδιαφέρον, γράφοντας μηνύματα σε τρεις διαφημιστικές πινακίδες
έξω από την κωμόπολή τους.
Αγαπημένη και πολυβραβευμένη ταινία, υποψήφια για 5 Όσκαρ στην απονομή
του 2018, κερδίζοντας δύο για τις καταπληκτικές ερμηνείες των Φράνσις Μακ
Ντόρμαντ και Σαμ Ρόκγουελ.
ΦΛΟΡΕΝΣ: ΦΑΛΤΣΟ ΣΟΠΡΑΝΟ
FLORENCE FOSTER JENKINS
(2016) 111’

Τετάρτη 21/11, 20:00

Τετάρτη 21/11

Σκην.: ΣΤΙΒΕΝ ΦΡΙΑΡΣ
Πρωτ.: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΧΙΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
Η Νεοϋορκέζα πλούσια κληρονόμος Φλόρενς Φόστερ Τζένκινς πιστεύει ότι είναι
η καλύτερη τραγουδίστρια Όπερας και ονειρεύεται να αναγνωριστεί το ταλέντο
της. Ο σύζυγός της, ένας Άγγλος αριστοκράτης, ενισχύει την ψευδαίσθησή της
αυτή. Όταν το 1944 η Φλόρενς αποφασίζει να δώσει ένα κοντσέρτο στο φημισμένο Κάρνεγκι Χολ, το ζεύγος έχει να διαχειριστεί τη δυσκολότερη πρόκληση
της ζωής του. Το πρόβλημα είναι ότι η Φλόρενς είναι εντελώς φάλτσα !
Μια διασκεδαστική αληθινή ιστορία, με την πάντα καταπληκτική Μέριλ Στριπ.

ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
LA VIE EN ROSE
(2007) 140’

Τετάρτη 28/11, 20:00

Τετάρτη 28/11

Σκην.: ΟΛΙΒΙΕ ΝΤΑΑΝ
Πρωτ.: ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΤΙΓΙΑΡ, ΖΕΡΑΡ ΝΤΕΠΑΡΤΙΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΣΕΝΙΕ
Η Εντίθ Πιάφ υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες φωνές στον κόσμο. Η ταινία ξετυλίγει τη συναρπαστική της ιστορία από τις παρισινές φτωχογειτονιές, όπου
μεγάλωσε και ξεκίνησε την πορεία της στο τραγούδι, έως την απόλυτη αναγνώριση και την τραγική της μοίρα, πολλές δεκαετίες μετά.
Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την καταπληκτική ερμηνεία της Μαριόν Κοτιγιάρ.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
CIDADE DE DEUS
(2002) 130’

Τετάρτη 5/12, 20:00

Τετάρτη 5/12

Σκην.: ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΜΕΪΡΕΓΙΕΣ
Πρωτ.: ΑΛΕΣΑΝΤΡΕ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ, ΛΕΑΝΤΡΟ ΦΙΡΜΙΝΟ
Δύο παιδιά που μεγαλώνουν μαζί στις φτωχογειτονιές του Ρίο διαλέγουν ξεχωριστά μονοπάτια. Ο ένας αγωνίζεται να ξεφύγει και να γίνει φωτογράφος, ο
άλλος να γίνει αρχηγός των εγκληματικών οργανώσεων που κάνουν κουμάντο
στην περιοχή.
Εκπληκτική ταινία από τη Βραζιλία, γεμάτη με ανατροπές, αγωνία αλλά και
δραματικά στοιχεία, που ήταν υποψήφια για 4 βραβεία Όσκαρ και εξασφάλισε
στο σκηνοθέτη της μεγάλη διεθνή καριέρα.

ΘΑΥΜΑ
WONDER
(2017) 113’

Τετάρτη 12/12, 20:00

Τετάρτη 12/12

Σκην.: ΣΤΙΒΕΝ ΚΜΠΟΣΚΥ
Πρωτ.: ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ, ΟΟΥΕΝ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΤΖΕΪΚΟΜΠ ΤΡΕΜΠΛΕΪ
Ένα παιδί που γεννήθηκε με παραμορφωμένο πρόσωπο πηγαίνει για πρώτη
φορά σχολείο από την πέμπτη δημοτικού. Έχει την πλήρη στήριξη της οικογένειάς του αλλά και τις δικές του ικανότητες, για να αντιμετωπίσει την προκατάληψη και την περιέργεια των άλλων παιδιών.
Μια υπέροχη και γλυκιά ταινία, που αγαπήθηκε από το κοινό, βασισμένη στο
ομώνυμο μπεστ-σέλερ.

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ!
C’ EST LA VIE!
(2017) 117’

Τετάρτη 19/12, 20:00

Τετάρτη 19/12

Σκην.: ΟΛΙΒΙΕ ΝΑΚΑΣ, ΕΡΙΚ ΤΟΛΕΝΤΑΝΟ
Πρωτ.: ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΜΠΑΚΡΙ, ΖΙΛ ΛΕΛΟΥΣ, ΖΑΝ ΠΟΛ ΡΟΥΒ
Ένας έμπειρος οργανωτής πάρτι έχει αναλάβει τη δεξίωση ενός πλούσιου γάμου, που θα γίνει σε ένα αρχοντικό παλάτι του 17ου αιώνα. Κι ενώ πιστεύει ότι
έχει προσλάβει τους καλύτερους για τη δουλειά, όλα πάνε στραβά.
Ξεκαρδιστική Γαλλική κωμωδία, που γνώρισε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, γραμμένη και σκηνοθετημένη από τους δημιουργούς της αγαπημένης ταινίας «Οι Άθικτοι».

ΟΙ ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤΕΣ
TAIS-TOI !
(2003) 85’

Τετάρτη 9/1, 20:00

Τετάρτη 9/1

Σκην.: ΦΡΑΝΣΙΣ ΒΕΜΠΕΡ
Πρωτ.: ΖΑΝ ΡΕΝΩ, ΖΕΡΑΡ ΝΤΕΠΑΡΤΙΕ
Ένας σκληροτράχηλος κακοποιός κι ένας αφελής και αδέξιος πολυλογάς γνωρίζονται στη φυλακή, ενώνουν αναγκαστικά τις δυνάμεις τους και σχεδιάζουν
μια μάλλον τρελή απόδραση, για να κλείσουν τις εκκρεμότητες που άφησαν
έξω.
Ξεκαρδιστική Γαλλική κωμωδία, με δύο από τους μεγαλύτερους σταρ της χώρας σε ένα κωμικό ρεσιτάλ.

ΙΣΩΣ, ΑΥΡΙΟ !
IN A BETTER WORLD
(2011) 118’

Τετάρτη 16/1, 20:00

Τετάρτη 16/1

Σκην.: ΣΟΥΖΑΝΕ ΜΠΙΕΡ
Πρωτ.: ΜΙΚΑΕΛ ΠΕΡΣΜΠΡΑΝΤ, ΟΥΛΡΙΧ ΤΟΜΣΕΝ
Δραματική περιπέτεια με δύο παράλληλες ιστορίες, που διαδραματίζονται σε
ένα στρατόπεδο προσφύγων στην Αφρική και σε μια ήσυχη επαρχιακή πόλη
της Δανίας. Οι ιστορίες, καθώς και οι ζωές δύο οικογενειών, διασταυρώνονται
και μια ασυνήθιστη αλλά και ριψοκίνδυνη φιλία ξεκινά.
Μια βαθειά ανθρώπινη περιπέτεια από τη Δανία, που στέλνει μηνύματα και
θέτει προβληματισμούς, τιμημένη με το ξενόγλωσσο Όσκαρ το 2011.

THE GREATEST SHOWMAN
(2017) 105’

Τετάρτη 23/1, 20:00

Τετάρτη 23/1

Σκην.: ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΕΣΕΪ
Πρωτ.: ΧΙΟΥ ΤΖΑΚΜΑΝ, ΜΙΣΕΛ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, ΖΑΚ ΕΦΡΟΝ
Η αληθινή ιστορία ενός οραματιστή, που ξεκίνησε από το τίποτα και δημιούργησε το πρώτο τσίρκο της ιστορίας κατά τον 18ο αιώνα, βάζοντας τις βάσεις για
τις σόου-μπίζνες έτσι όπως τις ξέρουμε μέχρι σήμερα.
Φαντασμαγορικό μιούζικαλ, πλούσια παραγωγή με εντυπωσιακά σκηνικά και
κοστούμια, στα πρότυπα του παλιού καλού Χόλυγουντ.

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
THE BEST OFFER
(2013) 125’

Τετάρτη 30/1, 20:00

Τετάρτη 30/1

Σκην.: ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΤΟΡΝΑΤΟΡΕ
Πρωτ.: ΤΖΕΦΡΙ ΡΑΣ, ΤΖΙΜ ΣΤΑΡΤΖΕΣ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ
Ένας εκκεντρικός εκτιμητής και δημοπράτης έργων τέχνης προσλαμβάνεται
από μια μοναχική και μυστηριώδη νεαρή κληρονόμο, για να διαχειριστεί την
ακίνητη περιουσία της. Αυτός όμως, θα την ερωτευτεί, συναίσθημα πρωτόγνωρο γι αυτόν. Τίποτα όμως δεν είναι όπως φαίνεται.
Συγκλονιστική ατμοσφαιρική περιπέτεια με πανέξυπνο σενάριο, γεμάτο αγωνία και ανατροπές και καταπληκτικές ερμηνείες.

ΜΙΑ ΑΓΕΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
LA VACHE
(2016) 91’

Τετάρτη 6/2, 20:00

Τετάρτη 6/2

Σκην.: MOXAMENT XAMINTI
Πρωτ.: ΦΑΤΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑΧΜΕΤ, ΛΑΜΠΕΡΤ ΓΟΥΙΛΣΟΝ
Ένας σεμνός, χαρωπός και αισιόδοξος Αλγερινός χωρικός, που δεν έχει βγει
ποτέ από τη χώρα του, έχει ένα όνειρο. Να συμμετάσχει με την αγελάδα του
στη μεγάλη έκθεση αγροκαλλιέργειας στο Παρίσι. Τα λεφτά, που δανείζεται
από όλο το χωριό, φτάνουν μόνο για να περάσει με το καράβι τη Μεσόγειο. Για
να φτάσει στο Παρίσι λοιπόν, πρέπει να περπατήσει την υπόλοιπη διαδρομή,
μαζί με την αγελάδα.
Μια διασκεδαστική, γλυκιά και αισιόδοξη Γαλλική κωμωδία.

ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΤΖΟΥΛΙΕΤ
THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY
(2018) 124’

Τετάρτη 13/2, 20:00

Τετάρτη 13/2

Σκην.: ΜΑΪΚ ΝΙΟΥΕΛ
Πρωτ.: ΛΙΛΥ ΤΖΕΪΜΣ, ΜΑΘΙΟΥ ΓΚΟΥΝΤ
Μια νεαρή συγγραφέας βρίσκει το θέμα του επόμενου βιβλίου της, όταν αποφασίζει να γράψει για τις εμπειρίες των κατοίκων του απομονωμένου νησιού
Γκέρνσεϊ από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο.
Μια συναρπαστική, γλυκιά, αισθηματική, ιστορική ταινία, που γοητεύει όπου
προβάλλεται.

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
(2018) 128’

Τετάρτη 20/2, 20:00

Τετάρτη 20/2

Σκην.: ΝΤΟΝΑΤΟ ΚΑΡΙΣΙ
Πρωτ.: ΤΟΝΙ ΣΕΡΒΙΛΟ, ΖΑΝ ΡΕΝΩ
Ένας αινιγματικός αστυνομικός ερευνητής καλείται να εξιχνιάσει το μυστήριο
της εξαφάνισης μιας κοπέλας σε ένα ορεινό χωριό στις Ιταλικές Άλπεις. Τον πιέζει ο χρόνος, αλλά και τα ΜΜΕ που ζητούν απαντήσεις. Αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει ανορθόδοξες μεθόδους, για να αποκαλύψει την αλήθεια, σε μια
πόλη που τα κίνητρα είναι δυσδιάκριτα και όλοι είναι πιθανοί ύποπτοι.
Μια υπέροχη Ιταλική ταινία αστυνομικού μυστηρίου.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ
AU REVOIR LA-HAUT
(2018) 117’

Τετάρτη 27/2, 20:00

Τετάρτη 27/2

Σκην.: ΑΛΜΠΕΡΤ ΝΤΙΠΟΝΤΕΛ
Πρωτ.: ΑΛΜΠΕΡΤ ΝΤΙΠΟΝΤΕΛ, ΛΟΡΕΝ ΛΑΦΙΤ
Λίγες ημέρες πριν τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου δύο στρατιώτες, που
σαν άνθρωποι δεν έχουν τίποτα το κοινό μεταξύ τους, χτίζουν μια δυνατή φιλία. Γυρνώντας στο Παρίσι μετά τον πόλεμο, σκαρφίζονται μια επική απάτη για
να εκδικηθούν τον αξιωματικό που ευθύνεται για το σοβαρό τραυματισμό του
ενός.
Συγκλονιστική δραματική και ιστορική περιπέτεια, μια μεγάλη παραγωγή που
θριάμβευσε στην περσινή απονομή των βραβείων Σεζάρ, των Γαλλικών Όσκαρ,
με 5 βραβεία σε 13 υποψηφιότητες.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ
THE CHILDREN ACT
(2018) 105’

Τετάρτη 13/3, 20:00

Τετάρτη 13/3

Σκην.: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΕΪΡ
Πρωτ.: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΣΤΑΝΛΕΪ ΤΟΥΤΣΙ
Καθώς ο γάμος της διαλύεται, μια καταξιωμένη δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλλημα, να αναγκάσει με δικαστική απόφαση έναν έφηβο να δεχτεί μετάγγιση αίματος για να σώσει τη ζωή του, ενώ
ο ίδιος αρνείται λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεων του. Η υπόθεση παίρνει
μεγάλη δημοσιότητα και όλοι περιμένουν με αγωνία την απόφασή της.
Μια εκπληκτική ταινία δυνατών συναισθημάτων, βασισμένη στην ομώνυμη
νουβέλα, που ενθουσιάζει τους θεατές σε όλο τον κόσμο.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΝΟ
TESIS SOBRE UN HOMICIDIO
(2013) 106’

Τετάρτη 20/3, 20:00

Σκην.: ΧΕΡΝΑΝ ΓΚΟΛΝΤΦΡΙΝΤ
Πρωτ.: ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΑΡΙΝ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ
Ένας καταξιωμένος καθηγητής εγκληματολογίας είναι πεπεισμένος ότι κάποιος
από τους φοιτητές του έχει διαπράξει ένα απεχθές έγκλημα. Ξεκινά τότε μια
εξονυχιστική έρευνα που θα του γίνει εμμονή.
Μια ακόμα αγωνιώδης αστυνομική περιπέτεια από την Αργεντινή, είδος που
ανθεί τα τελευταία χρόνια στον Ισπανόφωνο κινηματογράφο.

Τετάρτη 20/3

ΤΟ ΦΩΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
(2016) 132’

Τετάρτη 27/3, 20:00

Τετάρτη 27/3

Σκην.: ΝΤΕΡΕΚ ΣΙΑΝΦΡΑΝΣ
Πρωτ.: ΜΑΪΚΛ ΦΑΣΜΠΕΝΤΕΡ, ΑΛΙΣΙΑ ΒΙΚΑΝΤΕΡ, ΡΕΪΤΣΕΛ ΒΑΪΣ
Ο φαροφύλακας ενός απομονωμένου νησιού της Αυστραλίας και η γυναίκα του
μεγαλώνουν ένα μικρό κοριτσάκι που σώζουν από μια βάρκα που βυθίζονταν.
Όταν όμως εμφανιστεί η πραγματική μητέρα του παιδιού, ξεκινά ένας αγώνας
για το ποιος θα κρατήσει το παιδί.
Εξαίρετη σκηνοθεσία και καταπληκτικές ερμηνείες σ’ ένα συγκινητικό δράμα με
κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις, βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα.

ΠΑΝΤΡΕΨΟΥ ΜΕ, ΡΕ ΦΙΛΕ!
MARRY ME DUDE!
(2017) 92’

Τετάρτη 3/4, 20:00

Τετάρτη 3/4

Σκην.: ΤΑΡΕΚ ΜΠΟΥΝΤΑΛΙ
Πρωτ.: ΤΑΡΕΚ ΜΠΟΥΝΤΑΛΙ, ΦΙΛΙΠ ΛΑΣΩ
Ο μόνος τρόπος για να γλυτώσει την απέλαση ο Μαροκινός Γιασίν είναι να παντρευτεί τον κολλητό του φίλο Φρεντ, με ότι αυτό συνεπάγεται !
Μια ξεκαρδιστική κωμωδία βασισμένη στις νέες καταστάσεις που ζουν πια οι
Δυτικές κοινωνίες, που σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στη Γαλλία κι
όπου αλλού προβλήθηκε.

Όλες οι ταινίες είναι κατάλληλες από 13 ετών
και ξεκινούν στις 20.00
στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου
Απαγορεύονται φαγητά και ποτά εντός της αίθουσας
Είσοδος ελεύθερη

Για να γίνεις μέλος
της Κινηματογραφικής Λέσχης του Δήμου Πολυγύρου
και να ενημερώνεσαι με sms για τις προβολές
και άλλες σημαντικές δράσεις του Δήμου
στείλε ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου
στο info@polygyros.gr
Πληροφορίες: 2371021420

