
Το Φεστιβάλ «Emotion Pictures – Ντοκιμαντέρ και
Αναπηρία» χρειάζεται την συμπαράσταση σας!
aplotaria.gr  | 15/6/2011 | Κανένα σχόλιο

Μετρώ ντας 3 χρόνια επιτυχημένης πορείας κινδυνεύει
να καταργηθεί, παρόλο που σε αυτό το  σύντομο
χρονικό δ ιάστημα το  Φεστιβάλ κατόρθω σε να
δ ιαγράψει μια εντυπω σιακή πορεία τόσο στην Ελλάδα
(Αθήνα & περιφέρεια) όσο και στο εξ ω τερικό και στα
μεγάλα δ ιεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Το «Emo t io n Pict ures –  Ντ ο κιμαντ έρ και Αναπ ηρία », είναι ένα φεστιβάλ που κάνει πολύ
ουσιαστική δουλειά, προω θώ ντας μέσα από τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό τη
συζ ήτηση γύρω  από τα θέματα της αναπηρίας και της ανθρώ πινης αξ ιοπρέπειας.

Μπορείτε να δηλώ σετε την υποστήριξ ή σας υπογράφοντας ένα κείμενο συμπαράστασης στην
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.emotionpicturesfestival.com και ενώ νοντας την φω νή σας με
εκατοντάδες άλλους φίλους του φεστιβάλ, οργανισμούς, αλλά και σημαντικές
προσω πικότητες της Ελλάδας και του εξ ω τερικού. (τα απευθείας λινκ για τις  υπογραφές εδώ
και εδώ )

Με εκτίμηση

δράσεις - εκδηλώσεις - προτάσεις
"Στιγμές" Έκθεση φω τογραφίας της Lene Fossen
1 Ιουλίου - Citrus

"Χω ρίς Όνομα" Έκθεση ζω γραφικής της Serpil
Atagoz
1 Ιουλίου - Citrus

Αλκίνοος Ιω αννίδης Κιθάρα - Φω νή
1 Ιουλίου - 2 Ιουλίου - Citrus

Θεατρική παράσταση "Δεν ακούω , δεν βλέπω ,
δεν μιλάω "
5 Ιουλίου - 6  Ιουλίου - Θέατρο Καστρομηνά

Θεατρική παράσταση "Οι καλόπιστο ι θεατρίνο ι"
6  Ιουλίου - 7 Ιουλίου - Πλατεία Φρουρίου
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Η Καλλιτεχνική Δευθύντρια

Μαίρη Παπαλιού

Προβάλουμε απόψεις, εκδηλώ σεις, δράσεις  που αφορούν καλλιτεχνικά,
ο ικολογικά, ζω οφιλικά και κο ινω νικά θέματα. Ενδυναμώ νουμε τη φω νή τω ν
ομάδω ν που δραστηριοποιούνται στη Χίο  επιδ ιώ κοντας την ενεργή
συμμετοχή τω ν πολιτώ ν για την αναβάθμιση της πο ιότητας ζω ής στο νησί
μας.

Πείτε τη γνώμη σας

Όνομα (απαιτείται)

Email (απαιτείται) (δεν θα δημοσιευθεί)

Ιστοσελίδα

Θέλετ ε δ ίπ λα στ ο  σχό λιό  σας να εμφανίζετ αι η δ ική σας εικό να (Gravat ar);
Εγγραφείτ ε εδ ώ .

λέξ η - κλειδ ί

Εγγραφή  Διαγραφή

αναζήτηση

ροή δημοσιεύσεων
Λεφτά για χημικά πάντω ς υπάρχουν

Απόφαση λύσης της κατάληψης από τους
Αγανακτισμένους Xίου

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλει την απρόκλητη επίθεση
τω ν ΜΑΤ στους δ ιαδηλω τές

Υπερβολική χρήση χημικώ ν καταγγέλουν ο ι γιατρο ί

Αγανακτισμένο ι Χίου: Δηλώ νουμε αποφασισμένο ι
και δ ιεκδ ικούμε

Κατάληψη στο Δημαρχείο  Χίου από τους
«Αγανακτισμένους»

Ελλάδα δ ίχω ς προοπτική ή δ ιαφορετικά
«εφαρμοστικός νόμος»

η φωτογραφία της εβδομάδας
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Αφήστ ε σχό λιο

Φωτογραφική Λέσχη Χίου

ομάδες - σύλλογοι
Φω τογραφική Λέσχη Χίου

Πρω τοβουλία Πολιτώ ν Omiristas

Σύλλογος Οικολογίας & Περιβάλλοντος

Επιτροπή Ανθρω πίνω ν Δικαιω μάτω ν Δικηγορικού
Συλ.

Πρω τοβουλία "Ανεμογεννήτριες; Ναι μεν αλλά"
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Φίλο ι Προστασίας Περιβάλλοντος «ΕΛΙΞ»

Εθελοντική Ομάδα Καθηγητώ ν Χίου «Αλλήλω ν
Ένεκα»

Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου ΟΜΙΚΡΟΝ

Σύλλογος Δασοπροστασίας&Δασοπυρόσβεσης
Ιω νίας

Επιτροπή Αλληλεγγύης Προσφύγω ν Χίου “Λάθρα;
”

Ε.Ο.Δ. Το Κάστρο της Χίου-Ένας Χαμένος
Παράδεισος

Ποδηλατική Ομάδα Χίου "Ποδηλατείν"

Κινηματογραφική Λέσχη Χίου

Φιλοζω ικός Σύλλογος Χίου

βρείτε μας στο Facebook δημοφιλή
Θερινές εκδηλώ σεις στη Χίο  του
περιοδ ικού ΑΥΛΑΙΑ

Οι Οικολόγο ι - Πράσινο ι για την καντίνα στη
Μπέλλα Βίστα

Η Φω τογραφία της εβδομάδας: Θέα
γεμάτη χρώ μα

Δω ρεάν δ ιδακτική στήριξ η στους μαθητές
Λυκείου από τη νεοσυσταθείσα Εθελοντική

μανιφέστο
Προβάλουμε απόψεις,
εκδηλώ σεις, δράσεις

που αφορούν
καλλιτεχνικά, ο ικολογικά,
ζω οφιλικά και κο ινω νικά

θέματα.
Ενδυναμώ νουμε τη

φω νή τω ν ομάδω ν που
δραστηριοποιούνται
στη Χίο  επιδ ιώ κοντας
την ενεργή συμμετοχή

καιρός

22 -  28 °C
Νεφελώ δης

Σήμερα
Χίος

Matha ios Ste l la Mar ia Ele fther ia Olga

aplotaria.gr on Facebook

172 people like aplotaria.gr .

Like
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Ομάδα Καθηγητώ ν Χίου "Αλλήλω ν Ένεκα"

Πρόγραμμα εκδηλώ σεω ν Citrus

Αγανακτισμένο ι Χίου: Αδ ιαμφισβήτητα
στο ιχεία που μας κρύβουν επιμελώ ς (γιατί
άραγε;)

Φ ιλοζω ικός Σύλλογος Χίου: Ζω όφιλο ι και
άλλο ι

την ενεργή συμμετοχή
τω ν πολιτώ ν για την

αναβάθμιση της
ποιότητας ζω ής στη Χίο

.

Στ είλτ ε τ α κείμενα και
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ο  

Περί | Αποποίηση Ευθύνης | Επικοινωνία
© Copyright aplotaria.gr  2008 -  2011.

Cafer io Herm ine Ki  Kyr Io Is abe l la

Facebook s ocia l  p lug in

 PDFmyURL.com

http://www.aplotaria.gr/2011/06/citrus2011/
http://www.aplotaria.gr/2011/06/chiosindignadosfacts/
http://www.aplotaria.gr/2011/06/chiosanimalcareothers/
http://www.aplotaria.gr/about/
http://www.aplotaria.gr/disclaimer/
http://www.aplotaria.gr/contact/
http://www.aplotaria.gr
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

