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ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ TO ΣΑΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ TO ΑΠΜ!
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
σας προσκαλούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν
ΣΗΜΕΡΑ στις 6.00 μμ σε αίθουσα διαλέξεων στο ισόγειου
του κτιρίου "Κάμειρος" (οδός 25ης Μαρτίου 1) με προσκεκλημένο
το Βέλγο δημιουργό Nic Balthazar, ο οποίος θα
παρουσιάσει την πρωτοβουλία του Dance For The Climate
(htipy/www.dan(^rtneclimate.org/).
Ο γνωστός από τον κινηματογραφικό ακτιβισμό του αλλά
και από το δημιουργικό του ταλέντο πάνω σε θέματα περιβάλλοντος,
Nic Balthazar, βρίσκεται φέτος στο Φεστιβάλ
της Ρόδου EcoFilms ως μέλος της κριτικής επιτροπής.
Η δράση αυτή που διοργάνωσε ο ίδιος την προηγούμενη
χρονιά και συνεχίζει με μεγάλη ανταπόκριση έγινε με
αφορμή την ταινία που θα ακολουθούσε την μεγάλη του
επιτυχία «The Big Ask». Στο «The Big Ask Again, Dance for
the Climate*, λοιπόν έγινε ένα πείραμα και μαζεύτηκαν πάνω
από 12.000 άνθρωποι οι οποίοι χόρεψαν την ίδια χορογραφία
με την μουσική των U2. Η κίνηση μεταφράστηκε σε
περισσότερες από 30 γλώσσες στην διεθνή εκστρατεία που
οδήγησε στην σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης. Ο παγκόσμιος
χορός 'cinemanifestation' έχει ήδη συγκεντρώσει
24.000 χορευτές από διάφορα μέρη του πλανήτη.
Ο Nic Balthazar μάχονταν πάντα για το περιβάλλον. Ο
αντίκτυπος του γνωστού λογοτεχνικού ντεμπούτου του
"Niets was alles wat hij zei" ("Nothing was all he said")
οδήγησε στην προσαρμογή του σε ταινία, την οποία έγραψε,
σκηνοθέτησε ο ίδιος. Αυτό με την σειρά του τον οδήγησε
στο "Ben X", την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία που
απέσπασετο βραβείο Grand Prix και το βραβείο κοινού στο
φεστιβάλ του Μόντρεαλ το 2007. Στη συνέχεια κέρδισε
άλλα 12 βραβεία και αποτέλεσε την Βελγική υποψηφιότητα
για'Οσκαρ. Η ταινία αγοράστηκε από 45 χώρες ανά τον
κόσμο.
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