Πρόγραμμα Cinekids Festival 2021
Φύγαμε / Onward
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Animation 2020 | Έγχρ. | Διάρκεια: 102'
Αμερικανική ταινία σκηνοθεσία Νταν Σκάνλον
Δύο αδέρφια ξωτικά διαπιστώνουν έκπληκτα πως έχουν την
ευκαιρία να φέρουν τον πατέρα τους ξανά στη ζωή μόνο για μία
ημέρα. Αρκούν όμως ένα μαγικό ραβδί κι ένα ξόρκι που εκείνος
έχει αφήσει πίσω του ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό;
Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων του
2021.

Η Απίστευτη Ιστορία του Γιγάντιου Αχλαδιού /
The Incredible Story of the Giant Pear
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Animation 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 79'
Δανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Αμάλιε Νέσμπι Φικ, Γιόργκεν Λένταμ,
Φίλιπ Αϊνστάιν Λίπσκι
Ο ελέφαντας Σεμπάστιαν, ο γάτος Μίτσο κι ένας πυρηνικός
επιστήμονας σαλπάρουν με ένα γιγάντιο αχλάδι για να βρουν το
Μυστηριώδες Νησί και τον εξαφανισμένο δήμαρχό τους, ο οποίος
μπορεί να ξαναφέρει τον ήλιο στην πόλη τους.
Βραβείο Κοινού στο 1ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας. Υποψήφια Καλύτερης ταινίας
κινουμένων σχεδίων Φεστιβάλ Βερολίνου το 2018.

Ούπς… ο Νώε Χάθηκε / Oops… Noah is Gone!
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Animation 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 86'
Γερμανοβελγική ταινία, σκηνοθεσία Τόμπι Γκένκελ, Σον
ΜακΚόρμακ
Πατέρας και γιος, δύο πλάσματα που ανήκουν στο φανταστικό
είδος των φρουφρούληδων, καταφέρνουν να επιβιβαστούν στην
κιβωτό του Νώε. Την τελευταία στιγμή, όμως, χωρίζονται κατά
λάθος και αναζητούν πάση θυσία τρόπο να επανενωθούν.

Απίθανο Κοάλα / Blinky Bill the Movie
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Animation 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 93'
Αμερικανο-αυστραλέζικη ταινία, σκηνοθεσία Ντιν Τέιλορ
Ο Μπλίνκι Μπιλ είναι ένα μικρό κοάλα που ονειρεύεται να αφήσει
την μικρή του πράσινη πόλη και να ακολουθήσει τον εξερευνητή
πατέρα του στα ταξίδια του. Όταν όμως ο τελευταίος χάνεται, ο
Μπλίνκι πιστεύει πως είναι ακόμα ζωντανός και ξεκινάει μια
περιπέτεια αναζήτησής του που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον
επικίνδυνο έξω κόσμο.
Υποψήφια Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων από την
Ένωση Κριτικών Αυστραλίας το 2016.

Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι
/ Kaptein Sabeltann og den magiske diamant
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Animation 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 81'
Νορβηγική ταινία, σκηνοθεσία Μάριτ Μουμ Άουνε, Ράσμους Α.
Σίβερτσεν
Ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη στους χαρακτήρες της
νορβηγικής σειράς βιβλίων, θεατρικών και τηλεόρασης του Τέργιε
Φορμό.
Ένας κακόβουλος πρίγκιπας και μια δαιμόνια βασίλισσα έχουν
αποκτήσει το Μαγικό Διαμάντι, το οποίο σύμφωνα με ένα θρύλο
εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του. Ένας άτακτος
πιτσιρικάς, όμως, καταφέρνει να το κλέψει, ενώ ο αδίστακτος
πειρατής Μαυροδόντης βρίσκεται στα ίχνη του. Υποψήφια
Καλύτερη ταινία του Διεθνές Φεστιβάλ Haugesund της Νορβηγίας
το 2020.

Αστεριξ και το Μαγικό Φίλτρο / Asterix: Le
Secret de la Potion Magique
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Animation 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 85'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λουί Κλισί, Αλεξάντρ Αστιέ
Ο δρυΐδης Πανοραμίξ αποφασίζει να συνταξιοδοτηθεί. Πρέπει
λοιπόν να βρει έναν ταλαντούχο νεαρό για διάδοχό του και να
του εμπιστευτεί την κρυφή φόρμουλα του μαγικού ζωμού. Η ανά
την επικράτεια αναζήτησή του θα συνοδευτεί από τους
απαραίτητους Αστερίξ και Οβελίξ, οι οποίοι πρέπει να τα βάλουν
με τον κακόβουλο Διαβολίξ και το σατανικό σχέδιό του να
οικειοποιηθεί την πολύτιμη συνταγή. Υποψήφια Καλύτερης ταινίας
κινουμένων σχεδίων βραβείων Σεζάρ το 2019.

Σκανταλιάρηδες / Die Heinzels
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Animation 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 76'
Γερμανική ταινία, σκηνοθεσία Ούτε φον Μίνχαου - Πολ
Εδώ και 200 χρόνια οι Σκανταλιάρηδες, μικροσκοπικά ξωτικά που
βοηθούσαν κρυφά τους ανθρώπους, κρύβονται μακριά τους σε
μυστικές υπόγειες κατοικίες. Μία μέρα, όμως, η ζωηρούλα Έλφι
αποφασίζει να αψηφήσει τους περιορισμούς και με δύο φίλους
της σκαρφαλώνει στην επιφάνεια της γης.
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων στο Διεθνές Φεστιβάλ
Παιδικής Ταινίας του Σικάγου το 2020.

Ψυχρά κι ανάποδα 2 / Frozen 2
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Animation 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 103'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κρις Μπακ, Τζένιφερ Λι
Ακούγοντας μια απόκοσμη φωνή να την καλεί από τον μακρινό
Βορρά, η βασίλισσα Έλσα ξεκινά μαζί με τους Άννα, Κριστόφ και
Όλαφ ένα ταξίδι στο Μαγεμένο Δάσος, όπου κρύβεται το μυστικό
της καταγωγής της και η αιτία που κινδυνεύει το βασίλειο της
Άρεντελ από τα στοιχεία της φύσης.
Υποψήφιο Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2020.

