
 
 
 

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου: 
Μια «Τρισδιάστατη» Έναρξη!  

 
Μια φαντασµαγορική έναρξη υπόσχεται φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Κύπρου, που ανοίγει τις πόρτες του αυτό το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 
2014, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεµεσό, παρουσιάζοντας ένα δυνατό πρόγραµµα µε 
µικρού µήκους ταινίες από την Κύπρο και ολόκληρο τον κόσµο.  
 
Το Ριάλτο όπως δεν το έχουµε ξαναδεί! 
 
Τρισδιάστατες προβολές πάνω στο κτίριο του Θεάτρου θα σηµάνουν την έναρξη του 
φετινού Φεστιβάλ στις 8.30µ.µ., όπου θα παρακολουθήσουµε ένα δηµιουργικό ειδικά 
σχεδιασµένο για το Φεστιβάλ. Πρόκειται για την τεχνολογία 3D 
Mapping, µια καινοτόµα τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί 
παρουσιάζοντας τρισδιάστατες εικόνες πάνω στο κτίριο, ενώ µετά τις 
προβολές των ταινιών θα έχουµε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουµε για 
µία ακόµα ώρα! Χορηγός της έναρξης του event είναι η Primetel.  
 
To Πάρτι της Παραµονής 
 
Προθέρµανση θα κάνουν οι µικροµηκάδες µαζί µε το κοινό της Λεµεσού την 
παραµονή του Φεστιβάλ, στις 10 Οκτωβρίου, 2014, στις 6.30µ.µ., στην αποβάθρα 
Εναερίου όπου οι Funked Up Project, θα εµφανιστούν ζωντανά µε ένα ρεπερτόριο 
από την ξένη pop-rock-blues-funk-soul  σκηνή, από γνωστούς καλλιτέχνες όπως 
Sting, Eric Clapton, Phil Collins, Chris Rea, Joe Coker, Supertramp, Doors κ.α.,  όλα 
διασκευασµένα µε το δικό τους δηµιουργικό τρόπο και ντυµένα µε τζαζ ηχοχρώµατα 
και µπόλικους αυτοσχεδιασμούς. Το τρίο αποτελείται από 
τους: Παύλο Γρηγορά-φωνή,  Χρήστο Πεχλιβάνη- πιάνο/φωνή και Ιάκωβο 
Πάρπα- σαξόφωνο/φλάουτο. 

 
«Μικρού µήκους» Δηµοσιογραφική στο Δηµαρχείο 
 
Στις 9 Οκτωβρίου, 2014, πρόκειται να πραγµατοποιηθεί δηµοσιογραφική 
διάσκεψη στο Δηµαρχείο Λεµεσού, στις 12µ.µ., κατά την οποία η καλλιτεχνική 
επιτροπή του Φεστιβάλ, που αποτελείται από τους σκηνοθέτες Αλεξία Ρόιντερ και 
Ιωακείµ Μυλωνά θα ανακοινώσουν την έναρξη, το περιεχόµενο αλλά και τους 
στόχους της φετινής διοργάνωσης.  
 
Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται µε ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. 
 
Μάθετε περισσότερα για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 
2014 στην επίσηµη σελίδα του www.isffc.com.cy και στην σελίδα του φεστιβάλ στο 
facebook όπου ανανεώνεται καθηµερινά. 
 
Facebook: Int’l Short Film Festival of Cyprus 
Twitter:@RialtoTheatreCy /#isffc14 
Είσοδος ελεύθερη (Απαραίτητη η εξασφάλιση θέσεων από το ταµείο του θεάτρου) 



Πληροφορίες:  Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ  77 77 77 45 
www.isffc.com.cy  / www.rialto.com.cy 


