Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 23-12-2009
Σελίδα: 14,49
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Μέγεθος: 1003 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (22410) 24610
Λέξη κλειδί: ΛΟΥΚΙΑ ΡΙΚΑΚΗ

Από τις 8 ως τις 13 Μαρτίου
οι εκδηλώσεις του Ecokids
ντας, n ίδια, με τον δήμαρχο, Ecofilms Ίο θα πραγματοποιηθούν
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Από τις 8 ως τις 13 Μαρτίουοι εκδηλώσεις του Ecokids

διαφορετικότητας του, κι θόν με το παρόν, ο μύθος σχέδιο, ενώνει τον μοντερνισμό
ρα του. Στο δρόμο του, θαλάσσια πλάσματα επιτέλους
όμως, συναντάει ανθρώπους
θα εμφανιστούν στην από μικρούλης τριγυρνάει συναντιέταιμε την πραγματικότητα.με την παράδοση, την
πρόθυμους να τον οθόνη!
μόνος κι έρημος στη ζούγκλα.
Η φωτιά και τα Αφρική με τη Βραζιλία,τη
2. The System (Toσύστημα),βοηθήσουν αλλά και πολλά
8. Big Fellow(To Παλικαράκι), Εντελώς τυχαία, μια παιχνίδια της πνευματικής μουσική με τη μνήμη.
Γερμανία
12. Raw (Ωμά), Κάτω
εμπόδια...
Ρουμανία
μέρα σώζει τη ζωή της και πολιτιστικής μνήμης
To μοναδικό εκπαιδευτικό 5. Crows For You, Ρωσία
Ηταινία αναφέρεται στην πανέμορφης Αβόρια, της του χωριού .
Χώρες
σύστημα της ΒενεζουέλαςΚουρούνες για σένα
ιστορία ενός παιδιού που βασίλισσας των ελεφάντων,ιι. Hungu, Καναδάς
Ο ιοχρονος Τομείναι ένα
για την μουσική, παίρνει Tt θα έλεγε μια κουρούνα έχει ένα ατύχημα. Συγκλονισμένο την ώρα που γεννάει
To «hungu» είναι ένα από τα ελάχιστα αγόρια
τα παιδιά από τις φτωχογειτονιές
αν μπορούσε να μιλήσει;
απ' αυτό που του δύο μωρά με τις ουρές τους αφρικανικό μουσικό όργανο,στις ΚάτωΧώρες που τρώει
και τα κάνει
Ένα πουλί παίρνει λαλιά συνέβη, προσπαθεί να πείσει ενωμένες...
πρόδρομος του βραζιλιάνικου
ωμή την τροφή του. Δεν
μεγάλους μουσικούς. Ηταινίακαι συνομιλεί με τα παιδιά
τον γιατρό του να του
«berimbau». Κάτω μπορεί να φάει ψωμί,
lo. How People Got Fire,
μας δείχνει πώς ο οραματιστής
Καναδάς Πως σι άνθρωποι από τον ήλιο της Αφρικής, κρέας, ψάρι ή γαλακτοκομικά
του νηπιαγωγείου περιγράφοντας
δώσει μια διέξοδο...
της Βενεζουέλας
τη διόλου ευκαταφρόνητη
ο. The Story of Leo (Λίο, απέκτησαν φωτιά
ένα παιδί περπατάει στην
αλλά ζει με φρούτα,
Jose Antonio Abreu άλλαξε
ιστορία της ζωής ένα λιονταράκι αλλιώτικο
Ηγιαγιά Κέικαι τα παιδιά έρημο μαζί με τους συγγενείςλαχανικά, ξηρούς καρπούς
τις ζωές εκατοντάδων του και τις άγνωστες πτυχέςαπό τ' άλλο), Ιταλία
του χωριού της ..Η δωδεκάχρονη του. Ο θάνατος παραμονεύει,
και σπόρους. Η μητέρα του
χιλιάρων παιδιών τις τελευταίες^ της καθημερινότητας
Ο Λίο, απ' όταν ήταν
Τις είναι ένα από
μέχρι που n ψυχή είναι πεπεισμένη ότι n ωμοφαγία
τρεις δεκαετίες. Παιδιά
αυτά τα παιδιά. Ένα εσωστρεφές
μιας μητέρας, αναστημένη
είναι υγιεινότερος
μικρό λιονταράκι, αντιπαθούσε
του.
από δρόμους στους
6. Fish On! (Ψαρεύοντας!), το... κρέας και από
ταλαντούχο παιδί από τη μουσική, θα δώσει τρόπος ζωής. Μία αληθινή
οποίους κυριαρχούν τα
Εσθονία. Νορβηγία, τότε είναι χορτοφάγος! Η που γοητεύεται από την δύναμη και ζωή στο παιδί ιστορία για ένα αγόρι που
όπλα και οι πόλεμοι συμμοριών,
κοινωνία των λιονταριών κουζίνα της γιαγιάς Κέι. που ενηλικιώνεται. To δισδιάστατο
υποχρεώνεται να είναι διαφορετικό.
ΗΠΑ
πηγαίνουν οε μουσικά Ο ποταμός Κλαμάθ στο τον εξόρισε εξ' αιτίας της Εδώ μπλέκονται το παρελ¬
αυτό κινούμενο
σχολεία και μέσα από το Όρεγκον και την Καλιφόρνια
μοντέλο της συμφωνικής
είναι ένας από τους
ορχήστρας μαθαίνουν πώς σημαντικότερους ποταμούς
να χτίσουν μια καλύτερη με σολομούς στις ΗΠΑ.Αν
κοινωνία.
και έχουν ελαττωθεί τα
y. How to Use a Gun, τελευταία εκατό χρόνια,
Ινδία Πώς να χρησιμοποιήσειςυπάρχουν ακόμη πολλά
ένα όπλο
είδη ζωής. Είναι μια ταινία
Ένα αγόρι και ένα όπλο, για τις Ινδιάνικες φυλές του
στη σύγχρονη Ινδία. Αλήθεια,
οικοσυστήματος του ποταμού,
πώς γεννιέται n βία;
το τι σημαίνει ο ποταμός
Πως αλλάζει n ψυχοσύνθεση
γι αυτούς, και πώς χρησιμοποιούν
των ανθρώπων όταν γεύονται
παραδοσιακές
την εξουσία; Η αρχή και σύγχρονες πηγές για να
του κακού συμβαίνει σίγουρα αποκαταστήσουντην δύναμη,
αε νεαρή ηλικία. Ένα
την ομορφιά και την
σχόλιο στην επίδραση των ισορροπία του.
v deo games-και όχι μόνοxcn 7- Lilliputian Mimicri
ζωή των σημερινώνπαιδιών.
(Λιλιπούτειος Μιμητισμός),
Ουγγαρία
4. Harun Arun, Ινδία
Από όλα τα πλάσματα, τα
Καρουνn Αρουν
μικροσκοπικά είναι τα
Η διχοτόμηση της Ινδίας δυσκολότερα στην καταγραφή.
to 1947χώρισε όχι μόνο μία
Εξαιτίας του μεγέθους
|(ώρα, αλλά επίσης πολλές
και της απίστευτης
καρδιές και οικογένειες. Ο ικανότητας τους να κρύβονται,
(αρούν, ένα γενναίο αγόρι,
είναι σχεδόν αόρατα
(αναγκάζεται κάτω από στο ανθρώπινο μάτι. Βάζοντας
δύσκολες συνθήκες να διασχίσει ειδικούς φακούς στην
μόνος την έρημο για κάμερα και με την βοήθεια
να επιστρέψει στη γενέτει¬ έμπειρων κυνηγών αυτά τα
Συνέχει από m σελ-14
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