ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΝΥΧΤΑ» ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης πα
ρουσιάζει από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου, δωρεάν στην ψηφιακή πλατφόρμα του
Φεστιβάλ online.filmfestival.gr
, το ανατριχιαστικό
ντοκουμέντο για το Ολοκαύτωμα “Θα πέσει η νύχτα”
του Αντρέ Σίνγκερ, ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ που πρέπει να δουν όλοι.

Η ειδική προβολή της συγκλονιστικής ταινίας πραγματοποιείται με αφορμή τη
συμπλήρωση 78 χρόνων από την αναχώρηση του πρώτου από τους 19 συρμούς που
μετέφεραν συνολικά 46.091 Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Άουσβιτς – Μπιρκενάου. Hπροβολή γίνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης που έχουν
καθιερωθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης υπό τον τίτλο «Ποτέ ξανά».

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 15 Μαρτίου, στις 10:00 το πρωί έως
την Τετάρτη 17 Μαρτίου στις 10.00 το πρωί, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, online.filmfestival.gr. Για το κοινό θα
είναι διαθέσιμα 800 μηδενικά εισιτήρια, που θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας.

Στοιχεία για το ντοκιμαντερ:

Θα πέσει η νύχτα / Night Will Fall - (Μεγ. Βρετανία – ΗΠΑ – Ισραήλ – Δανία, 2014) Σκηνοθεσία: Αντρέ Σίνγκερ / AndreSinger. Σενάριο: LynetteSinger. Αφήγηση: Έλενα Μπόναμ
Κάρτερ. Έγχρωμο – Ασπρόμαυρο: 75΄. Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Εβραϊκά.
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Βασισμένο στο μοναδικό ντοκιμαντέρ του Άλφρεντ Χίτσκοκ
GermanConcentrationCampsFactualSurvey/ Γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης –
πραγματική έρευνα που γυρίστηκε το 1945, το ντοκιμαντέρ Θα πέσει η νύχτα αποτελεί μια
συγκλονιστική εμπειρία με φόντο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Μέσα από τη χρήση εξαιρετικού αρχειακού υλικού και μαρτυριών από τους
επιζώντες, αλλά και τους απελευθερωτές, η ταινία μιλάει για τις απόπειρες τεκμηρίωσης
των απίστευτων σκηνών με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι Σύμμαχοι κατά την
απελευθέρωση. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει πώς μία ομάδα από κορυφαίους σκηνοθέτες,
ανάμεσά τους ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο Σίντνεϊ Μπέρνσταϊν και ο Ρίτσαρντ Κρόσμαν, ένωσαν
τις δυνάμεις τους για να κάνουν μια ταινία που θα παρείχε αδιάψευστα στοιχεία για όσα
ανακάλυψαν οι Σύμμαχοι. Το ρόλο της αφηγήτριας έχει η διάσημη ηθοποιός Έλενα Μπόναμ
Κάρτερ.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΩ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ;

*Μπείτε στο online.filmfestival.gr.

*Δημιουργήστε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας “Createaccount”
στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο, το
emailκαι τον κωδικό που επιθυμείτε.

*Επιλέξτε την ταινία. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα για
περιορισμένο αριθμό μηδενικών εισιτηρίων.

*Πατήστε "PlayNow" ώστε να ξεκινήσει η προβολή. Η θέαση πρέπει να
ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη στις 10:00π.μ.

ΠΗΓΗ: www.filmfestival.gr,&nbsp;
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