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הכניסה חופשית !
יום שלישי  16בפברואר בשעה 20:30

סנטה קלאוס המחורבן

סרטו של ז'אן-מארי פוארה ( 28 ,7322דקות ,כתוביות באנגלית) .עם אנמון ,מארי-אן שאזל ותיירי
לרמיט
ערב חג המולד ,חדר המצב של קו התמיכה לאנשים במצוקה בפריז .העניינים משתבשים כאשר אוסף
אנשים הזויים וביזאריים מגיעים למקום וגורמים לשרשרת אסונות.
יום שלישי  0במרץ בשעה 02:02

החיים הם שיר

סרטו של אלן רנה ( 721 ,7331דקות ,כתוביות באנגלית) .עם סבין אזמה ,פייר ארדיטי ואנדרה דוסולייה.
בעקבות אי הבנה נשבית קאמי בקסמיו של מרק דוברייה ,מתווך נדל"ן שרמנטי שהוא גם הבוס של סימון ,המנסה למכור
דירה לאחותה של קאמי ,אודיל .אודיל נחושה לקנות את הדירה למרות מחאתו האילמת של בעלה קלוד.
מחווה לקולנוע הבלגי במסגרת שבוע השפה הצרפתית
יום שלישי  61במרץ בשעה 02:02

מרוץ שליחים
סרטו של בנואה מריאז ( 39 ,7333דקות ,כתוביות באנגלית) .עם בנואה פואלוורד.

רוז'ה קלוסה ומשפחתו גרים בבית קטן ליד שרלרואה .שכנו חובב היונים של רוז'ה מוקדש כולו לנפוליאון ,יונת הדואר עטורת הפרסים שלו .ברקע הכפר
ובתי החרושת שבו ,שפועלים בהילוך איטי .רוז'ה רוצה להיחלץ משם ולהיכנס לספר השיאים כדי לזכות במכונית.

ברוכים הבאים לצפון

הקרנה במסגרת שבוע השפה הצרפתית
יום רביעי  61במרץ בשעה 02:02

סרטו של דני בון ( 711 ,2112דקות ,כתוביות בעברית) .עם קאד מראד ודני בון.
פיליפ אברמס הוא מנהל סניף הדואר בעיירה סלון-דה-פרובנס .הוא נשוי לז'ולי שהאופי הדיכאוני שלה הופך את חייו
לגיהינום .כדי לשמח את אשתו עושה פיליפ מעשה מרמה במטרה להשיג להם רילוקיישן לריביירה הצרפתית .לרוע
המזל ,תוכניתו נחשפת והוא מועבר לברג ,עיר קטנה בצפון צרפת...
יום שלישי  1באפריל בשעה 02:02

ברני

סרטו של אלבר דופונטל ( 71 ,6991דקות ,כתוביות באנגלית ,מוגבל לגיל  60ומעלה) .עם אלבר דופונטל ורולאן
בלאנש.
ברני נואל הוא בן  03כאשר הוא עוזב את בית היתומים .יש לו מטרה אחת בלבד :לגלות את שורשיו
המשפחתיים .הבחור המנותק מהעולם האמיתי יוצא למסע זרוע מכשולים וצפוי לזרוע אנרכיה בכל מקום
שיגיע אליו.

חופשתו של מר הולו

יום חמישי  00באפריל
בשעה 02:02
סרטו של ז'אק טאטי ( 70 ,6997דקות ,כתוביות באנגלית) .עם ז'אק טאטי.

כשמקטרת נעוצה בפיו ,מר הולו הישוב מאחורי הגה מכונית הסלמסון הישנה והרועשת שלו מפר באופן שערורייתי
את שלוות הקיץ של הנופשים העירוניים בעיירת נופש קטנה שעל חוף האטלנטי.
יום שלישי  4במאי בשעה 02:02

גבר אמיתי

סרטם של ז'אן-מארי וארנו לוריו ( 602 ,0220דקות ,כתוביות באנגלית) .עם מתיו אמלריק והלן פילייר.
הבימאי המתחיל בוריס והמנהלת הבכירה והצעירה מרילין מתחזים לזוג למרות שרק הכירו במסיבה בפריז.
בסופו של דבר הם מתאהבים באמת...

סרט הפתעה!.....
08-6479002

http://ambafrance-il.org

יום חמישי  02במאי
בשעה 02:02

יהיה כיף !

