
 

9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού 

Έναρξη την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2014 

1 - 8 Aυγούστου 2014, Θέατρο Ένα & Σουσάμι, Λεμεσός 

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για το πρόγραμμα! 

  

9th Lemesos International Documentary Festival 

kicks off this Friday, August 1st, 2014 

1 - 8 August 2014, Theatro Ena & Sousami, Limassol 

 

 CLICK HERE to access the programme! 

 

  

Την Παρασκευή, 1η Αυγούστου 2014 σηκώνει αυλαία το φετινό, 

πολυαναμενόμενο 9οΔιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού 2014, που θα 

πραγματοποιηθεί στo ΘέατροΈνα στη Λεμεσό, από την 1η μέχρι και τις 8 

Αυγούστου 2014, με μερικές παράλληλες προβολές στο Sousami. 

  

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει με την παρουσίαση του διαδικτυακού τηλεοπτικού δικτύου 

ΦΑΚ, το οποίο παράγει πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό κυρίως στον χώρο του 

ντοκιμαντέρ. Θα προβληθεί η ταινία Millenials Made in Cyprus, μια παραγωγή του 

ΦΑΚ. 

  

Η εναρκτήρια ταινία ντοκιμαντέρ του φεστιβάλ είναι το 20,000 Days on Earth, στην 

οποία δράμα και πραγματικότητα συνδυάζονται σε 24 ώρες από τη ζωή του Nick 

Cave, μουσικού και διεθνούς πολιτιστικού προτύπου. Η ταινία απέσπασε ανάμεσα σε 

άλλα το Βραβείο Σκηνοθεσίας και Μοντάζ Ντοκιμαντέρ στο φετινό Φεστιβάλ Σάντανς, 

Εδώ το τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=Ap0_y5EGttk 
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Μετά τις προβολές, θα ακολουθήσει η συναυλία του διακεκριμένου μουσικού 

Μιχάλη Δέλτα (Στέρεο Νόβα) στoν εξωτερικό χώρο του Θέατρου Ένα.  

  

Mε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με 23 ταινίες ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο σε 

πρώτη παγκύπρια προβολή, διακεκριμένους καλεσμένους, DJ sessions, live 

εμφανίσεις, εργαστήρια για επαγγελματίες και δροσερά mojito από το εξίσου 

δημοφιλές festival bar, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα συνεχιστεί 

μέχρι και τις 8 Αυγούστου.  

  

Εξάλλου, το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε 

χρόνο το εργαστήρι για επαγγελματίες Docstalk. Στόχος του εργαστηρίου είναι να 

προσφέρει στους Κύπριους σκηνοθέτες, παραγωγούς και επαγγελματίες του χώρου 

την ευκαιρία να εξελίξουν τις ικανότητές τους στην δημιουργία ταινιών ντοκιμαντέρ και 

να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα του αντικειμένου. Λεπτομερές πρόγραμμα του 

φετινού Docstalk εδώ.Το DocsTalk θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Κούριο.  

  

Πληροφορίες: 77 77 25 52, info@filmfestival.com.cy, www.filmfestival.com.cy  

 

                            

  

Lemesos International Documentary Festival kicks off this Friday, August 1st 2014 

at Theatro Ena, in the heart of Limassol city centre for its ninth edition. The Festival 

will run throughout the 1st to the 8th August 2014 with 23 documentary screenings, 

various workshops, live events and some parallel screenings at Sousami. 

  

The Festival will open with a short introduction of PHAK TV, an independent online 

television network based in Cyprus, which produces original audiovisual material. 
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Their film Millenials Made in Cyprus will be screened. 

  

The opening film of this year’s festival will be 20,000 Days on Earth, where drama 

and reality combine in a fictitious 24 hours in the life of musician and international 

cultural icon Nick Cave. Among other awards, the film won Best Directing and Best 

Editing Award in World Cinema Documentary at this year’s Sundance  Film Festival. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ap0_y5EGttk 

  

Following the screenings, the Festival will host a live concert of musician Mikael Delta 

(Stereo Nova), to take place outside Theatro Ena. 

  

Presenting a multi-faceted programme with 23 documentaries from across the globe 

in their first Cyprus premiere, hosting acclaimed guests, DJ sessions, live gigs, 

workshops for professionals accompanied with its refreshing mojitos, the Lemesos 

International Documentary Festival has been established as one of the most must-

visit festivals of the Cypriot summer. 

  

Moreover, during the weekend 2nd & 3rd August,  Docstalk workshop for 

professionals will take place. The workshop aims to offer to Cypriot filmmakers, 

producers and film professionals, the opportunity to develop their skills in 

documentary and acquire a global view of the field. Please click here for the full 

Docstalk programme.DocsTalk will take place at Curium Hotel. 

  

  

Info: 77 77 25 52, info@filmfestival.com.cy, www.filmfestival.com.cy  
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