
 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ “ALIVE INSIDE” στο πλαίσιο του IN-EDIT 

2016, Thessaloniki Edition. 

Πριν τρία χρόνια, το IN-EDIT Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ στον κόσμο, 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τον Απρίλιο, τρία χρόνια, χιλιάδες χιλιόμετρα και 

δεκάδες μουσικά ντοκιμαντέρ αργότερα, επιστρέφει στο Ολύμπιον για τρίτη χρονιά με τη δέσμευση ότι… 

δε θα δεις πουθενά τόση μουσική! 17 μοναδικά μουσικά ντοκιμαντέρ, που καλύπτουν όλο το φάσμα της 

παγκόσμιας μουσικής, αποτελούν τον κορμό του φετινού προγράμματος, που όμως συμπληρώνεται από 

μία σειρά εκδηλώσεων σε όλη την πόλη. Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται, για επτά ημέρες, στο απόλυτο 

σημείο συνάντησης των φίλων της μουσικής και του κινηματογράφου! Είστε έτοιμοι; 

Για πρώτη φορά φέτος, το IN-EDIT, παρουσιάζει το πρόγραμμα “IN-EDIT kids”. Σε συνεργασία με το 

Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης μια ομάδα μαθητών του σχολείου με τη βοήθεια των 

καθηγητών τους και των συνεργατών του IN-EDIT (δρ. Κ. Γουλέτη) υποτίτλισαν αποσπάσματα της ταινίας 

“Alive Inside” που  προβάλλεται στο πλαίσιο του In-Edit Greece 2016, Thessaloniki Edition. Μέσω αυτού του 

προγράμματος, στα πλαίσια της υιοθέτησης σύγχρονων μορφών διδασκαλίας για την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών, οι μαθητές μπόρεσαν να εξοικειωθούν και με τη διαδικασία της οπτικοακουστικής μετάφρασης 

στην πράξη. Με μια σειρά δραστηριότητες και εφαρμογές, τα παιδιά προσέγγισαν με έναν καινούριο και 

ευχάριστο τρόπο την ξένη γλώσσα και έθεσαν σε εφαρμογή τα όσα έμαθαν στην πράξη μέσω του 

φεστιβάλ μουσικών ντοκιμαντέρ του IN-EDIT. 

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί το Σάββατο 09 Απριλίου, στις 13:00 και την Τρίτη 12 Απριλίου, στις 16:30 

στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Το Ντοκιμαντέρ 

Alive Inside 

Dan Cohen, ΗΠΑ, 2014, 78' (γλώσσα: Αγγλικά) 

Η δύναμη της μουσικής σε όλο της το μεγαλείο! O σκηνοθέτης, Dan Cohen, φέρνει τη μουσική 

αντιμέτωπη με την ασθένεια του Alzheimer και αποτυπώνει σε αυτό το ντοκιμαντέρ την ιλιγγιώδη 

δύναμη της. Σχεδιάζει προσωπικές playlists για ασθενείς του Alzheimer και το αποτέλεσμα είναι πέρα 

από κάθε φαντασία μοναδικό. Τα πρόσωπά τους φωτίζονται, τα δάκτυλά τους πιάνουν το ρυθμό 

και πού και πού, μουρμουρίζουν μερικούς στίχους. Άνθρωποι που έμοιαζαν απομακρυσμένοι 

οριστικά από το περιβάλλον τους, γίνονται ξαφνικά ξανά κομμάτι του, χάρη στη μουσική. 

Θα χαρούμε να σας δούμε τόσο σε αυτό όσο και στα υπόλοιπα ντοκιμαντέρ του In Edit Greece από τις 7 

μέχρι τις 13 Απριλίου, όπου η μουσική και το σινεμά συναντιούνται στην πιο ειλικρινή τους μορφή: το 

ντοκιμαντέρ. 

Δε θα δεις πουθενά… τόση μουσική! 



 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
IN-EDIT GREECE 2016 THESSALONIKI EDITION 
7-13 Απριλίου 
κινηματογράφος ΟΛΥΜΠΙΟΝ (πλατεία Αριστοτέλους) 
 
Παρακολουθήστε όλα τα νέα του In-Edit Greece εδώ: 
επίσημη ιστοσελίδα: www.in-edit.gr 
Facebook page: www.facebook.com/InEditGreece 
Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1701724360042544/ 
Instagram: instagram.com/ineditgreece 

Το εισιτήριο του φεστιβάλ κοστίζει 5 ευρώ. Διατίθενται πακέτα εισιτηρίων 2+1(10 ευρώ) και IN-EDIT 
PASS που εξασφαλίζει είσοδο σε όλες τις προβολές του φεστιβάλ (25ευρώ). Προπώληση γίνεται στα 
εκδοτήρια του Ολύμπιον και μέσω της viva (https://www.viva.gr/tickets/festival/kinimatografos-
olympion/in-edit-festival-thessaloniki-2016/) και του Public. Bρείτε επιπλέον πληροφορίες για το 
φεστιβάλ και το πρόγραμμά του στο www.in-edit.gr 
Twitter: twitter.com/InEditGreece  

http://www.in-edit.gr/
https://www.facebook.com/InEditGreece

