22ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου
Κινηματογράφου Ελλάδος
22e Festival du Film
Francophone de Grèce
festivalfilmfrancophone.gr

Ωρολόγιο πρόγραμμα προβολών
Horaires des projections

29.3

6.4.2022

Αίθουσες | Cinémas

Ολύμπιον & Παύλος Ζάννας
Olympion & Pavlos Zannas
Πλ. Αριστοτέλους 10
54623 Θεσσαλονίκη
10 pl. Aristotelous
54623 Thessalonique
Τ +30 2310 378 404

Σταύρος Τορνές
Stavros Tornes
Αποθήκη 1, Ναυάρχου Βότση 3
54625 Θεσσαλονίκη
Entrepôt 1 (Apothiki 1), Navarchou Votsi 3
54625 Thessalonique
Τ +30 2310 378 404

Ειδικές προβολές
Projections spéciales
Διαγωνιστικό τμήμα
En compétition
Πανόραμα γαλλόφωνου κινηματογράφου
Panorama du cinéma francophone

Παρουσία προσκεκλημένου
Présence d’invités
Υπότιτλοι | Sous-titres
ελ

Ελληνικά | Grec

en

Αγγλικά | Anglais

18:00	
La

dernière tentation des
Belges | Ο τελευταίος
πειρασμός των Βέλγων
—Jan Bucquoy
2021 — 76’ — ελ εn

Ολύμπιον | Olympion
L’étreinte |
Πάρε με αγκαλιά
—Ludovic Bergery
2020 — 100’ — ελ

20:30	

Πέμπτη | Jeudi 31.03.2022

Τετάρτη | Mercredi 30.03.2022

Σταύρος Τορνές | Stavros Tornes

Παύλος Ζάννας | Pavlos Zannas
Robuste | Σθένος
—Constance Meyer
2021 — 95’ — ελ

10:00	

	Συνάντηση με τον | Rencontre
avec Charles Tesson

Σταύρος Τορνές | Stavros Tornes
19:00

Io sto bene | Είμαι καλά
—Donato Rotunno
2021 — 92’ — ελ εn

21:30	
Aline

|
Αλίν, η φωνή της αγάπης
—Valérie Lemercier
2021 — 123’ — ελ εn

18:30	
Tralala

| Τραλαλά
—Arnaud Larrieu
& Jean-Marie Larrieu
2021 — 120’ — ελ

21:30	
Amants

| Εραστές
—Nicole Garcia
2020 — 102’ — ελ

Σάββατο | Samedi 02.04.2022

Παρασκευή | Vendredi 01.04.2022

Σταύρος Τορνές | Stavros Tornes

Σταύρος Τορνές | Stavros Tornes
19:00	
Presque

| Σχεδόν
—Bernard Campan
& Alexandre Jollien
2022 — 92’ — ελ

21:30	
Entre

les vagues |
Ανάμεσα στα κύματα
—Anaïs Volpé
2021 — 100’ — ελ

19:30	
Mandibules

| Σαγόνια
—Quentin Dupieux
2021 — 77’ — ελ

21:30	
Serre

moi fort |
Κράτα με σφιχτά
—Mathieu Amalric
2021 — 97’ — ελ εn

Δευτέρα | Lundi 04.04.2022

Κυριακή | Dimanche 03.04.2022

Σταύρος Τορνές | Stavros Tornes

Σταύρος Τορνές | Stavros Tornes
19:00	
La

Traversée | Η φυγή
—Florence Miailhe
2021 — 84’ — ελ

21:30	
Boîte

Noire |
Το μαύρο κουτί
—Yann Gozlan
2021 — 129’ — ελ

19:30	
Robuste

| Σθένος
—Constance Meyer
2021 — 95’ — ελ

21:30	
Antoinette

dans les Cévennes |
Ο γάιδαρος, ο εραστής μου
και εγώ
—Caroline Vignal
2020 — 95’ — ελ

Τετάρτη | Mercredi 06.04.2022

Τρίτη | Mardi 05.04.2022

Σταύρος Τορνές | Stavros Tornes

Σταύρος Τορνές | Stavros Tornes
19:00	
Le

Test | Το Tεστ
—Emmanuel Poulain-Arnaud
2021 — 79’ — ελ εn

21:30	
Ταινία

Λήξης |
Film de Clôture
Illusions perdues |
Χαμένες ψευδαισθήσεις
—Xavier Giannoli
2021 — 149’ — ελ

Πληροφορίες | Informations

Είσοδος στις αίθουσες

Εισιτήρια

Accès aux salles

Billets

— Προσέλευση θεατών: 30 λεπτά
πριν την αναγραφόμενη ώρα
έναρξης προβολής.
— Μετά την έναρξη της προβολής
δεν επιτρέπεται η είσοδος
στον κινηματογράφο.
— Οι θεατές θα πρέπει να
συμμορφωθούν με τους COVID
κανονισμούς εν ισχύ την περίοδο
του Φεστιβάλ: η είσοδος
επιτρέπεται μόνο σε κατόχους
έγκυρου πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή νόσησης. Για τους
ανήλικους θεατές απαραίτητη είναι
η επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού
self test των τελευταίων 24 ωρών.
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας,
καθ’όλη τη διάρκεια της προβολής
και κατά την παραμονή στους
εσωτερικούς χώρους των αιθουσών.
— Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες.
— Για την είσοδο στην αίθουσα
θα ελέγχεται το εισιτήριο
(τυπωμένο ή ηλεκτρονικό),
το πιστοποιητικό εμβολιασμού
ή νόσησης και η ταυτοπροσωπία
(με τη χρήση ταυτότητας,
διαβατηρίου ή διπλώματος
οδήγησης).

Γενική είσοδος: 6€
Μειωμένο: 4€
— Αγορά εισιτηρίων από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ,
στο Viva.gr και στα ταμεία
των αιθουσών.
— Εισιτήρια που έχουν απολεσθεί
δεν αντικαθίστανται.
— Εισιτήρια επιστρέφονται μέχρι και
την προηγούμενη ημέρα της προβολής.

— Arrivée des spectateurs jusqu’à
30 minutes avant l’heure de début
de projection indiquée.
— Aucune entrée permise après
le début de la projection.
— Les spectateurs doivent se
conformer aux mesures sanitaires
en vigueur pendant la période du
festival: l’entrée n’est autorisée
qu’aux détenteurs d’un certificat de
vaccination ou de rétablissement en
cours de validité. Pour les mineurs,
il est nécessaire de présenter
une attestation d’autotest négatif
datant de moins de 24h. Le port
du masque est obligatoire pendant
toute la durée de la projection et
dans tous les espaces intérieurs
des cinémas.
— Les places ne sont pas numérotées.
— Le billet (imprimé ou électronique),
le certificat de vaccination ou de
rétablissement et la pièce d’identité
(carte d’identité, passeport ou
permis de conduire) seront
contrôlés pour l’entrée dans la salle.

Entrée générale : 6 €
Tarif réduit : 4 €
— Achat de billets en ligne
sur le site du Festival, sur Viva.gr
et aux guichets des cinémas.
— Les billets perdus ne seront pas
remplacés.
— Les billets sont remboursables
jusqu’à la veille de la projection.

Επικοινωνία
Αναλυτικές πληροφορίες εισιτηρίων,
και προσκλήσεων στην ιστοσελίδα του
Φεστιβάλ: festivalfilmfrancophone.gr
Υποστήριξη θεατών
— 	Από τα ταμεία του Φεστιβάλ στο
Ολύμπιον και την Αποθήκη 1. 30
λεπτά πριν την έναρξη της πρώτης
προβολής έως 30 λεπτά μετά την
έναρξη της τελευταίας.
— 	Τηλεφωνικά, από τη Γραμματεία
του ΦΚΘ, στο +30 2310 378 400,
καθημερινές, 09:30 - 17:30.
— 	Μέσω e-mail, στη διεύθυνση
ticketing@filmfestival.gr.

Contact
Pour plus d’informations sur les billets et
les invitations, rendez-vous sur le site du
Festival : festivalfilmfrancophone.gr
Assistance spectateurs
— 	Aux guichets du Festival à
l’Olympion et à l’Entrepôt 1.
30 minutes avant le début de la
première projection et jusqu’à
30 minutes après le début de la
dernière..
— 	Par téléphone, auprès du secrétariat
du Festival de Thessalonique, au
+30 2310 378 400, en semaine, de
09:30 à 17:30.
— 	Par e-mail, à l’adresse
ticketing@filmfestival.gr.

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
CO-ORGANISATEURS

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
AVEC LE SOUTIEN

ΥΠO ΤΗΝ ΑΙΓI∆ Α
SOUS L’ÉGIDE

XΟΡΗΓΟΙ
SPONSORS

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
SPONSOR PRIX DU PUBLIC

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
PARTENAIRE AÉRIEN

XΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
SPONSORS COMMUNICATION

ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ
PARTENAIRES

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ
DISTRIBUTEURS

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
SPONSOR PRIX DU JURY

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
PARTENAIRE HOSPITALITÉ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIEL

ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
PARTENAIRES TR ANSPORT

www.avmag.gr

