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Έρχεται η απονομή για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πρόκειται για έναν

νέο θεσμό η πρώτη απονομή του οποίου θα πραγματοποιηθεί στις ∆εκεμβρίου στη της Γαλλίας

σε συνεργασία με την περιφέρεια και

Λίγα λόγια για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία

Τα νέα Ευρωπαϊκά Βραβεία είναι μια πρωτοβουλία του βραβευμένου Γάλλου

παραγωγού των ταινιών Ο Κιρικού και η μάγισσα Το τρίο της Μπελβίλ

Σκοπός είναι να αναδειχθεί η ποικιλία οι δεξιότητες αλλά και η καλλιτεχνική υπεροχή της

ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε όλες τις εκφάνσεις της ταινίες μικρού μήκους τηλεοπτικές σειρές και

εκπομπές ταινίες μεγάλου μήκους Την αρχική ομάδα αποτέλεσαν οι

ενώ πρόεδρος των νεοσύστατων βραβείων ανέλαβε από τον Ιούνιο του ο

συν δημιουργός της

Τέχνες Κόμικ
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Ο Ευρωπαϊκός χώρος αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος με στούντιο όπως Α

και πολλά άλλα Ωστόσο μέχρι

τώρα δεν υπάρχει ένας θεσμός που να φέρνει παραγωγούς σκηνοθέτες διανομείς τεχνικούς

σεναριογράφους φοιτητές με τις ταινίες τους δημοσιογράφους και κριτικούς διοργανωτές φεστιβάλ σε

επαφή σε μία και μοναδική στιγμή για τις ΕυρωπαΪκές ταινίες Πλέον όμως όλοι οι παραπάνω

επαγγελματίες σε Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα θα έχουν την

δυνατότητα να γίνουν μέλη των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μέσω της συμμετοχής τους δίνουν το δικό

τους παρόν στην επιβράβευση ταινιών και ευρωπαϊκών ταλέντων σε διαφορετικές κατηγορίες κάθε χρόνο

Ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Βραβείων ανέφερε μάλιστα κατά τη διάρκεια υπογραφής

της συμφωνίας με τους εκπρόσωπους της περιφέρειας Στοχεύουμε αυτά τα βραβεία

να γίνουν ένα ουσιώδες και σημαντικό τμήμα του έτους για όσους και είναι πολλοί στην Ευρώπη

ασχολούνται με αυτή την τόσο μοντέρνα και δυναμική μορφή τέχνης

Το όνομα των βραβείων

Το όνομα των βραβείων τιμά τους πρωτοπόρο των καρτούν και τον Γάλλο

δημιουργό πάνω από ταινιών Παράλληλα το βραβείο συνολικής προσφοράς

στο ευρωπαϊκό φέρει το όνομα της Γερμανής σκηνοθέτριας που

σκηνοθέτησε την πρώτη ευρωπαϊκή ταινία μεγάλου μήκους το

Λίγα λόγια για την τελετή

Η πόλη της και η περιφέρεια επιλέχθηκαν για να φιλοξενήσουν την απονομή των

βραβείων λόγω της δυναμικής τους υποστήριξής στις ταινίες και τον ενθουσιασμό τους να

φιλοξενήσουν την εκδήλωση Η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων θα λάβει χώρα

την Παρασκευή ∆εκεμβρίου στον χώρο του της Σύνδεσμος και πρέσβης των

Ευρωπαϊκών Βραβείων για την Ελλάδα είναι ο Βασίλης Κρουστάλλης καλλιτεχνικός

διευθυντής του

Πληροφορίες

Ημερομηνία ∆εκεμβρίου

Χώρος

∆ιαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία εδώ

∆ιαβάστε περισσότερα σχετικά άρθρα εδώ
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