Δημ. Κινηματογράφος Δερβενίου, «Το Διάλειμμα»
Εβδομάδα προβολών από Δευτέρα 14/8 έως Κυριακή 20/8
(Την Κυριακή 13/8 δεν θα έχουμε προβολή ταινίας λόγω του 4ου Μουσικού Φεστιβάλ
Ευρωστίνης 2017 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΕΥ ΖΗΝ)
Πρόγραμμα κινηματογράφου & πληροφορίες στο www.xylokastro-evrostini.gov.gr
& στο facebook @ dhm.cinema.derveniou

Δευτέρα 14/8 & Τρίτη 15/8
στις 22:00
«Wonder Woman» (Περιπέτεια, 141’,
2017)
Σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς
Πρωταγωνιστούν: Γκαλ Γκαντότ, Κρις
Πάιν, Ρόμπιν Ράιτ, Ντάνι Χάστον, Ντέιβιντ Θιούλις, Κόνι Νίλσεν, Ελένα Ανάγια, Γιούεν Μπρέμνερ,
Σαΐντ Ταγκμάουϊ, Λούσι Ντέιβις
Πριν να γίνει γνωστή ως η Γουόντερ Γούμαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αμαζόνων,
εκπαιδευμένη να είναι μια ανίκητη πολεμίστρια. Μεγαλωμένη σε ένα προστατευμένο από τον κόσμο,
παραδεισένιο νησί, η ζωή της αλλάζει, όταν ένας Αμερικάνος πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού
της και της λέει για ένα μεγάλο πόλεμο που εξαπλώνεται στον έξω κόσμο. Η Νταϊάνα θα αποφασίσει
να αφήσει τον κόσμο της, πεπεισμένη ότι μπορεί να σταματήσει την απειλή. Πολεμώντας δίπλα στους
ανθρώπους, σε έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενο, η Νταϊάνα θα ανακαλύψει το εύρος των δυνάμεων
της… και μαζί το πραγματικό της πεπρωμένο.

Τετάρτη 16/8 στις 21:30
«Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα» (Ντοκιμαντέρ, 82’, 2017)

Σκηνοθεσία Λικ Ζακέ
Αφήγηση: Διονύσης Σαββόπουλος
12 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ
ντοκιμαντέρ του «Το Ταξίδι
του Αυτοκράτορα», ο Λικ Ζακέ επιστρέφει
στην Ανταρκτική και καταγράφει ένα ακόμα
κομμάτι της συμμετοχής των αρσενικών
πιγκουίνων στην αναπαραγωγή
και «ενηλικίωση» των νεογνών τους.
Πώς ο «Αυτοκράτορας» παλεύει με τις αντιξοότητες των -50 θερμοκρασιών για να κρατηθεί ο ίδιος
και το μικρό του ζωντανοί, πώς φεύγει για να βρει τροφή χιλιόμετρα μακριά, πώς το αναγνωρίζει
επιστρέφοντας, πώς το ενδυναμώνει, σωματικά και ψυχικά, για να τον «στέψει» διάδοχο και να τον
αφήσει ελεύθερο.

Πέμπτη 17/8 & Παρασκευή 18/8 στις 22:00
«Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα» (Δραματική, 137’, 2016)

Σκηνοθεσία: Κένεθ Λόνεργκαν
Πρωταγωνιστούν: Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ, Λούκας Χεντζ
Ο μοναχικός Λι συγκλονίζεται από τον ξαφνικό θάνατο του μεγάλου του αδελφού!
Η επιθυμία του νεκρού αδελφού του να είναι αυτός ο κηδεμόνας του έφηβου γιού του θα είναι μόνο
ένα από τα παιχνίδια μιας κοσμικής μοίρας, που τον σηκώνει από τον πάγκο για να γίνει ο βασικός
παίχτης σε ένα παιχνίδι που αρνείται να μάθει τους κανόνες του.

Σάββατο 19/8 & Κυριακή 20/8 στις 22:00
«LA LA LAND» (Μιούζικαλ, Ρομαντική/Δραματική
128’, 2016)
Σκηνοθεσία: Ντάμιεν Σαζέλ Σκηνοθεσία: Ντάμιεν Σαζέλ
Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Έμα
Στόουν, Ρόζμαρι Ντεγουίτ, Τζον Λέτζεντ
Το La La Land είναι η ιστορία της Μία (με Όσκαρ Α’
γυναικείου ρόλου βραβεύτηκε για την ερμηνεία της η
Έμα Στόουν), μίας ηθοποιού που δυσκολεύεται να τα
βγάλει πέρα στο Χόλιγουντ και του Σεμπάστιαν (Ράιαν
Γκόσλινγκ), ενός μουσικού που λατρεύει τη τζαζ.
Οι δυο τους συναντιούνται τυχαία, ερωτεύονται και
εμπνέουν ο ένας τον άλλον να ακολουθήσει το όνειρο
της ζωής του με κάθε κόστος.

