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Promoting 
French cinema 
worldwide

Promouvoir
le cinema français 
dans le monde
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Le cinéma sur TV5MONDE, 
c’est 6 rendez-vous par semaine, dont les dimanches à 21h.

LA PLUS GRANDE SALLE 
DE CINÉMA EN FRANÇAIS 

DANS LE MONDE

Pour toutes informations sur nos programmes : www.tv5monde.com
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10 1114o Φεστιβάλ ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | 14e Festival du Film FrancophoneΠρόΓράμμά | proGramme



12 1314o Φεστιβάλ ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | 14e Festival du Film FrancophoneΠρόΓράμμά | proGramme



14 1514o Φεστιβάλ ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | 14e Festival du Film FrancophoneΠρόΓράμμά | proGramme



16 1714o Φεστιβάλ ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | 14e Festival du Film FrancophoneΠρόΓράμμά | proGramme



18 ΠρόΓράμμά | proGramme
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Οι αγαπημένές ταινιές 
των μαθητων τΟυ έλληνΟγαλλικΟυ λυκέιΟυ
EugènE DElacroix

    Les fiLms « coup de cŒur » 
      des éLÈves du Lycée franco-HeLLénique
    eugÈne deLacroix  

από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας οι μαθητές του Ελληνογαλλι- 
κού Λυκείου eugène delacroix έχουν επιλέξει ταινίες που τους αρέσουν ιδιαίτερα. 
αποφάσισαν να μοιραστούν τις προτιμήσεις τους με το κοινό και θα μας παρουσιάσουν οι ίδιοι αυτές 
 τις ταινίες πριν από την έναρξη της προβολής τους.

les élèves du lFhed ont choisi plusieurs films de la sélection du Festival du Film Francophone de Grèce 
qu’ils aiment particulièrement. ils ont décidé de partager leurs « coups de cœur » avec le public et présen-
teront eux-mêmes ces films avant les projections.

Le tableau                                                                                                             Populaire

Ombline                                                   Comme un lion



20 21ΔιάΓωνιστιΚό τμημά |  Films en compÉtitionΔιάΓωνιστιΚό τμημά |  Films en compÉtition



22 23ΔιάΓωνιστιΚό τμημά |  Films en compÉtitionΔιάΓωνιστιΚό τμημά |  Films en compÉtition
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26 27Πάνόράμά ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | panorama du cinÉma FrancophoneΠάνόράμά ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | panorama du cinÉma Francophone

Καζαμπλάνκα, ιούλιος του 1999. ό Mikhi, περιθωριακός τσαγκάρης, ερωτεύεται τη Rita, την ευαίσθητη 
αδερφή μιας συμμορίας που κλέβει αυτοκίνητα. Θα κάνει τα πάντα προκειμένου να καταφέρουν να 
ζήσουν τον έρωτα τους. την ίδια στιγμή όμως, ο Daoud, ένας αστυνομικός της παλιάς σχολής με βίαιες 
μεθόδους, αναζητά τη συμμορία... 
 
casablanca, juillet 1999. mikhi, poseur de sabots, tombe amoureux de rita, la soeur fragile d’une fratrie 
de voleurs de voitures. il va tout faire pour que rita et lui puissent vivre leur histoire d’amour. mais daoud, 
un policier de la vieille école aux méthodes violentes, se lance aux trousses des voleurs…

σΚηνόΘεσIά - σενάριό | rÉalisation - scÉnario : 
Hicham Lasri  ΦωτόΓράΦIά | photoGraphie : Maxime 
Alexandre  HΘόΠόιόι | avec : Ismail Aboul Kanater, Sam 
Kanater, Salah Ben Salah
ΠάράΓωΓη | production : La Prod  
ΠάΓΚόσμιά εΚμετάλλευση | distribution 
internationale : Insomnia
εΓΧρωμό | couleur : 35 mm, 105΄

La fin (anniHaya)  
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μαρόκο | maroc, 2011



28 29Πάνόράμά ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | panorama du cinÉma FrancophoneΠάνόράμά ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | panorama du cinÉma Francophone



30 31Πάνόράμά ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | panorama du cinÉma FrancophoneΠάνόράμά ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | panorama du cinÉma Francophone



32 33Πάνόράμά ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | panorama du cinÉma FrancophoneΠάνόράμά ΓάλλόΦωνόυ ΚινημάτόΓράΦόυ | panorama du cinÉma Francophone







38 39τάινιεσ άνιμάτιόν | Films d’animationτάινιεσ άνιμάτιόν | Films d’animation



40 τάινιεσ άνιμάτιόν | Films d’animation



42 43άΦιερωμά | hommaGe  carole bouquetάΦιερωμά | hommaGe  carole bouquet



Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση

Yποδεχόμαστε την εποχή που έρχεται με τη νέα 
προθεσμιακή κατάθεση “Alpha Νέα Εποχή”. Με 
την “Alpha Νέα Εποχή” εξασφαλίζετε από σήμερα 
και για τα επόμενα δύο έτη την απόδοση της 
καταθέσεώς σας, ενώ διατηρείτε την ελευθερία 
των χρημάτων σας. Επωφεληθείτε από:
•  Υψηλές αποδόσεις για δύο έτη, σταθερές ανά 

τρίμηνο
•  Ελευθερία αναλήψεως του κεφαλαίου κάθε 

τρίμηνο, στην επέτειο του προϊόντος, χωρίς 
επιβάρυνση

•  Τριμηνιαία καταβολή τόκων, στον λογαριασμό 
καταθέσεών σας.

Τώρα κοιτάζουμε
με σιγουριά
το μέλλον.

Ενημερωθείτε για τους όρους της 2ετούς Προθεσμιακής Καταθέσεως, τις ισχύουσες εκδόσεις, τα ελάχιστα ποσά,
τους πίνακες επιτοκίων και τη ΣΕΠΑ, στα Καταστήματα της Alpha Bank και της Εμπορικής Τραπέζης

και στα www.alpha.gr και www.emporiki.gr

Το προϊόν διατίθεται στα 706 Καταστήματα                                            και

Το πρώτο προϊόν που δημιούργησαν από κοινού
η Alpha Bank και η Εμπορική Τράπεζα.

Εμείς δεσμευόμαστε για την απόδοση των χρημάτων σας, ενώ εσείς είστε ελεύθεροι.

Νέα προθεσμιακή κατάθεση
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46 47ειΔιΚεσ Πρόβόλεσ | projection spÉcialesειΔιΚεσ Πρόβόλεσ | projection spÉciales



    
έιςιτηρια | billets

κηφισίας, 109 | 109, av. Kifissias – 115 24 αθήνα | Athènes  
 210 69 22 655 
www.danaoscinema.gr 

ακαδημίας, 57 | 57, avenue Akadimias  210 36 22 683 

ςίνα 31 | 31, rue sina  210 33 98 633/689  
www.festivalfilmfrancophone.gr GRÈCE



ταινία που διαγωνίζεται για το βραβείο της κριτικής επιτροπής και για το βραβείο Κοινού | 
Film en compétition concourant pour le Prix du jury et le Prix du public            
άγαπημένη ταινία των μαθητών του ελληνογαλλικού λυκείου Eugène Delacroix | Film « coup 
de cœur » des élèves du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix 

Παρουσία των προσκεκλημένων γάλλων καλλιτεχνών | En présence de la délégation artistique 
du film  









Pour suivre toute 
l’actualité culturelle

Retrouvez Culture du lundi au vendredi à 18h15 

et la Chronique Cinéma 
tous les mercredis à 10h45 sur FRANCE 24 

et à la demande sur FRANCE24.com 

RETROUVEZ FRANCE 24 EN GRECE SUR NOVA, ON TELECOMS, 
CONN-X TV, VIVODI, SUR MOBILE, TABLETTE ET FRANCE24.com

Festival du Film Francophone de Grèce 145x200.indd   1 12/03/13   20:07
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SPECTACLE VIVANT / ARTS VISUELS / ARCHITECTURE  
 CINÉMA / LIVRE / PROMOTION DES SAVOIRS

 SAISONS CULTURELLES / LANGUE FRANÇAISE
RÉSIDENCES / COOPÉRATION AVEC LES PAYS DU SUD

L’Institut français est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes pour l’action culturelle extérieure de la France.     www.institutfrancais.

L’Institut français contribue à la promotion du patrimoine cinématographique français 
à l’étranger et à la diffusion non commerciale des œuvres de création récente. Il est également 
chargé de promouvoir les cinématographies du sud à travers la Cinémathèque Afrique, le 
Pavillon « les Cinémas du Monde » dans le cadre du Festival de Cannes, et le Fonds Sud 
Cinéma dont il assure le secrétariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Cinema_165 226.indd   1 21/02/12   16:47
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GRANDS PROJETS
HELLAS

CONSTRUCTION

STATION ALIMOS
liGNe 2 DU MÉtRO D'AtHÈNes

conception & synthèse - coordination

LYCÉE FRANCO-HELLÉNIQUE
eUGÈNe DelACROiX 

travaux de rénovation de façades



  
 

        

       
   




