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Η ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ
Σινεμά και live jazz concerts ςτθ Μονι
Σάββατο 9 και Κυριακι 10 Σεπτεμβρίου 2017, 21.00

Ένα μοναδικό διιμερο κα απολαφςουν οι κινθματογραφόφιλοι, αλλά και οι φίλοι τθσ jazz,
παρζα με εκλεκτζσ ταινίεσ μικροφ και μεγάλου μικουσ και με live concerts. Με γενικό τίτλο
«Η νφχτα και θ πόλθ» το ινεμά ςτθ Μονι κα φιλοξενιςει, το Σάββατο 9 και τθν Κυριακι 10
Σεπτεμβρίου 2017, από τισ 21.00, ταινίεσ που ζχουν ςτο επίκεντρό τουσ τθν κάποιεσ φορζσ
ιδιόρρυκμθ ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ των θρώων που κινοφνται ςτο νυχτερινό αςτικό τοπίο,
αλλά και τον τρόπο που το ςινεμά αποτφπωςε τθ μεταβολι αυτοφ του τοπίου. Πρόκειται για
τζςςερισ εξαιρετικζσ ταινίεσ μικροφ μικουσ από το Thess International Short Film Festival,
επιλεγμζνεσ από τον Γιάννη Ζαχόπουλο και τα αριςτουργιματα «Η νφχτα και θ πόλθ» του Ζιλ
Νταςζν και «Μετά τα μεςάνυχτα» του Μάρτιν κορςζηε, που προβάλλονται ςε ςυνεργαςία
με το CineDogs.gr.
Φυςικά, θ κατάλλθλθ μουςικι επζνδυςθ για όλθ αυτιν τθ μυκιςτορθματικι εξζλιξθ τθσ
πόλθσ δεν κα μποροφςε παρά να είναι θ τηαη, τθν οποία κα αναλάβουν να μεταφζρουν επί
ςκθνισ οι δφο μπάντεσ που κα παίξουν μετά τισ προβολζσ.
Σο πρόγραμμα:
Σάββατο 9/9
21.00 Προβολζσ μικροφ μικουσ ταινιών (ςε ςυνεργαςία με το TiSFF)
- Next Floor του Dennis Villeneuve
- Rien Ne Peut T' Arreter του David Hourregue

21.30 Προβολι μεγάλου μικουσ ταινίασ (ςε ςυνεργαςία με το CineDogs.gr)
- Η νφχτα και θ πόλθ (Night and the City) του Jules Dassin
23.15 Live Jazz με τουσ Yako Trio – αφιζρωμα ςτον Γιάννθ Κωνςταντινίδθ
Σο Yako Trio είναι ζνα μουςικό ςχιμα νζων παιδιών που επιχειρεί κάτι ολότελα πρωτότυπο
και ιδιαηόντωσ δθμιουργικό: ζνα αφιζρωμα ςτον ςπουδαίο Έλλθνα μουςικό Γιάννη
Κωνςταντινίδη, παίρνοντασ τισ διαςκευζσ που αυτόσ ζχει κάνει ςε παραδοςιακοφσ ςκοποφσ
και ενορχθςτρώνοντασ τεσ για piano jazz trio!.
Οι Yako Trio είναι οι Λζανδροσ Παςιάσ (πιάνο), Γιώργοσ Κλουντηόσ – Χρυςίδθσ (τφμπανα) και
Βαγγζλθσ Βραχνόσ (κοντραμπάςο).

Κυριακή 10/9
21.00 Προβολζσ μικροφ μικουσ ταινιών (ςε ςυνεργαςία με το TiSFF)
- Chaos του Sebastien Petit
- Aya των Mihal Brezis & Oded Binnum
21.45 Προβολι μεγάλου μικουσ ταινίασ (ςε ςυνεργαςία με το CineDogs.gr)
- Μετά τα μεςάνυχτα (After Hours) του Martin Scorsese
23.30 Jazz Trio με jazz-swing ιχουσ
Παίηουν: Λζανδροσ Παςιάσ (πιάνο), Βαγγζλθσ Βραχνόσ (κοντραμπάςο), James Wylie
(ςαξόφωνο)

-------------------------------------------------------------------------------------Ώρα ζναρξησ: 21.00
Τιμή ειςιτηρίου:
5€ και 7€ και για τισ δφο ημζρεσ
Σημεία Προπώληςησ:
- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτών, Κολοκοτρώνθ 21
- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt και ςε όλα τα φυςικά ςθμεία προπώλθςθσ viva.gr
- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr
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