„Неконформистката алтернатива” представя:
Програма: Детско утро с Работилница за
анимационни герои
Културен Център G8 , 12 юни (неделя), 11:30 ч., 5 лв.

Анотация на програмата: Седем анимационни и игрални
филма за деца до 10 години. През различни приключения
ще преминат малки момичета, момчета, познати и
непознати животни, риби, птици, буболечки. Неочаквано
ще оживеят предметите в една баня. А накрая... всеки ще намери нов приятел.
Очакваме нашите малки зрители да се включат в Работилницата „Моят първи
анимационен герой от пластелин”, която сме организирали след прожекцията.
Куратор: Ирина Китова; Аниматор на Работилницата: Анита Тончева
Обща продължителност на късометражната програма: 41 мин.
Общо времетраене на Работилницата: до 2 часа
Оранжевата песен / The Orange Song
Англия / България, 2014, 01:38
Анимация и режисура: Елеонора Аспарухова
Продуцент: Елеонора Аспарухова / Кейт
Корбин
Музика: “Български детски песни – Оранжевата
песен”
Едно момиченце много обича да рисува. То рисува цял ден и оцветява всичко, което вижда
– небето, морето, града, деца и възрастни в любимия си цвят... оранжево.
Слънце в банята
България, 2013, 04:03
Анимация и режисура: Диляна Трайкова
Какво ще се случи с един сапун в една много
светла и слънчева баня?
Филмът е вдъхновен от стихотворение на Жак
Превер.
Приключения с Орех
България, 2015, 02:39
Анимация и режисура: Христина Клисарова
Филмчето "Приключения с Орех" е разказ за
живота на едно мишле, което си мисли, че има
всичко, за да бъде щастливо. Но един ден в
изпълнения с играчки живот се появява един
обикновен орех, който обръща представите на мишлето за щастлив живот!

Приключенията на Лили. Костенурчето
България, 2013, 03:59
Анимация и режисура: Анита Тончева
Весело момиченце със синя коса обича дъждовните
локви и приключенията. Докато един ден си плават в
морето, тя и нейният приятел кит стават за пореден
път участници в неочаквана ситуация.
Селекции и номинации на кинофестивала „Нова
Вълна”, 2014. През март 2014 филмът е излъчван
на
международния
фестивал
„MICE”
за
образователни филми за деца във Валенсия,
Испания и на международния анимационен
фестивал в Техеран, Иран и др.

Шум в лятна нощ
България, 2011, 07:58
Анимация и режисура: Стела Терзиева
История за това как в някои ситуации, с много
упоритост и инат, можем да постигнем това,
което искаме, макар и не точно по начина, по който
сме се надявали да стане.
Награда за анимация на 15-тия студентски кинофестивал на НБУ.

Желание
България, 2015, 12'
Режисьор: Веселин Зографов
Сценаристи: Веселин Зографов, Марина
Алексиаду
С: Атанас Славов, Красимира Пулева
Гладно момче обикаля улиците на града. В желанието да си купи еклер от сладкарница
намира не само храна, но и близост и грижа, които му липсват в дома.
Селекция в късометражна конкурсна програма „Златна роза”, 2015
Луизет
България, 2007, 09:57
Режисьор: Иван Юруков
Понякога момчетата и момичетата не се
разбират веднага, но може да се окаже, че да
намериш нов приятел е много забавно приключение.
Награди за мъжка, женска роля и награда на
публиката на филмово предизвикателство „Детето", София 2007

