
 

Γερμανόφωνο Φεστιβάλ 
κινηματογράφου 

24 & 25 Απριλίου 2015 

Πολιτιστικό Πολύκεντρο 
Ορεστιάδας 

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. (www.deutsch.gr) 

σε συνεργασία με ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE και 

την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ευχαριστεί για την ευγενική 

χορηγία και υποστήριξη: 

Δήμος Ορεστιάδας 

Ζαχαροπλαστείο «Το Άλσος» 

Κόφκελης Αρτογλύκισμα 

Μεθόριος 
(γρ.τεχνες/εφημερίδα/ραδιόφωνο) 

Ο Φούρνος του Κελεμενίδη 

«Φωτοτυπάδικο» Κυριακίδου Π. 

 

 

 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(www.deutsch.gr) 

- ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΒΡΟΥ - 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.05.2015 

ΚΩΜΩΔΙΑ 
 
 

8.30 μ.μ. – 10.00 μ.μ. Kebab Connection 
Regie: Anno Saul, 96 Min., Farbe, 2005 

 
 
Ο Ibo, απόγονος Τούρκων μεταναστών, ονειρεύεται να γυρίσει 

την πρώτη Γερμανική ταινία Kung Fu ενώ μέχρι στιγμής κάνει 

μόνο τα διαφημιστικά σποτ για το εστιατόριο του θείου του, το 

"King of Kebab". Παράλληλα, μαθαίνει ότι η Γερμανίδα κοπέλα 

του είναι έγκυος και καλείται να προσαρμοστεί στην ιδέα της 

πατρότητας αλλά και να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις της 

οικογένειάς του για τη σχέση του με μια Γερμανίδα. Η ταινία 

"Kebab Connection" παρουσιάζει με χιουμοριστικό τρόπο την 

κουλτούρα των Τούρκων μεταναστών της Γερμανίας, τον 

ανταγωνισμό με τους Έλληνες μετανάστες και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους ως δεύτερη γενιά μεταναστών… 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.05.2015 

Τα παραμύθια των αδερφών Grimm 

 
7.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ. “Rapunzel” 

Regie: Bodo Fürneisen, Farbe, 58 Min., 2009 

 

Η ιστορία αρχίζει όταν ένα νεαρό φτωχό ζευγάρι φέρνει στον κόσμο 

ένα όμορφο κοριτσάκι, τη Ραπουνζέλ. Μια κακιά μάγισσα τους 

αρπάζει με δόλο το βρέφος και το παίρνει μακριά τους. 

Απαρηγόρητοι οι γονείς αποδέχονται τη μοίρα τους. Η Ραπουνζέλ 

μεγαλώνει με φροντίδα και προσοχή. Μέρα με τη μέρα γίνεται όλο 

και πιο όμορφη. Η κακιά όμως μάγισσα, φοβούμενη μην τη χάσει, την 

κλειδώνει σε έναν πανύψηλο πύργο χωρίς πόρτα, μ’ ένα μόνο 

παράθυρο, στη μέση ενός πυκνού δάσους… 

 

9.00 μ.μ. – 10.00 μ.μ.  

“Die Bremer Stadtmusikanten” 

Regie: Dirk Regel, Farbe, 58 Min., 2009 

 

Τέσσερα ζώα, ένας γάιδαρος, ένας σκύλος, μία γάτα κι ένας κόκορας 

αποφασίζουν να βρουν μια καλύτερη τύχη στη Βρέμη, καθώς είναι 

ταλαιπωρημένα από την κακομεταχείρηση που έχουν υποστεί από τα 

αχάριστα αφεντικά τους. Γιατί πιστεύουν πως όσο δύσκολα και να 

περνάς, υπάρχει μια καλύτερη ζωή, φτάνει να την αναζητήσεις… 

 


