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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ // 

Ταινίες πρώτης πανελλήνιας προβολής, μικρού και μεγάλου μήκους, κινουμένων σχεδίων και live action 

από όλο τον κόσμο προκαλούν παιδιά και εφήβους από 3 έως 18 χρονών να τις ανακαλύψουν με 

ελεύθερη είσοδο.  Ήρθε η ώρα ο παγκόσμιος παιδικός και εφηβικός κινηματογράφος να αποκτήσει τη 

δική του γιορτή στην Καλαμάτα. 

 

Το Πρώτο παιδικό και εφηβικό φεστιβάλ κινηματογράφου Καλαμάτας (#kalyff) αποτελεί τον καρπό της 

συνεργασίας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας Ενωση Συλλογων 

Γονεων Δημου Καλαματας και της Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας Filmhouse / Νέα 

Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμος Καλαμάτας - Municipality of 

Kalamata και της ΦΑΡΙΣ - Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας και έρχεται σε ετήσια βάση για να 

υποστηρίξει και να προωθήσει την παγκόσμια δημιουργική κινηματογραφική παραγωγή για παιδιά, 

εφήβους και τις οικογένειές τους. 

 

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η ψυχαγωγία και διάπλαση των παιδιών μας και η ανάδειξη της αξίας του 

κινηματογράφου ως σημαντικού στοιχείου για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της 

ενσυναίσθησής τους. 

 

«Θέλουμε να ψυχαγωγήσουμε και να εμπνεύσουμε τα παιδιά και τους νέους. Διαλέξαμε ό,τι πιο φρέσκο 

από την παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή για το νεανικό και παιδικό κοινό και φτιάξαμε ένα 

πολύχρωμο και πολυδιάστατο πρόγραμμα. Στόχος μας είναι –πέρα από την ψυχαγωγία– να ανοίξουμε 

μια συζήτηση για θέματα όπως τα δικαιώματα των παιδιών, η διαφορετικότητα, ο σεβασμός στην 

ετερότητα, η ανοχή, η δύναμη των κοριτσιών, οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές, οι οικογενειακές 

σχέσεις.» 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ // 

Η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας είναι μια αστική μη κερδοσκοπική πολιτιστική εταιρεία που 

στόχο έχει την προαγωγή του κινηματογράφου, αποτελεί μέλος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών 

Λεσχών Ελλάδας.  

 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων του Δήµου Καλαµάτας αποτελεί το ανώτατο όργανο των 

Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Δήµου που στοχεύει στην ακόµη στενότερη συνεργασία µεταξύ 

όλων των µελών της σχολικής κοινότητας και στη δυναµικότερη διεκδίκηση αυτών που οφείλουµε στα 

παιδιά µας 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ // 

Η οικονομική υποστήριξή σας στο Πρώτο Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καλαμάτας 

μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα, ενώ επιπλέον, η χορηγία σας θα αποτελούσε ευκαιρία για: 

 

//  θετική προβολή της επιχείρησής σας 

//  καλλιέργεια και ενδυνάμωση των εταιρικών σας αξιών μέσω του πολιτισμού 

//  θετικό συσχετισμό με τις τέχνες οπότε και ενίσχυση του Brand της επιχείρησής σας 

//  προσέλκυση θετικής προβολής από τα παραδοσιακά ΜΜΕ καθώς και από τα Social Media 

 

Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της, οι διοργανωτές προσφέρουν ένα χορηγικό 

https://www.facebook.com/hashtag/kalyff?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUysm8PhaAq2RoIvVZJRRcBpapSTsxdcbx-mWaQQ0R7e7mAhronNJUY0XNYdIgUU5OksvRR7u3gblGSTfbEFU9CRq7ba7vsdDM9OUkjXyGIOvlVQoiYTpjkk1CG-LoOCHWmILX8rWsE5D24jMpciVf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/enosigoneonkalamatas?__cft__%5b0%5d=AZUUysm8PhaAq2RoIvVZJRRcBpapSTsxdcbx-mWaQQ0R7e7mAhronNJUY0XNYdIgUU5OksvRR7u3gblGSTfbEFU9CRq7ba7vsdDM9OUkjXyGIOvlVQoiYTpjkk1CG-LoOCHWmILX8rWsE5D24jMpciVf&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/enosigoneonkalamatas?__cft__%5b0%5d=AZUUysm8PhaAq2RoIvVZJRRcBpapSTsxdcbx-mWaQQ0R7e7mAhronNJUY0XNYdIgUU5OksvRR7u3gblGSTfbEFU9CRq7ba7vsdDM9OUkjXyGIOvlVQoiYTpjkk1CG-LoOCHWmILX8rWsE5D24jMpciVf&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/filmhousegr?__cft__%5b0%5d=AZUUysm8PhaAq2RoIvVZJRRcBpapSTsxdcbx-mWaQQ0R7e7mAhronNJUY0XNYdIgUU5OksvRR7u3gblGSTfbEFU9CRq7ba7vsdDM9OUkjXyGIOvlVQoiYTpjkk1CG-LoOCHWmILX8rWsE5D24jMpciVf&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/filmhousegr?__cft__%5b0%5d=AZUUysm8PhaAq2RoIvVZJRRcBpapSTsxdcbx-mWaQQ0R7e7mAhronNJUY0XNYdIgUU5OksvRR7u3gblGSTfbEFU9CRq7ba7vsdDM9OUkjXyGIOvlVQoiYTpjkk1CG-LoOCHWmILX8rWsE5D24jMpciVf&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kalamata.gr?__cft__%5b0%5d=AZUUysm8PhaAq2RoIvVZJRRcBpapSTsxdcbx-mWaQQ0R7e7mAhronNJUY0XNYdIgUU5OksvRR7u3gblGSTfbEFU9CRq7ba7vsdDM9OUkjXyGIOvlVQoiYTpjkk1CG-LoOCHWmILX8rWsE5D24jMpciVf&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kalamata.gr?__cft__%5b0%5d=AZUUysm8PhaAq2RoIvVZJRRcBpapSTsxdcbx-mWaQQ0R7e7mAhronNJUY0XNYdIgUU5OksvRR7u3gblGSTfbEFU9CRq7ba7vsdDM9OUkjXyGIOvlVQoiYTpjkk1CG-LoOCHWmILX8rWsE5D24jMpciVf&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kalamatafaris/?__cft__%5b0%5d=AZUUysm8PhaAq2RoIvVZJRRcBpapSTsxdcbx-mWaQQ0R7e7mAhronNJUY0XNYdIgUU5OksvRR7u3gblGSTfbEFU9CRq7ba7vsdDM9OUkjXyGIOvlVQoiYTpjkk1CG-LoOCHWmILX8rWsE5D24jMpciVf&__tn__=kK-R


 
πρόγραμμα που καλύπτει μέρος των παγίων και εκτάκτων εξόδων του Φεστιβάλ:  

 

Χορηγός // 250 ευρώ //  

//  προβολή του λογοτύπου σας και του clip σας έως 30’’ πριν από κάθε έναρξη ενότητας  

// δυνατότητα ανάρτησης banner και τοποθέτηση των διαφημιστικών σας stands στους  

 χώρους διεξαγωγής των προβολών και των ειδικών εκδηλώσεων  

//  δυνατότητα εξειδικευμένων in situ προωθητικών ενεργειών 

//  προβολή της εταιρείας σας σε όλο το έντυπο πληροφοριακό υλικό του φεστιβάλ, στο site του 

φεστιβάλ και αναφορά σε δελτία τύπου  

 

 

Σας ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία και βασιζόμαστε ιδιαίτερα στη βοήθειά σας 

 

https://www.filmhouse.gr/kalyff/ 
#kalyff 

 

Με τιμή, εκ μέρους των Διοργανωτών 

Αναστασία Λιόκουρα // 6932904072 

Βασίλης Παπαευσταθίου // 6944862835 

Αμαλία Μάλαμα // 6979508928 

Παύλος Χριστόπουλος // 6972534892 

 

 

 

 
 

 

https://www.filmhouse.gr/kalyff/
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