Δημ. Κινηματογράφος Δερβενίου, «Το Διάλειμμα»
Εβδομάδα προβολών από Κυριακή 6/8 έως Σάββατο 12/8
Πρόγραμμα κινηματογράφου & πληροφορίες στο www.xylokastro-evrostini.gov.gr
& στο facebook @ dhm.cinema.derveniou

23:00

Κυριακή 6/8 στις 21:15 & στις
23:00
Δευτέρα 7/8 στις 21:15
«Η Ρόζα της Σμύρνης» (Δραματική,
96’, 2016)
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας
Πρωταγωνιστούν: Τάσος

Νούσιας, Ευγενία

Δημητροπούλου, Λήδα
Πρωτοψάλτη, Γιούλικα Σκαφίδα
Σμύρνη 1922: Η Ρόζα (Λήδα Πρωτοψάλτη), γόνος πλούσιας οικογένειας, παντρεύεται. Αθήνα 1987: H
Ρόζα ζει με την εγγονή της Μαριάννα (Ευγενία Δημητροπούλου) και κουβαλάει ένα επτασφράγιστο
μυστικό που δε θέλει να μοιραστεί με κανέναν.
Στην Αθήνα του 1987 ο Δημήτρης ετοιμάζει μια έκθεση πάνω στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων της
Σμύρνης και, ψάχνοντας, ανακαλύπτει σε ένα τούρκικο παλιατζίδικο ένα ματωμένο νυφικό.
Αναζητώντας την ιστορία του, καταλήγει στη Ρόζα!
Μια παλιά φωτογραφία και ένα νυφικό είναι αρκετά για να ανασυρθεί μια παλιά ερωτική ιστορία και να
γεννηθεί μια καινούργια.

Δευτέρα 7/8 στις 23:00 & Τρίτη 8/8 στις 22:00
«Η Αποπλάνηση» (Γουέστερν/Δράμα, 93’, 2017)
Σκηνοθεσία: Σοφία Κόπολα
Πρωταγωνιστούν: Ελ Φάνινγκ, Νικόλ Κίντμαν, Κίρστεν Ντανστ,
Ανγκουρί Ράις, Κόλιν Φάρελ, Ούνα Λόρενς
Η ατμοσφαιρική ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο
του Τόμας Κάλιναν, αφηγείται, μέσα από τη γυναικεία ματιά,
την ιστορία ενός πληγωμένου στρατιώτη (Κόλιν Φάρελ) που,
κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου,
και συγκεκριμένα το 1864, βρίσκει καταφύγιο,
ώσπου να αναρρώσει, σε ένα σχολείο θηλέων οικοτρόφων
στη Βιρτζίνια, όπου τον περιθάλπουν ως ηθικό τους χρέος.
Η παρουσία του εκεί, όμως, ξυπνά στα κορίτσια και τις μοναχικές
γυναίκες του σχολείου, καταπιεσμένα ένστικτα, πάθη & ανάγκες,
προκαλώντας μεταξύ τους ανταγωνισμούς και συγκρούσεις..

Τετάρτη 9/8 στις 21:30
«Τα Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό»
(Κιν. Σχέδια, 99’, 2017)
Σκηνοθεσία: Χαλ Άσμπουρι
Με τις φωνές των: Ντίνος Σούτης,
Σπύρος Μαργαρίτης, Μάικ Βασιλειάδης,
Πέτρος Δαμουλής κ.α.
Έχετε στρουμφιστεί κάτι καλύτερο για τις 9 Αυγούστου;
Τα μπλε λιλιπούτεια πλάσματα ξεκινούν ένα ταξίδι για την εύρεση του μεγαλύτερου μυστικού στην
ιστορία των Στρουμφ: ενός χωριού που κατοικείται εντελώς από θηλυκά στρουμφάκια. Πιθανώς η
Στρουμφίτα να μην είναι η μόνη κοπέλα στρουμφ τελικά…

Πέμπτη 10/8 & Παρασκευή 11/8
στις 22:00
«Το Φως ανάμεσα στους Ωκεανούς»
(Δραματική, 132’, 2016)
Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Σίανφρανς
Πρωταγωνιστούν: Μάικλ
Φασμπέντερ, Αλίσια Βικάντερ, Ρέιτσελ
Βάις
Λίγα χρόνια μετά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ένας φαροφύλακας και η
σύζυγός του, που ζουν σε μια απομακρυσμένη ακτή της δυτικής Αυστραλίας, χάνουν το μωρό που
περιμένουν. Μια μέρα, ενώ προσπαθούν να ξεπεράσουν το τραύμα, βρίσκουν ένα φαινομενικά
εγκαταλελειμμένο μωρό και αποφασίζουν να το παρουσιάσουν σαν δικό τους, ώσπου η
συντετριμμένη μητέρα του παιδιού μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.

Σάββατο 12/8 στις 21:00 & στις 23:00
«Ο Επιφανής Πολίτης»(Δραματική Κομεντί, 118’, 2016)
Σκηνοθεσία: Γκαστόν Ντιπράτ, Μαριάνο Κον
Πρωταγωνιστούν: Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ντάντι Μπριέβα, Νόρα Νάβας
Έχοντας αρνηθεί να παραστεί σε μια σειρά από βραβεύσεις,
ο Αργεντινός νομπελίστας Ντανιέλ Μοντοβάνι δέχεται να ταξιδέψει
από τη Βαρκελώνη πίσω στη γενέτειρά του, η οποία θέλει να τον
τιμήσει. Σαράντα χρόνια μετά, ωστόσο, το Σάλας είναι γεμάτο
εκπλήξεις για τον διάσημο συγγραφέα.

