
 
 
 

Λεµεσός, 9 Οκτωβρίου 2018 
 

8o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ 
13 – 19 Οκτωβρίου 2018 
Θέατρο Ριάλτο, Λεµεσός 

 
Προσεχώς η µεγάλη έναρξη 
 το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 

 
 
To φηµισµένο πλέον Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, το οποίο 
αναµένουν µε ανυποµονησία κοινό και επαγγελµατίες του σινεµά, θα κάνει την 
επίσηµη έναρξή του το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018, στο Θέατρο Ριάλτο, στις 8.30µ.µ. 
µε µία ζωντανή οπτικοακουστική παράσταση.  

 
Έναρξη µε fluid screenings και µια ζωντανή οπτικοακουστική περφόρµανς 

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018, 20:30, Θέατρο Ριάλτο 
 
Το Φεστιβάλ θα καλωσορίσει κοινό και δηµιουργούς µε εντυπωσιακά "fluid screenings" , που 
θα κατακλύζουν τον εξωτερικό χώρο του Θεάτρου Ριάλτο, ενδυναµώνοντας την συνολική 
εµπειρία του σινεµά για όλους τους παρευρισκοµένους.    
  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει φέτος η δηµιουργική σύµπραξη του ΙSFFC µε τους Παναγιώτη 
Μηνά (Pan) και Γιάννη Ηλιάδη (Isel), που κάνει το Φεστιβάλ να "φαντάζει" πιο σύγχρονο 
από ποτέ. Γνωστοί στο κυπριακό κοινό, οι δύο δηµιουργοί είναι ενεργά µέλη της ντόπιας 
ηλεκτρονικής σκηνής, µέλη του Honest Electronics και ιδρυτές της ‘Noiseofozon’ µιας 
υπαίθριας πλατφόρµας για περφόρµανς µε synthesizer. Θα παρουσιάσουν µια ζωντανή 
οπτικοακουστική σύνθεση µε τίτλο Glow Glass Stick, χρησιµοποιώντας samplers, drum 
machines, synthesizers, κάµερες και βίντεο synths. H συγκεκριµένη περφόρµανς 
δηµιουργήθηκε αποκλειστικά για την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ.  
 

 
Εναρκτήριο Πάρτι στο... γκαράζ!*, Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 20:30 

Χώρος: Αποθήκες ΕΚΑ, Οδός Ελευθερίας 109, Λεµεσός 3042 

 
Την παραµονή της φεστιβαλικής έναρξης, τo ISFFC «σταθµεύει» σε ένα παλιό γκαράζ στο 
κέντρο της πόλης, και καλεί όλους σε ένα urban πάρτι µε DJ sets από τους isel, MYHN live 
και Spivak, µαζί µε ένα διαδραστικό θέαµα που συνδυάζει φως, εικόνα, προβολές και 
ζωντανή ηλεκτρονική µουσική. Στον χώρο θα υπάρχει street food από τους Serial Grillers και 
ποτά από το Tapper Bar.  



*Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία µε τους Μαρία Λιανού και Αλέξανδρο Χριστοφίνη και 
αποτελεί συνέχεια στη σειρά δράσεων «Λεµεσός, µετά την ανάπτυξη τι;», ένα πρόζεκτ που 
ερευνά την αρχιτεκτονική ως µια αδιάλειπτη άσκηση στοχασµού της σχέσης χώρου-τόπου 
και της ύπαρξης του ανθρώπου µέσα σε αυτήν. 

 
 
  
Η είσοδος στις προβολές και εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Αναζητήστε το αναλυτικό 
πρόγραµµα στην ιστοσελίδα www.isffc.com.cy 
 
Διοργανωτές: Το Φεστιβάλ είναι µια συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 
Υπ.Π.Π. και του Θεάτρου Ριάλτο.  
 
Υπότιτλοι: Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται στους αυθεντικούς τους διαλόγους µε 
ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. 
Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus Twitter: #RialtoTheatreCy /#isffc18 
Είσοδος ελεύθερη (Απαραίτητη η εξασφάλιση θέσεων από το ταµείο του θεάτρου, την 
ιστοσελίδα του, ή την εφαρµογή Rialto Theatre App) 
Κατάλληλο για άνω των 18. 
 
Πληροφορίες:  Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ  77 77 77 45- www.isffc.com.cy  / www.rialto.com.cy 

Διοργανωτές:  
Συνδιοργανωτές: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο & Γραφείο 
Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 

Χορηγοί Επικοινωνίας:           

 
Τελεί υπό την αιγίδα του Δηµάρχου Λεµεσού. 
 
Στηρίζουν: Δήµος Λεµεσού, Αυστριακή Πρεσβεία, Πρεσβεία Ολλανδίας, Ινστιτούτο Γκαίτε, 
ΤΕΠΑΚ, Γραφείο Αποφοίτων Πανεπιστηµίου Κύπρου, Κινηµατογραφική Λέσχη Λ/σού, 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λ/σού, Vestnik Kipra, Εφηµερίδα Λεµεσός και Βιβλιοτρόπιο 
 

 


