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ΛΙΩΜΑ
Aρχ ική σελίδα. Εδώ
Πέμπτ η, 9 Ιουνίου 2011

Εκοψαν το φεστιβάλ «Ντοκιμαντέρ και
Αναπηρία»

Καλώς ήρθατε εδώ θα τα
δείτε ΟΛΑ
Να μας ξανάρθετε

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
9.00 Ω ΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
9.30 ΑΦΙΞΗ
9.45 ΔΙΑΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ (Η ΟΥΖΟ)
11.00 ΑΝΓΝΩ ΣΗ ΕΜΑIL
11.30 ΚΟΛΑΤΣΙΟ ( ΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΟ )
12.30 ΣΕΡΦΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ
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Το φεσ τ ιβάλ «Emotion pictures - Ντ οκιμαντ έρ και Αναπ ηρία» π ρόλαβε να
διαγράψει μια μικρή αλλά π ολύ επ ιτ υχημένη π ορεία (2007-2009) και, ξαφνικά,
π έρυσ ι, η τ έτ αρτ η διοργάνωσ ή τ ου σ υρρικνώθηκε, για λόγους οικονομικούς,
σ ε μία μόνο μέρα.
Και φέτ ος μάς ήρθε απ ό τ ις Κάνες, όπ ου τ ιμήθηκε σ ε
ειδική εκδήλωσ η, η επ ίσ ημη ανακοίνωσ η τ ου θανάτ ου τ ου απ ό τ ο σ τ όμα τ ης
καλλιτ εχνικής τ ου διευθύντ ριας Μαρίας Χατ ζημιχάλη-Παπ αλιού.
«Πρέπ ει να σ ας ανακοινώσ ω ότ ι τ ο Φ εσ τ ιβάλ δεν θα π ραγματ οπ οιηθεί φέτ ος
τ ον Ιούνιο, τ ο Φ εσ τ ιβάλ αυτ ό είναι π ια π αρελθόν, κατ αργείτ αι σ ιωπ ηρά απ ό
τ ην ελληνική π ολιτ εία. Και λέω σ ιωπ ηρά, γιατ ί κανένας αρμόδιος δεν μου
ανακοίνωσ ε επ ίσ ημα τ ην κατ άργησ ή τ ου, αλλά ο ένας με έσ τ ελνε σ τ ον άλλο

INTERNET
13.00 ΧΑΛΑΡΩ ΜΑ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
14.00 ΣΩ ΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
15.30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ( ΚΑΙ
ΤΣΙΠΟΥΡΟ )
16.30 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΧΩ ΡΗΣΗ
17.00 ΑΝΑΧΩ ΡΗΣΗ
17.30 Ω ΡΑ ΣΧΟΛΑΣΜΑΤΟΣ
18.30 ΜΠΑΝΙΟ
19.30 ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ( ΜΕ ΕΝΑ Η
ΔΥΟ ΛΙΚΕΡΑΚΙΑ )
21.00 ΓΕΥΜΑ ( ΜΕ ΠΟΤΟ ΤΗΣ
ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ )
24.00 ΧΑΛΑΡΩ ΣΗ ( ΜΕ ΟΥΙΣΚΥ )

για να βρεθούν αυτ ά τ α λίγα χρήματ α π ου απ αιτ ούντ αν, χρήματ α π ου τ ελικά
δεν βρέθηκαν. Γιατ ί δεν θα μπ ορούσ ε να βρεθούν χωρίς ουσ ιασ τ ικό
ενδιαφέρον εκ μέρους τ ης π ολιτ είας. Και τ έτ οιο ενδιαφέρον απ ουσ ιάζει. Η
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οικονομική κρίσ η σ τ ην Ελλάδα είναι γεγονός αναμφισ βήτ ητ ο, π ου έχει
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ανατ ρέψει π ολλές σ τ αθερές τ ης ζωής μας. Αλλο τ όσ ο σ υχνά, όμως,
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χρησ ιμοπ οιείτ αι ως π ρόσ χημα, για να κατ αργηθούν θεσ μοί χρήσ ιμοι, υγιείς,

G e t mo re g ad g e ts fo r yo ur s ite

π ου κοιτ άζουν π ρος τ ο μέλλον, τ ην ίδια σ τ ιγμή π ου άλλοι χρηματ οδοτ ούντ αι
π λουσ ιοπ άροχα».
Είχε μόλις τ ελειώσ ει η π ροβολή τ ων τ αινιών «Ακουσ έ με» τ ης Μαριάννας
Οικονόμου και «Γράμμα σ τ ον Λου» τ ου Βέλγου Λικ Μπ ολάν, π ου
π εριλαβάνοντ αν σ τ ο ειδικό αφιέρωμα σ τ ο «Φ εσ τ ιβάλ Emotion Pictures -

Αρχ ειοθήκη ιστολογίου
▼ 2011 (116)
▼ Ιούνιος (79)

Ντ οκιμαντ έρ & Αναπ ηρία», π ου π ραγματ οπ οιήθηκε απ ό τ ο Φ εσ τ ιβάλ «Entr'2

Αν θελετε να ξεχωριζ ει το
μπανιο σας ,ριξτε μια μα...

Marches» σ τ ις 19 Μαΐου σ τ ις Κάνες. Και μέσ α σ τ ην κατ άμεσ τ η αίθουσ α, π ου

Τα πρόσωπα της φτώχιας

είχε κατ αχειροκροτ ήσ ει τ ις τ αινίες, η καλλιτ εχνική διευθύντ ρια τ ου Φ εσ τ ιβάλ
Emotion Pictures Μαρία Χατ ζημιχάλη-Παπ αλιού ανέβηκε σ τ ο βήμα για να
ανακοινώσ ει... τ ην κατ άργησ ή τ ου.
Το νέο ήτ αν μια δυσ άρεσ τ η έκπ ληξη για τ ο κοινό αλλά και για τ ους ανθρώπ ους
τ ου κινηματ ογράφου και τ α άλλα φεσ τ ιβάλ, π ου δήλωσ αν τ ην υπ οσ τ ήριξή

Μπέος... Norris! Όλα τα νέα
ανέκδοτα!
Όλη η Ελλάδα, ένα
πειραματικό εργαστήρι…
Απίθανη ιδέα από αλυσίδα
Σούπερ Μάρκετ στην Νότια
PDFmyURL.com

τ ους υπ ογράφοντ ας ένα κείμενο σ υμπ αράσ τ ασ ης. Εχει ήδη τ ην υπ οσ τ ήριξη
απ ό 40 κινηματ ογραφικά φεσ τ ιβάλ (Κάρλοβι Βάρι, Λοκάρνο, Χονγκ Κονγκ,
Σαράγεβο, Κάιρο κ.ά.) και έχει ήδη σ υγκεντ ρώσ ει 1.000 υπ ογραφές και
μηνύματ α σ υμπ αράσ τ ασ ης, απ ό δημοσ ιογράφους, καλλιτ έχνες και διεθνείς
π ροσ ωπ ικότ ητ ες, όπ ως ο Ρίτ σ αρντ Γκιρ, ο Ντ άνιελ Ντ έι Λιούις, ο Βιμ Βέντ ερς,
ο Τ ζέιμς Αϊβορι, ο Ντ άνι Μπ όιλ, ο Θόδωρος Αγγελόπ ουλος, ο Πατ ρίς Λεκόντ
και π ολλοί άλλοι, Ελληνες και ξένοι.

...
Αυτό είναι το video για το
«Behind The Mask» του M...
Eντυπωσιακό ... Παράξενα
μέρη στο Google Earth.
Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΦΕΥΡΕΣ
Η
SEXY ανέκδοτο ... όλα τα λεφτ
ά

Β.ΓΕΩΡΓ.

Τρέμουν μια ελληνική χρεοκοπί
α

Read more: www.i-diadromi.com
Αναρτήθηκε από makis στις 9:37 π.μ.
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Δημοσίευση σχολίου

Εικόνες - σοκ στα πακέτα των
τσιγάρων - δείτε φωτό...

0

BOOK. Το απόλυτο γκάτζ ετ.
Σύστημα βιο- οπτικής οργά...
Ειδικός στο ψάρεμα να σου
πετύχει ... βίντεο
Το νόημα της ζωής σε 5
φράσεις
5 Παλιές αλλά αξέχαστες
διαφημήσεις ... Θυμάστε ;

PDFmyURL.com

διαφημήσεις ... Θυμάστε ;
Tι λιώμα θα ήμασταν αν δεν
κάναμε και ένα αφιέρωμα...
Τζούλια Αλεξανδράτου γυμνό
DVD- σοκ σε παραλία
Ότι της πεις...το λέει !!!
(πρωτότυπη εφαρμογή)
Υποβολή σχολίου ως:

Επιλογή προφίλ...

Δημοσ ίευσ η σ χολίου

Δείτε τι γίνεται μέσα σε 60
δευτερόλεπτα στο inter...

Προεπισκόπηση

Πλούσιος σε αντιοξειδωτικά
στοιχεία ο φραπές
τι λέει το κάθε ζώδιο μετά το
sex...
Πως βγήκε η φράση οχι ρε
πουστη μου
10 Mαγευτηκές παραλίες της
Αττικής και χωρίς εισιτ...
ΔΕΙΤΕ: Στιγμές που σε
αφήνουν με ανοιχτό το
στόμα!...
Τα 10 καλύτερα gadgets για
την παραλία!... ΑΠΟΚΛΕΙ...

Νεότερη ανάρτηση

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δημοφιλείς αναρτήσεις
Εκοψαν το φεστιβάλ «Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία»
Το φεστιβάλ «Emotion pictures - Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία» πρόλαβε να
διαγράψει μια μικρή αλλά πολύ επιτυχημένη πορεία (2007- 2009) και, ξαφν...

Εσείς πήρατε γαϊδουρίνη;
Έχεις IQ μεγαλύτερο από μια
ξανθιά; Απόδειξε το!
Απίστευτες οικολογικές
διαφημίσεις...
Τζ ίμης Πανούσης ... τελευταίες
εξελίξεις
Mέτα από αυτό δεν θα
ξαναπιείτε ούτε εσείς όυτε
τα...
Ενα ενδιαφέρον site ... για να
PDFmyURL.com

Τα καλυτερα ανεκδοτα με τον Chuck Norris
Το 2007 το καναλι του Star αρχισε να δειχνει την σειρα Texas Ranger με
πρωταγωνιστη τον θρυλικο,μοναδικο,καλυτερο ηθοποιο του κόσμου(ας λέμε...

Τζούλια Αλεξανδράτου γυμνό DVD- σοκ σε παραλία
Σόκαρε η Τζούλια Αλεξανδράτου γυρίζοντας γυμνή ερωτικό DVD στην
παραλία Μαύρο Λιθάρι. Άναυδοι οι λουόμενοι. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι...

Ότι της πεις...το λέει !!! (πρωτότυπη εφαρμογή)
Πληκτρολογείτε .... Μιλάει ... Η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει! Αυτό είναι
καταπληκτικό. Δοκιμάστε το και δείτε!.... Θα πει οτιδήποτε π...

μην ψάχνεις άδικα
Είσαι άνεργος; Γίνε
ναυαγοσώστης με μισθό
1000 ευρ...
Κωφό σκυλί μαθαίνει νοηματική
γλώσσα!
Είσαι μαλάκας; ...Τότε κάτσε
σπίτι σου!
Προσοχή:Μην ακουμπάτε το
laptop στα πόδια σας!!
10 πιο αστείες διαφημίσεις ...
Αυστηρές ποινές για τους
ελεύθερους κατασκηνωτές
Μαργαριτάρια μαθητών

SEX: Ελληνίδες: τι “ψοφάμε” να κάνουμε στο σεξ!
SEX: Ελληνίδες: τι “ψοφάμε” να κάνουμε στο σεξ! Νέα έρευνα ενώνει το παζ λ
και φτιάχνει το προφίλ της σύγχρονης ελληνίδας. Στο πρωινό σεξ...

Οι καθαρότερες παραλίες της
Πελοποννήσου
Καλοκαιρινό παζάρι από "Το
Χαμόγελο του Παιδιού".

69 ΛΟΓΟΙ για τους οποίους αξίζ ει να είσαι ΑΝΔΡΑΣ
1. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες διαρκούν περίπου 30 δευτερόλεπτα. 2. Οι σκηνές
με γυμνό στις ταινίες είναι πάντα γυναικείες. 3. Γνωρίζ εις ...

10 gadgets που πρέπει να
αποκτήσετε αυτό το
καλοκα...
Γιορτάζ ει το Μουσείο της
Ακρόπολης...

Η ΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
8.15 Ξύπνημα με χάδια και φιλιά 8.30 Ζυγίζ ει 2 κιλά λιγότερο από την
προηγούμενη μέρα 8.45 Πρωινό στο κρεβάτι

GREEKS DO IT BETTER!!!!!!!!
Η ΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ
06.00 Χτυπάει ξυπνητήρι 06.15 Πίπ@ 06.30 Πρωινό ευχάριστο χέσιμο
διαβάζοντας τα αθλητικά στην εφημερίδα 07.00 Πρωινό: μπριζόλα

Χάρρυ Κλυνν: Στα παπάρια
τους, τη δουλειά τους να ...
Νιγηριανός αναγκάζ εται να
χωρίσει 82 από τις 86 συ...
ΠΡΟΣΟΧΗ στα παγωτα
Βοήθησε τον Στρος Καν να
πιάσει την καμαριέρα!
Ολική έκλειψη Σελήνης στις 15
Ιουνίου
PDFmyURL.com

Special Olympics ΑΘΗΝΑ
2011
Κ Ο Λ Π Α για Δ Ι Α Ι Τ Α
1. Αν κανένας δεν σας βλέπει να τρώτε, τότε αυτό που τρώτε δεν έχει θερμίδες. 2. Αν πίνετε
μια διαιτητική σόδα

Ράλι Ακρόπολις 2011
10 μυστικά για να χάσετε λίπος
κι όχι μυς!!!
Διαφήμιση της μπύρας Carlton
Draught
Εκοψαν το φεστιβάλ
«Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία»
Κ Ο Λ Π Α για Δ Ι Α Ι Τ Α
Η συνωμοσία των καπνιστών
ΔΙΑΚΟΠΕΣ και
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 1 - 29
ΙΟΥΛΙΟΥ ή 1 - ...
Όταν ο ήχος γίνεται εικόνα και
οι στίχοι «νοήματα»...
ΔΕΙΤΕ: Αυτές είναι οι 12
διαγωνιζόμενες που θα διε...
Τσακ Νόρις mania ... photo με
στιγμές CHUCK NORRIS...
Βασικές γυναικείες ορμόνες...
E' αυτό και αν είναι...
Τα 20 πιο βρώμικα αντικείμενα
της καθημερινότητας
Mήν ψάχνετε άλλο ... βρήκαμε
τον ιδανικό σύντροφο....
Μιά και έρχεται καλοκαίρι ...
Mαθήματα για υποψήφι...
Kωμικοτραγικοί αλαζόνες της
συμφοράς
Η μεγαλύτερη πισίνα του
κόσμου!
PDFmyURL.com

ΔΕΙΤΕ: Tα 13 πιο
ανατριχιαστικά τατουάζ
Προσοχή στο σολάριουμ
Πολιτικός Γάμος σε
Σύστημα...Braille!
14 τρόποι να αποφύγετε έναν
πέφτουλα
ΔΕΙΤΕ: Το νέο μας
χαρτονόμισμα!!!
Τεστ εξυπνάδας.
Οι χίπις ετοιμάζουν το reunion
στα Μάταλα
15 τρόποι να κάνετε τους
γονείς σας να πιστέψουν ο...
Υψηλότερες θερμοκρασίες
αναμένονται στην Ελλάδα
Η τεχνική της πειθούς
Οδηγίες για πρίν και μετά το
μεθύση
Η γλώσσα του σώματος
Ρίξτε τους όσα φάσκελα
αντέχετε!!
Ο τοίχος της αγάπης!
ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΜΑΣ,ΤΑ Δ...
► Μάϊος (37)

Συνολικές προβολές
σελίδας
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Αυτ ό είναι τ ο video για τ ο «Behind T he Mask» τ ου Mich
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Eντ υπ ωσ ιακό ... Παράξενα μέρη σ τ ο Google Earth.
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