10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού
ATHENS VIDEO DANCE PROJECT 2020
Σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
24, 25 και 26 Ιανουαρίου, 2020
Το Φεστιβάλ ATHENS VIDEO DANCE PROJECT συμπληρώνει, φέτος, 10 χρόνια παρουσίας στο
χώρο του χορού, του κινηματογράφου και των πολυμέσων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το
Φεστιβάλ θα λάβει χώρα στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών τον Ιανουάριο, 2020 (24, 25 και 26 Ιανουαρίου, 2020). Με επετειακή διάθεση, η
ομάδα του AVDP έχει επιμεληθεί μία τριήμερη κινηματογραφική και χορευτική πρόταση για το
κοινό, μία πλούσια γεύση από ελληνικές και ξένες δημιουργίες με ταινίες και ντοκιμαντέρ χορού,
performances, παραστάσεις χορού και εργαστήρια παραστατικών τεχνών.
To 10o AVDP είναι αφιερωμένο σε όλους τους καλλιτέχνες που δημιουργούν και στηρίζουν το
Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια.

Highlights AVDP 2020
CINEMA
Ενισχύοντας τον ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στο κοινό και τους δημιουργούς, το κοινό βλέπει 10
επιλεγμένα έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών, αποφασίζει και ψηφίζει που θα απονεμηθεί
το AVDP Βραβείο Κοινού των 500 ευρώ. Τα έργα προβάλλονται κάθε μέρα (24, 25, 26
Ιανουαρίου) ενώ η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου.
Το Σάββατο και την Κυριακή στις 21:30, δύο διαφορετικά μεταξύ τους προγράμματα σύντομων
ταινιών χορού φέρνουν στην Αθήνα 12 υπέροχες κινητικές ιστορίες διεθνών
καλλιτεχνών. Παράλληλα, το Σάββατο για τους λάτρεις του animation, το AVDP2020 φιλοξενεί ένα
πρόγραμμα τεσσάρων πολύ ιδιαίτερων έργων που παντρεύουν την κίνηση και τον ρυθμό μέσα
από παράδοξες, αστείες, ακόμα και περιπετειώδης ιστορίες.
Για αυτούς που αγαπάνε τα σύντομα ντοκιμαντέρ, meet the people: ILL-ABILITIES crew ! - ελάτε
να τους γνωρίσετε, το Σάββατο στις 19:00! Τέλος η 10η έκδοση του Φεστιβάλ κλείνει την Κυριακή
στις 22:30 με το Indance, ένα κολάζ δυνατών στιγμών από το αρχαίο τελετουργικό του
ταραντισμού, μέχρι τα λαμπερά χρώματα της tarantellla και την γεμάτη ζωή tamburiata.

PROMENADE
Ένας περίπατος σε χώρους του Φεστιβάλ όπου το σώμα και η κίνηση ψάχνουν να βρουν το δικό
τους χώρο έκφρασης μέσα από την σύνδεση, την ανάπτυξη, τη συμπλήρωση, τη συνδιαλλαγή, την
αφήγηση, την αντίσταση, την αντιπαράθεση. Η Promenade (24, 25, 26 Ιανουαρίου) δίνει έμφαση
στον πειραματισμό και στην αναζήτηση ιδεών μέσω του αυτοσχεδιασμού, της συνύπαρξης και της
δράσης 20 ερμηνευτών, ταυτόχρονα.
PERFORMANCES
Και τις 3 μέρες του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις χορού στο Θέατρο της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από καταξιωμένους και νέους καλλιτέχνες στο χώρο του χορού,
των visuals και των εικαστικών. Ενώ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος AVDP.edu, θα
φιλοξενηθούν έργα από σπουδαστές Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού (Νίκη
Κονταξάκη-Νικολέττα Μπακάλη, Ακτίνα, Ραλλού Μάνου, Μαρί Χατζημιχάλη, Άννα Πέτροβα - Μάρω
Μαρμαρινού, Αριστέα Λίτου)
Στις official παραστάσεις θα δούμε την παράσταση το Sylvia του Παντελή Μάκκα με την Αγγελική
Στελλάτου (Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιανουαρίου), I and I της Πέρσας Σταματοπούλου, με την
Δάφνη Δρακοπούλου και τον Νίκο Καλύβα (Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Ιανουαρίου) και το
SWELL της Ελισάβετ Πλιακοστάθη με την Ανθή Θεοφιλίδη και την Ευγενία Σιγαλού (Παρασκευή 24
Ιανουαρίου).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος AVDP.edu, δύο εργαστήρια με θέμα τον
αυτοσχεδιασμό-σύνθεση και την performance θα λάβουν χώρα από τις 18 έως και τις 22
Ιανουαρίου. Oι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν δείγμα των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια του
Φεστιβάλ.
18 - 21. 01. 2020 | 11:00-14:00 | Performance Lab "DECISIONS" by Ioannis Karounis
> video.saltator@gmail.com - 6932887910
19 - 22. 01. 2020 | 11:00-14:00 | Promenade Lab by Elisavet Pliakostathi > elipliako@gmail.com 6973401418

10th International Dance Film Festival
ATHENS VIDEO DANCE PROJECT 2020
In collaboration with the Theater of Athens School of Fine Arts
24, 25 & 26 January, 2020

ATHENS VIDEO DANCE PROJECT reaches 10 years of continuous presence in the field of
dance, cinema and multimedia. Every year the Festival takes place in Athens, in collaboration with
the Theater of Athens School of Fine Arts in January (24, 25 & 26 January, 2020). With anniversary mood, AVDP team has organized a 3-days festival full of cinema and dance, with Greek and
international artistic works, documentaries and films, performances, installations and workshops.
The 10th AVDP is dedicated to all the artists that have been creating and supporting the Festival all
these years.

Highlights AVDP 2020
CINEMA
Enhancing the open dialogue between the audience and artists, the audience watch 10 selective
short films from Greece and abroad, decide and vote for the 3rd AVDP Audience Award of 500
euros. The short films will be screened every day (24, 25, 26 January), while the award ceremony
will take place on Sunday the 26th of January.
On Saturday and Sunday at 21:30, two different short film programs bring 12 fabulous movement
stories of international artists in Athens. On Saturday, for those who love animation, AVDP will host
four completely different films, which combine the movement with the rhythm through extraordinary, funny and even adventurous stories. For those who are keen on short documentaries, meet
the people: ILL-ABILITIES crew ! – come to meet them on Saturday at 19:00! Finally, the 10th
AVDP edition will close on Sunday at 22:30 with the film Indance, which is a collage of powerful
moments from the ancient ritual of tarantism to the bright colors of tarantella and the ablaze life
tamburiata.
PROMENADE
A promenade in an artistic space, where the body and the movement try to find their own way of
expression through consciousness, completion, exchange, narration, resistance, collision. Promenade (24, 25, 26 January) focuses on the experimentation and exploration of ideas through improvisation, co-existence and action of 20 performers at the same time.

PERFORMANCES
Dance performances will be presented in the Theater of Athens School of Fine Arts from well-know
performers and young artists from the dance and multi-media field, all the three days. In the frame
of AVDP.edu, the festival will host performances from Professional Dance Schools (Niki Kontaxaki
– Nikoletta Bakali, Aktina, Rallou Manou, Mari Chatzimichali, Anna Petrova – Maro Marmarinou,
Aristea Litou). During the official performances, we will see the performance “Sylvia” of Pantelis
Makkas with Angeliki Stellatou (Saturday 25 and Sunday 26 January), “I and I” of Persa Stamatopoulou with Daphne Drakopoulou and Nikos Kalivas (Friday 24 and Saturday 25 of January) and
SWELL of Elisavet Pliakostathi with Anthi Theofilidi and Evgenia Sigalou (Friday 24 of January).
WORKSHOPS
In the frame of AVDP.edu, two workshops will take place with the subject of improvisation and
composition and performance. The participants will present part of the workshops in the Festival.
18 - 21. 01. 2020 | 11:00-14:00 | Performance Lab "DECISIONS" by Ioannis Karounis
> video.saltator@gmail.com - 6932887910
19 - 22. 01. 2020 | 11:00-14:00 | Promenade Lab by Elisavet Pliakostathi > elipliako@gmail.com 6973401418

TICKETS
CINEMA EUR 5
PERFORMANCES EUR 5
PROMENADE EUR 5
Students of the Athens School of Fine Arts have free admission to the whole festival by presenting
their student ID in the box office.
Also, the artists that show their work in the festival have free entrance. For all the 3 days of the festival (24, 25 & 26 January, 2020), all the locations of the Athens School of Fine Arts - where AVDP
is taking place- are accessible to disabled people.

