
 

 

 

  

Cine-Πρωινά στο ΙΜΚ 

Για τα παιδιά και όλη την οικογένεια 

  

Πρόκειται για την νέα εκπαιδευτική δράση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με ένα κύκλο 

προβολών παιδαγωγικού χαρακτήρα που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 

στο ΙΜΚ σε συνεργασία με την  Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και το Νεανικό Πλάνο. Οι 

προβολές θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, ημέρα Σάββατο στις 12.00 π.μ. 

Είσοδος κατ’ άτομο 3 ευρώ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 

 

Δεκέμβριοσ, 28 

Μια ιςτορία για τον Αη-Βαςίλη, του Juha Wuolijoki 

Φινλανδία, 2007, έγχρωμο, 80΄ 

Μια χριςτουγεννιάτικθ ταινία για όλθ τθν οικογζνεια, που 

ζκανε ρεκόρ ειςιτθρίων όλων των εποχϊν ςτθ Φινλανδία 

Η πρϊτθ ταινία ςτθν ιςτορία του παγκόςμιου 

κινθματογράφου που αναφζρεται ςτθν παιδικι θλικία 

του Αϊ Βαςίλθ. 

Υποτιτλιςμένη 

 

 



 

 

Ιανουάριοσ, 21 

 Ο Βίνςεντ και εγώ, του Μικαέλ Ριμπό 

Καναδάς, 1990, έγχρωμο, 100΄ 

Μια αξιαγάπθτθ ιςτορία που αφθγείται το καυμαςμό μιασ 

μικρισ μακιτριασ για το ζργο του βαν Γκογκ, ειπωμζνθ με 

γοθτεία και χιοφμορ υψθλοφ επιπζδου. Ιδιαίτερα 

εφευρετικι ιςτορία για αγόρια και κορίτςια που ζχουν 

μεγαλϊςει εκτόσ Disney. 

Υποτιτλιςμένη 

 

 

 

Φεβρουάριοσ, 18 

 

   Ο Βαςιλιάσ των Μαςκών του Γου Τιαν Μινγκ 

 Κίνα, 1996, ζγχρωμο, 101ϋ 

Ένα γοθτευτικό παραμφκι για τον μαγικό χϊρο του κεατρικοφ κεάματοσ 

και τθν παραδοςιακι τζχνθ τθσ μάςκασ από τον Γου Τιαν Μινγκ, που θ 

περίφθμθ τζταρτθ γενιά των κινζηων κινθματογραφιςτϊν αναγνωρίηει ωσ 

μζντορά τθσ. 

 

 

Υποτιτλιςμένη 

 

 

 

 

 



 

 

Μάρτιοσ, 17 

 

Ο Κιρικοφ και η Μάγιςςα του Μιςζλ Οςελό 

Γαλλία-Βζλγιo, 1998, ζγχρωμο 70ϋ 

Μ’  ζνα εμπνευςμζνο ςκίτςο και τα τραγοφδια του διάςθμου 

Σενεγαλζηου τραγουδιςτι Γιουςοφ ν’ Ντουρ, ο ςκθνοκζτθσ 

εικονογραφεί με πανζμορφεσ εικόνεσ ζναν μφκο τθσ δυτικισ 

Αφρικισ. Μια αλλιϊτικθ πρόταςθ για το κινοφμενο ςχζδιο. 

 

 

 

Μεταγλωττιςμένη. Από Νηπιαγωγείο 

 

 

Απρίλιοσ, 28 

 

Μινοφσ του Vinsent Bal 

Ολλανδία, 2001, έγχρωμο, 86΄ 

Εκείνθ είναι μία όμορφθ κοπζλα που κάποτε ιταν γάτα. Εκείνοσ 

είναι ζνασ γοθτευτικόσ ρεπόρτερ, που αναηθτά ζνα καυτό κζμα 

για να κρατιςει τθ δουλειά του. Ένα κρίλερ με γάτεσ, βαςιςμζνο 

ςτο ομϊνυμο βιβλίο τθσ διάςθμθσ ςυγγραφζωσ για παιδιά Annie 

M.G. Schmidt 

 

Υποτιτλιςμένη 

 

 

 

 



 

 

Μάιοσ, 19 

 

 

  Το παιδί που ήθελε να γίνει αρκοφδα του Γιάνικ Χάςτρουπ 

Δανία-Γαλλία, 2002, έγχρωμο, 78΄ 

Ένα πανζμορφο παραμφκι, που εξυμνεί το μεγαλείο τθσ 

μθτρότθτασ και τθ δφναμθ των οικογενειακϊν δεςμϊν,  κίγοντασ 

παράλλθλα ηθτιματα όπωσ εκείνα τθσ βαςικισ επιβίωςθσ αλλά και 

τθσ αναηιτθςθσ του βακφτερου νοιματοσ τθσ φπαρξισ μασ. 

 

Μεταγλωττιςμένη. Από Νηπιαγωγείο 

 

 

 

 

Πληροφορίες:2810 283219(εσωτ. 106), Φανή Καμπάνη 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΙΜΚ 

 

 

 

 

  

 

 


