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Ξεκινάει το Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2014-δείτε το πλήρες
πρόγραμμα
6.06.14
Ανοίγει τις πύλες του το φετινό Φεστιβάλ "Αναιρέσεις 2014" στη Γεωπονική, Ιερά οδός. Δείτε το
πλήρες πρόγραμμα ανά ημέρα:
Εκτός από το παρακάτω πρόγραμμα, στους χώρους του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν
workshop και θεματικές συζητήσεις, θα λειτουργήσει θερινό συνεμά, έκθεση φωτογραφίας,
θεατρικές παραστάσεις και αφιερώματα της ομάδας infowar. Για αναλυτικές πληροφορίες
για τις εκδηλώσεις αυτές δείτε εδώ από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ
Το πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19.30 | «Η αντικαπιταλιστική παρέμβαση στις πόλεις και τις γειτονίες. Νέες
προκλήσεις μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.»
Ομιλητές:
●
●
●
●

Κουτσούμπα Δέσποινα, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής με την «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή»
Μητροβγένης Γιώργος, δημοτικός σύμβουλος Δάφνης με τη «ΜΑ.ΡΙ.Δ.Α.»
Πολυχρονιάδης Δημήτρης, δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου με την «Εκτός των Τειχών»
Τζιορτζιώτης Σταύρος, δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα με την «Αριστερή Παρέμβαση»

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 21.30
●
●

Σκηνή 1: Sound Esc | Ματούλα Ζαμάνη | Oi Assoi tou Loui Salvador
Σκηνή 2: Ψυχοδράμα 07 | Rebel Diaz (USA) | Senser (UK)

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/6
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19.30 | «Η Αριστερά μπροστά στις νέες προκλήσεις. Με ποια γραμμή και με ποια
φυσιογνωμία μπορεί να πρωτοστατήσει στην λαϊκή αντεπίθεση;»
Ομιλητές:
●
●
●
●

Δραγανίγος Αντώνης, μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ και της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ζούμπος Βασίλης, περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας με την «Aριστερή Παρέμβαση»
Κυρίτσης Γιώργος, δημοσιογράφος στην «Αυγή» και το «Κόκκινο»
Λιόσης Βασίλης, συγγραφέας, μέλος του συλλόγου μαρξιστικής σκέψης «Γ. Κορδάτος»

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 21.30

●

●

Σκηνή 1: Μουσική παράσταση "Φυλάξου" των Τάσου Γκρους και Ιωάννη Πανουτσόπουλου με τη
Φωτεινή Βελεσιώτου | Δημήτρης Ζερβουδάκης | Ικαριώτικο γλέντι με τον Σκάζακα
Σκηνή 2: His Majesty The King of Spain | Dirty Fuse | Mode Plagal | Wedding Singers

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/6
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19.30 | «Στην εποχή των τεράτων: Από την ακροδεξιά επέλαση στην ΕΕ ως την
επιστροφή του νεοναζισμού στην Ουκρανία. H κατανόηση των εξελίξεων ως απαραίτητη πλευρά για
μια σύγχρονη αντικαπιταλιστική στρατηγική.»
Ομιλητές:
●
●
●
●

Κωσταντίνου Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
Παπακωσταντίνου Πέτρος, δημοσιογράφος και συγγραφέας
Σταυρούλα Κατερίνα, δημοσιογράφος
Συντονισμός: Γούσης Κώστας, μέλος του ΚΣ της νΚΑ, πολιτικός επιστήμονας

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 21.30
●
●

Σκηνή 1: Υπεραστικοί | Χειμερινοί Κολυμβητές
Σκηνή 2: ANFO | Banda Bassotti (Italy) | Boikot (Spain)

Είσοδος οικονομικής ενίσχυσης 5 ευρώ την ημέρα

Επίσης, στο χώρο του φεστιβάλ και τις 3 μέρες θα δείτε:
●

●

●

●

Η ερευνητική - δημοσιογραφική ομάδα Infowar Productions είναι υπεύθυνη για μια σειρά
ρεπορτάζ, ντοκυμαντέρ και εκπομπών, τα οποία θα φιλοξενηθούν στο χώρο του φεστιβάλ. Δείτε το
πρόγραμμα προβολών και συζητήσεων
Η 7η τέχνη κάνει και φέτος την εμφάνισή της στις Αναιρέσεις! Νέοι δημιουργοί από όλη την
Ελλάδα προβάλουν τις ταινίες τους στο Θερινό Σινεμά Αναιρέσεις 2014. Δείτε το πρόγραμμα
εδώ
Οι θεατρικές παραστάσεις που θα "ανέβουν" στο φεστιβάλ για το κοινό των Αναιρέσεων. Δείτε
εδώ αναλυτικά
Η έκθεση φωτογραφίας "Ανάσα", εικόνες από την Αθήνα της κρίσης, θα παρουσιαστεί στο χώρο
του φεστιβάλ. Δείτε εδώ πληροφορίες για την έκθεση
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