NOU CINECLUB A CALELLA

CINE
CLUB

La secció de cinema de Foto-Film Calella, veïns de la ciutat i
assidus de la Sala Mozart volem compartir amb tots vosaltres la nostra
il·lusió davant un nou projecte: crear un CINECLUB a la ciutat.
Una proposta de cinema diferent: sobretot amb versions originals
subtitulades, també amb cinema en català, amb documentals, de
cinefòrum, etc., per formar part de la Federació Catalana de Cineclubs i
crear una proposta cultural continuada que servirà per seguir donant vida
al cinema fent projeccions l’últim divendres de cada mes, com a mínim, i,
si és el cas, sessions especials, a fi de recuperar el que s'havia fet amb els
anteriors cineclubs existents a la ciutat.
Per fer possible que aquest projecte es mantingui caldrà la màxima
participació ciutadana, o sigui que esperem trobar-t’hi sessió rere sessió.
Comencem, doncs, temporada amb molta empenta i tu hi estàs convidat.

DIVENDRES, 27 MARÇ

21.00 h. ENTRADA 5 €
ESPAI CAIXA, c. F. Bartrina, 12, CALELLA

EL AMOR ES EXTRAÑO

USA 2014 (drama) VOS 94 min.
Directora: Ira Sachs
Intèrprets: Alfred Molina, John Lighgow
Sinopsi:
Quan el 2011 es legalitza a Nova York el
matrimoni homosexual, Ben i George, que
porten 39 anys junts, decideixen casar-se.
Poc després, acomiaden George de
l'escola catòlica on ensenyava música
sense cap explicació i perden el seu pis a
Chelsea. Una parella gai de policies acull
George, i Ben se’n va a viure a casa del seu
nebot a Brooklyn. Veure's obligats a viure
en casa aliena, l'esforç per ser amables i la
preocupació per un futur incert són
motius d'estrès per a tots.

Les pel·lícules es projectaran en versió original amb subtítols.
El Cineclub Foto-Film Calella es reserva el dret a modificar i/o canviar
les pel·lícules de la temporada si alguna causa major ho fes necessari.
L'activitat del Cineclub compta amb el suport de
l'Ajuntament de Calella.
Tota la informació la trobaràs a
www.fotofilmcalella.org/cineclub.html

TEMPORADA

2015

MARÇ/ABRIL
CINE
CLUB

DIVENDRES, 24 ABRIL

21.00 h. ENTRADA 5 €
ESPAI CAIXA, c. F. Bartrina, 12, CALELLA

DOS DIAS, UNA NOCHE

Bèlgica 2014 (drama) VOS 95 min.
Directors: Jean Pierre Dardene i
Luc Dardene
Intèrprets: Marion Cotillard, Frabrizzio
Rongione
Sinopsi:
Sandra disposa només d'un cap de
setmana per anar a veure els seus
col·legues i convèncer-los que
renunciïn a la seva paga extraordinària
perquè ella pugui conservar la seva
feina. El seu marit l'acompanya per
donar-li suport.

TEMPORADA

CINE
CLUB

2015
MAIG/JUNY

DIVENDRES,
27 MARÇ

21.00 h. ENTRADA 5 €
ESPAI CAIXA, c. F. Bartrina,
12, CALELLA

EL AMOR ES
EXTRAÑO

USA 2014 (drama) VOS
94 min.
Directora: Ira Sachs
Intèrprets: Alfred Molina,
John Lighgow
Sinopsi:
Quan el 2011 es legalitza a Nova York el matrimoni homosexual, Ben i
George, que porten 39 anys junts, decideixen casar-se. Poc després,
acomiaden George de l'escola catòlica on ensenyava música sense
cap explicació i perden el seu pis a Chelsea. Una parella gai de
policies acull George, i Ben se’n va a viure a casa del seu nebot a
Brooklyn. Veure's obligats a viure en casa aliena, l'esforç per ser
amables i la preocupació per un futur incert són motius d'estrès per
a tots.

CINE
CLUB

DIVENDRES,
27 MARÇ

21.00 h. ENTRADA 5 €
ESPAI CAIXA, c. F. Bartrina,
12, CALELLA

EL AMOR ES
EXTRAÑO

USA 2014 (drama) VOS
94 min.
Directora: Ira Sachs
Intèrprets: Alfred Molina,
John Lighgow
Sinopsi:
Quan el 2011 es legalitza a Nova York el matrimoni homosexual, Ben i
George, que porten 39 anys junts, decideixen casar-se. Poc després,
acomiaden George de l'escola catòlica on ensenyava música sense
cap explicació i perden el seu pis a Chelsea. Una parella gai de
policies acull George, i Ben se’n va a viure a casa del seu nebot a
Brooklyn. Veure's obligats a viure en casa aliena, l'esforç per ser
amables i la preocupació per un futur incert són motius d'estrès per
a tots.

Les pel·lícules es projectaran en versió original amb subtítols.
El Cineclub Foto-Film Calella es reserva el dret a modificar i/o canviar
les pel·lícules de la temporada si alguna causa major ho fes necessari.
L'activitat del Cineclub compta amb el suport de
l'Ajuntament de Calella.
Tota la informació a www.fotofilmcalella.org/cineclub.html

