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Caros Amigos,

Ciclo de Cine de
Geórgia

Em Novembro, o Eurochannel apresenta um profundo olhar para a Geórgia,

suas tradições, história, cultura e sociedade. Além disso, será possível percorrer
os palácios mais luxuosos da França, e voltar no tempo para a Iugoslávia, dos anos
60 anos, com uma hilariante comédia sobre rock’n’roll e amor.
Eurocinema:
Desde os tempos da antiga era Soviética, a Geórgia tem sido um país com um estilo
de filmagem mágico e único, e seus inúmeros filmes surrealistas são um exemplo
claro dessa contribuição ao cinema. Este mês, apreciem o trabalho dos melhores
atores e diretores da Geórgia com Geórgia Film Séries que explora as muitas
facetas da história e da cultura do país. Desfrutem de um drama místico com
Canção de Ninar e descubram a dura realidade de algumas famílias georgianas e
as suas esperançasagonizantes em Susa.

Trator, Amor y
Rock’n’roll

Euromusic:
O Eurochannel apresenta os artistas mais importantes da cena eletrônica européia.
Com ritmos que se tornaram sucessos das melhores festas e conquistaram o
planeta. Dance com o melhor de artistas europeus da música eletrônica como
M.I.A., Fangoria e Stromae, entre outros. Batidas Electro Eurochannel europeus.
European Electro Beats no Eurochannel.

European
Electro Beats

Sumario

No texto que acompanha encontrará todos os detalhes. Inclusive entrevistas de
atores e diretores que podem ser publicadas, libre de direitos.
Se precisarem dos screeners de nossos programas ou desejarem realizar suas
entrevistas com atores e diretores, estamos a diposição.
Atenciosamente,

Gustavo Vainstein

Presidente de Eurochannel

4
9
20
22
24
26

Ciclo de cine de Geórgia
Destaques
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
GUIA EUROCHANNEL
pUBLICADO pOR Eurochannel, Inc.
pUBLICãO DIRETOR Aude Bidoli
EDITOR CHEfE Javier Pardo ARTWORK Cristina Tejada
EditoR Javier Pardo, Anna Oboza, Paloma Soria & Ana Milena Navarro
Eurochannel, Inc.
235 Lincoln Road # 201 | Miami Beach, FL 33139
+1-(305)-531-1315 | www.eurochannel.com
©2013 | All pictures rights are reserved.

Haverá um teatro lá em
cima?
Geórgia

O emocionante retrato de uma geração georgiana condenada
ELENCO Kakhi Kavsadze, Nino Kuratashvili, Irakli Kakauridze, Niko Kakauridze
DIRECTOR Nana Janelidze
AÑO 2011
TITULO ORIGINAL Netavi iq Teatri aris?!

Estreia domingo 9 de Novembro as 21:00

Um dos mais populares atores da Geórgia, Kakhi Kavsadze, guia-nos através do Kavsadze narrando uma família de famosos
cantores populares georgianos e atores. Sua história reflete a vida de milhões de pessoas que viviam na antiga URSS e, conta
as histórias de pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial; o sofrimento nos campos de concentração da Alemanha
nazista e a posterior opressão dos comunistas.
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Enquanto algumas formas de arte foram
implacavelmente perseguidas na antiga União
Soviética, outras foram adorados pelo regime. Os
artistas e suas famílias eram muitas vezes favorecidos
pelo regime. Mas tempos desesperados, levam a
medidas desesperadas, não há espaço para favores.

o trágico destino dos que viveram na antiga Unión
Soviética, refletida através da biografia do famoso ator
georgiano, Kakhi Kavsadze. Janelidze conta a história
de Kavadze e sua família, sua carreira artística e a
luta de seu pai, refletindo sobre a vida de milhões de
pessoas na URSS.

O Eurochannel apresenta um documentário sobre as
artes, a família e, em última instância, os esforços do
povo georgiano no século XX, em: “Haverá um teatro
lá em cima?” Dirigido por Nana Janelidze, “Haverá um
teatro lá em cima?” oferece uma visão original sobre

O estilo de filmagem Kavadze dá vida, novamente, a
esses personagens, quando Kakhi Kavsadze fala sobre
o sistema totalitário e conta histórias de estranhos que
ajudaram uns aos outros para sobreviver.
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Susa
Geórgia

Um retrato do lado mais duro da realidade da Geórgia
ELENCO Kakhi Giorgi Gogishvili, Ekaterine Kobakhidze, Avtandil Tetradze
DIRECTOR Rusudan Pirveli
AÑO 2010
TITULO ORIGINAL Susa

Estreia sexta-feira 22 de Novembro as 22:00

As difíceis condições de Geórgia moderna são exploradas através dos olhos de um adolescente que trabalha em uma destilaria
ilegal, perto de Tbilisi. Susa (Avtandil Tetradze), como qualquer outro garoto de 12 anos, gosta de jogar e pegar pedaços de
janelas coloridas, mas a vida cotidiana é trabalhar. Um dia, sua mãe lhe diz que seu pai voltará, depois de uma longa ausência.
Susa esperar que sua vida melhore e que ele e sua mãe possam finalmente ser felizes. Conseguirão?

Ver uma criança vendendo vodka barata poderia ser
uma cena típica em países do terceiro mundo, mas
é surpreendente nos antigos Estados Soviéticos? O
Eurochannel apresenta “Susa”, um drama que traz o
triste vaguear de uma criança que luta para sobrevive
em tempos muito difíceis, pelas ruas cinzas de uma
cidade Geórgiana.

destilaria de vodka ilegal, para quem Susa faz entregas,
sendo muitas vezes assaltado por quadrilhas.

Filmanda como um documentário, “Susa” conta a
história de um menino - interpretado pelo novato ator,
Avtandil Tetradze – e sua familia em uma vizinhança
da classe trabalhadora. Sua mãe trabalha em uma

O Eurochannel convida-os a desfrutarem de um filme
que recorda o neo-realismo italiano, em que, cujos
personagens, são cercados por falsas esperanças e
ilusões de um mundo hostil.

Refletindo sobre a “falsas esperança das pessoas
na Geórgia”, tanto o diretor e o roteirista tratam de
uma realidade, muitas vezes, oculta pela narração
surrealista e fantástica dos filmes georgianos.
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Um berço de vinho
Geórgia

El verdadero lugar de creación del vino finalmente es revelado
ELENCO Jemal Baghashvili, Kakhi Kavsadze, Givi Berikashvili
DIRECTOR Merab Kokochashvili
AÑO 2011
TITULO ORIGINAL Gvinis Akvani

Estreia sábado 23 de Novembro as 21:00

Uma viagem ao redor Geórgia - e milênios de volta no tempo - para explorar o papel do país na criação e desenvolvimento da
cultura do vinho, a bebida consumida por pelo menos um bilhão de pessoas todos os dias.

Stalin, Roosevelt e Churchill bebiam para celebrar
a vitória sobre a Alemanha nazista - e sabiam o
valor daquele vinho especial. Embora nos tempos
modernos, o vinho francês é considerado o mais
famoso do mundo, muitos se esquecem de onde tudo
começou. Eurochannel leva-os em uma turnê ao redor
da Geórgia, em “Um berço do vinho”, para descobrir
onde a bebida, que selou o fim da Segunda Guerra
Mundia, foi criada.

“Um berço do vinho”, explica a origem do vinho
no planeta, que datam de nove mil anos atrás, nos
assentamentos humanos onde hoje é a Geórgia.
Os processos tradicionais utilizados para criar o vinho
mais antigo do mundo são explicados em detalhe e,
com um breve resumo, as mais de 550 variedades de
uva que se podem encontrar por todas as regiões do
país são mostradas de forma divertida, deixando o
público ansioso para testá-las.

Dirigido por Merabe Kokochashvili, este documentário
leva os espectadores para um novo mundo de Eurochannel convida você a descobrir e ansiar pelos
conhecimento enológico, para além dos estereótipos. bens mais importantes da Geórgia: vinho e bebida.
Com um elenco de grandes arqueólogos e artistas da Saúde!
Geórgia, incluindo o famoso ator, atKavsadze Kakhi,

6

| GUIA EUROCHANNEL | NOVEMBRO 2013 |

Os cavaleiros do Canto
Georgiano
Geórgia

A fascinante sobrevivencia dos hinos religiosos da Geórgia

DIRECTOR Nana Janelidze
AÑO 2010

Estreia sábado 16 de Novembro 21:00

Un documental sobre la misteriosa y fascinante historia de los cantos tradicionales georgianos y sus protectores. Como si se
tratara del el Santo Grial, muchas figuras desconocidas dedicaron sus vidas para mantener y compartir su folclore, mientras
sufrían opresión permanente, primero en la época zarista y luego por los bolcheviques. Dos siglos han pasado y parece que la
historia finalmente tiene un lugar para ellos.

A música tradicional de um país, muitas vezes bem
conhecido no exterior, como é o caso das canções
folclóricas da Geórgia, que com uma tradição de mais
de dois séculos, desafiaram, com o passar do tempo, a
censura como expressão de um povo. O Eurochannel
convida você a mergulhar no mundo fascinante da
música tradicional da Geórgia em “Os cavaleiros do
Canto Georgiano”.
Além da uma história quase mágica, a Diretora Nana
Janelidze, uma figura proeminente no cinema da
Geórgia, também resgata as diferenças e semelhanças

das diferentes famílias e escolas de cânticos georgianos
tradicionais, como os Karvelashbili, os Gurian e os
Shemoqmedi.
Com histórias extraordinárias, como Philimon Qoridze,
que deixou sua carreira operística de dedicar 28
anos de trabalho diário à transcrição de 5.532 cantos
para a notação convencional, ‘‘Cavaleiros do canto
georgiano”, demonstra não apenas uma parte da
cultura da Geórgia, mas também, sua tenacidade sem
precedentes.
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Pode uma canção recuperar a memoria de uma filha?

Canção de ninar
Geórgia

ELENCO Nato Murvanidze, Niko Tavadze, Nino Abuladze
DIRECTOR Nana Janelidze
AÑO 1994
TITULO ORIGINAL Iavnana

Estreia sexta-feira 23 de Novembro as 22:00

Keto, a única filha de uma familia rica é sequestrada por dois vagabundos. Seus pais a encontram depois de muitos anos, mas
ela não se lembra de sua infância, nem de seu passado. Depois de um permanente silêncio de Keto, e as tentivas para que ela
recobrasse a memoria, sua mãe, desesperada, canta para ela, como cantava anos atrás. Pode uma canção de ninar ajudar sua
filha a encontrar uma família de verdade, sua língua materna, o seu próprio país e ela mesma?

O Eurochannel apresenta um premiado filme que te
levará ao campo, no interior da Giorgia, onde uma familia
destrquebra por uma tragedia, tenta redescobrir-se em
uma impactante e pausada história: “Canção de ninar”.
“Canção de ninar”, ganhadora do Prêmio Estatal de
Geórgia e o Prêmio Pedagógico Iakob Gogebashvili,
apresenta um estilo original que se distancia das
prinicipais correntes do cinema europeu. Este filme
de 75 minutos conta a história de uma família e suas
tragédias em um paraíso rural, onde as entidades divinas
e malévolas parecem lutar pela alma da comunidade, em
uma batalha espiritual. Após um início cheio de canções
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de ninar angelicais, as cenas ficam mais escuras quando
a filha da família é sequestrada por dois vagabundos.
Através de interpretações dramáticas de Nato Murvanidze
(uma estrela do cinema georgiano) e Niko Tavadze, o
filme apresenta o campo georgiano do século XIX, onde
a feitiçaria e as superstições eram comuns. Mas “Canção
de ninar”, também enfoca o amor familiar e oferece
esperança quando, depois de confiar na saudade, a
família recupera sua filha e recupera sua memória através
de canções de ninar que lhe cantavam em sua infancia.
cantaban en su infancia.

Os Castelos da
Ilha-de-França
Um tour privado pelos exclusivos castelos franceses
Um estilo de vida luxuoso, majestosa arquitetura e um sem número de obras de artesanato resumem estes lugares únicos. O
Eurochannel te convida a passear pelos palácios mais exclusivos da Ilha de França e descobrir suas maravilhas, coleções de arte
e segredos. Conforto, riqueza e abundância nesta série de documental.
Dirigido e escrito por Jacques Vichet, “Os Castelos da Ilha de França” revela os segredos de duas magníficas obras-primas da
arquitetura: o Castelo de Vaux-le-Vicomte e o Castelo de Chantilly. Os cérebros por trás da construção destes monumentos e os
detalhes de seu processo de edificação são contados especialistas e conhecedores, que entram em tantos detalhes a ponto de
contar história dos eventos que acontceram ali.
Eurochannel convida você a descobrir a essência dos castelos franceses em uma série de documentários e desfrutar de suas
maravilhas, como se estivessem realmente andando por seus corredores.

Vaux-le-Vicomte
Vaux-le-Vicomte é o palácio que inspirou Versailles. Como resultado
da ambição de Nicolas Fouquet, o conselheiro financeiro do rei Louis
XIV, a construção de Vaux-le-Vicomte foi confiada aos maiores artistas
do Reino: Louis Le Vau, arquiteto-chefe dos Reis, Charles Le Brun,
fundador da Académie de Peinture e André La Nôtre, o paisagista
real. Dividido em duas partes: castelo e fazenda, Vaux-le-Vicomte está
estrategicamente localizado entre duas residências reais: o castelo de
Vincennes e do castelo de Fontainebleau.
Estreia domingo 17 de Novembro as 21:00

Chantilly
Vaux-le-Vicomte é o palácio que inspirou Versailles. Como resultado
da ambição de Nicolas Fouquet, o conselheiro financeiro do rei
Louis XIV, a construção de Vaux-le-Vicomte foi confiada aos maiores
artistas do Reino: Louis Le Vau, arquiteto-chefe dos Reis, Charles
Le Brun, fundador da Académie de Peinture e André La Nôtre, o
paisagista real. Dividido em duas partes: castelo e fazenda, Vauxle-Vicomte está estrategicamente localizado entre duas residências
reais: o castelo de Vincennes e do castelo de Fontainebleau.

Estreia domingo 24 de Novembro as 21:00

| GUIA EUROCHANNEL | NOVEMBRO 2013 |

9

Pulsar
Bélgica

Amor e paranóia na era tecnológica
ELENCO Matthias Schoenaerts, Tine Van den Wyngaert, Andrea Bardos
DIRECTOR Alex Stockman
AÑO 2010
TITULO ORIGINAL Pulsar

Estreia sexta-feira 8 de Novembro as 22:00

Samuel (Matthias Schoenaerts) trabaja en Bruselas como mensajero de una farmacéutica. Su novia, Mireille (Tine Van den
Wyngaert), viaja a Nueva York para una pasantía en una firma de arquitectos. Poco después de su partida, la computadora de
Samuel es hackeada. Cuando el misterioso pirata informático parece estar intencionalmente arruinando la vida de Samuel y su
relación con Mireille, un estado de paranoia se apodera de Samuel, quien comienza a sospechar de sus vecinos. ¿Quién le quiere
arruinar la vida?

Confiar na tecnologia para manter um relacionamento
de longa distância pode ser um assunto delicado, até
mesmo, um esforço terrível. O Eurochannel convidaos a viver a crescente paranóia de Samuel, um homem
que chegará a seu ponto de não retorno depois que a
tecnologia não pode mantê-lo em contato com sua
namorada, no filme “Pulsar”.
“Pulsar” conta a história de um homem belga, Samuel, e
seu relacionamento com Mireille, que realiza frequentes
viagens a Nova York para um estágio. Para manter seu
relacionamento à distância, ele confia no e-mail, em
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mensagens instantâneas, chamadas de vídeo, mas
especialmente, na sua conexão com a Internet. Uma
vez que seu computador é invadido, o tranquilo Samuel,
tranforma-se em alguém desconhecido.
Refletindo sobre o impacto da tecnologia na vida humana,
este filme revela o quão frágil pode tornar-se o amor
nos dias de hoje, dadas as circunstâncias erradas, e a
facilidade com que hackers podem transformar a vida dos
outros em um pesadelo com um simples clique. O mais
importante é que “Pulsar” provoca a pergunta: quanto da
tendência paranóica de Samuel há dentro de nós?

Proteja sua identidade:
filmes sobre tecnologia e hackers
Poderíamos viver sem a tecnologia moderna? Estamos sendo governados por ela? Será que o mundo iria parar se um hacker ou um
código de programação fizessem algo errado, no momento errado? Estas perguntas perturbadoras têm sido uma fonte fantástica
para grandes filmes de ficção científica, embora, alguns possam dizer que essas visões escuras já são verdadeiras. Nossa crescente
dependência de dispositivos tecnológicos para armazenar informações importantes inspirou cineastas para explorar cenários
aterrorizantes em que os seres humanos perdem o controle sobre suas vidas, até mesmo suas identidades. Esta é uma seleção de
filmes sobre hackers, tecnologia, roubo de identidade e muito mais.

A Rede Protagonizado por Sandra Bullock, este filme de suspense cibernético conta a história
de Angela Bennett, analista de sistemas na Califórnia, cujas relações interpessoais são totalmente
on-line e por telefone, limitando suas interações reais com os vizinhos e até mesmo com sua mãe.
Quando um colega lhe envia um disquete com uma porta traseira para um sistema de segurança, sua
vida muda. A corrida para recuperar sua vida começa quando ela acorda em um hospital depois de
um acidente e percebe que sua vida foi destruída: não há registro de sua existência e sua identidade
foi roubada por pessoas que querem recuperar o disco.
Roubamos segredos: A história do Wikileaks

Protagonizado
por Sandra Bullock, este filme de suspense cibernético conta a história de Angela Bennett,
analista de sistemas na Califórnia, cujas relações interpessoais são totalmente on-line e por
telefone, limitando suas interações reais com os vizinhos e até mesmo com sua mãe. Quando
um colega lhe envia um disquete com uma porta traseira para um sistema de segurança, sua
vida muda. A corrida para recuperar sua vida começa quando ela acorda em um hospital
depois de um acidente e percebe que sua vida foi destruída: não há registro de sua existência
e sua identidade foi roubada por pessoas que querem recuperar o disco.

Hackers Este filme, dirigido por Iain Softley, segue as aventuras de um grupo de hackers do
ensino médio e seu envolvimento em uma conspiração de extorsão corporativa. Realizado nos
anos 90, quando a Internet não gozava de tanta popularidade para o público em geral, este filme
explora os princípios do Manifesto Hacker, que propõe a criação de um mundo sem fronteiras,
livre de prejuízos raciais, de identidade nacional
ou religiosos, e que luta contra os poderosos.
Hackers já atingiu status de clássico cult e continua
a ser um filme relevante nos dias atuais.
Matrix Outro filme cult conhecido por seu enredo e efeitos especiais, Matrix

- dirigido pelos irmãos Wachowski e protagonizado por Keanu Reeves - conta
a história de um futuro em que a realidade percebida pela maioria dos seres
humanos é, na verdade, simuladas por máquinas inteligente para subjugar a
população humana, cujo calor corporal e a atividade elétrica são usados como
fonte de energia. O personagem principal, um programador de computador
chamado Neo, descobre a verdade e está envolvido em uma rebelião contra as
máquinas, instigado por outros personagens que foram lançados desse mundo
de sonhos.
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Trator, amor y
rock’n’roll
Eslovênia

Amor e rock n ‘Roll na Iugoslávia dos anos 60
ELENCO Tanja Ribic, Branko Djuric, Ludvik Bagari
DIRECTOR Branko Djuric
AÑO 2008
TITULO ORIGINAL Traktor, ljubezen in Rock’n’Roll

Estreia sexta-feira 15 de Novembro as 22:00

Sob a pressão de seu pai, Sylvia (Tanja Ribic), deixa a Suíça para voltar a sua aldeia na Eslovênia e encontrar um marido. A único
roqueiro entre seu povo, Breza (Branko Djuric), é o possível candidato. Ele convence uma banda popular local tocando rock’n’roll
no restaurante onde Sylvia trabalha para ganar seu coração.

Ser uma estrela de rock em um país comunista na
década de 1960 era algo que poucos estavam dispostos
a tentar, mas encontrar o amor fazendo-o, seria algo
contra todas as probabilidades. Eurochannel convidaos à uma comédia ambientada na década de 1960 na
antiga Iugoslávia, para rir dos esforços hilariantes de um
homem que tenta realizar seu sonho de tocar rock’n’roll
e ganhar o coração da mulher que ama.

cômicas, o filme é uma reflexão sobre o quão ridículo,
alguns costumes, podem ser vistos pelas gerações
futuras.

Dirigido e estrelado por Branko Djuric - famoso por seu
papel no filme vencedor do Oscar de Melhor Filme
Estrangeiro em 2001, Terra de Ninguém – “Trator, amor e
rock’n’roll” é mais do que uma comédia. O filme oferece
um romance, interpretado por um elenco excepcional
“Trator, amor e rock’n’roll” leva os espectadores para o que inclui a beleza deslumbrante de Tanja Ribic em um
campo iugoslavo e revela um passado quase esquecido. papel coadjuvante, que representou a Eslovénia no
Misturando antigos costumes locais e antigos costumes Festival Eurovisão da Canção 2004.
dos países por trás da Cortina de Ferro, com situações
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Entrevista con
Branko Djuric
(Diretor e protagonista))

Como surgiu a ideia desse filme?
Desde que tenho memória que eu queria fazer um filme que incluisse algo do
rock’n’roll dos anos 60. Eu me sinto muito ligado ao rock n ‘roll, porque eu cresci
com ele. Quando era adolescente, tinha uma banda.
Você escreveu o roteiro, dirigiu o filme e tem o papel principal, o quão fácil ou
difícil é ter tantas obrigações na mesma produção?
Quando escrevi o roteiro não tinha em mente o papel do personagem principal. Pensava constantemente em atores que
caberia o personagem, mas acabou que eu era quem melhor se adequava ao personagem. Tenho anos de experiência em
dirigir e atuar ao mesmo tempo, então eu posso dizer que eu sou uma máquina bem lubrificada.
Será que o filme não se torna muito pessoal quando uma pessoa tem esses três papéis importantes na produção?
Talvez, mas é o risco que eu assumi. Como também assumi total responsabilidade pelo fracasso poderia ter ocorrido e eu
estou muito feliz, porque tinha que fazê-lo. O filme se saiu muito bem recebido, assim, estou feliz.
Você quis dar passar alguma mensagem especial com o filme?
Eu só queria fazer um filme compreensível sobre o amor em uma pequena cidade na antiga Iugoslávia do anos 60, onde
e quando a música como Chuck Berry e Rolling Stones quase proibida para quem vivia atrás da Cortina de Ferro. Na
verdade, oferecemos a Chuck Berry o papel de líder da banda cigana, mas infelizmente recusou, algumas semanas antes
de começar a filmagem.
Você atuou no teatro, cinema, televisão e no cenário musical, qual o seu favorito?
Eu tenho sempre o rock’n’roll em mente, não importa o que estou fazendo. Eu amo teatro, eu gosto muito de trabalhar
em filmes, mas eu me divirto mais quando estou tocando com a mina banda, chamada Bombay Stampa.
Você é um dos maiores nomes do cinema e da televisão nos Balcãs, qual é a sua percepção da indústria na região em
comparação com a Europa Ocidental? O que você acha que pode ser melhorado?
Ultimamente eu sinto que os Balcãs têm um problema semelhante aos filmes da Europa Ocidental, e isso é que eles são
feitos para o público em geral ou para festivais de cinema. Há cada vez menos filmes que podem satisfazer a ambos. Às
vezes, fico triste em ver como um filme extremamente pobre pode ser rotulada como uma grande obra de arte só porque
ele é feito em preto e branco, é lento e é impossível de entender; e por outros lado, como o alguns filmes baratos são
aceitos por telespectadores.
Como foi sua experiência na minissérie britânica If We Dead Awaken?
Eu amo a forma de atuar britânico e já trabalhei com grandes atores britânicos como Janet McTeer em Cat Run, mas este
projeto foi a primeira vez que tudo era británico: os atores, a produção e também foi filmado em Londres. Foi uma grande
experiência.
Você está trabalhando em algum projeto agora?
Estou preparando uma nova comédia para toda a região. As últimas séries de televisão foram um sucesso. Tenho uma
grande equipe por trás de mim, então esta é uma outra máquina bem lubrificada. Também tenho um monte de scripts
prontos, um em particular está atualmente em pré-produção.
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Entrevista con Tanja Ribic
(Actriz)

Como você entrou no projeto do filme?
Honestamente, eu tive sorte que esse papel foi escrito para mim.
Você se preparou de alguma forma especial para o personagem
de Sylvia?
A história se passa em uma parte do nosso país, onde as pessoas têm
um dialeto estranho, uma mistura de esloveno, croata e húngara, eu
tive que praticar muito.
O que foi mais difícil durante as filmagens do projeto?
Apesar de estar totalmente dedicada a minha personagem, durante
a filmagem tinhamos que fazer intervalos, porque eu tinha um bebê
para alimentar. Quanto ao resto, posso dizer que cada papel é um
novo desafio para mim.
Se você pudesse, o que mudaria no filme?
Creio que não mudaria nada. Acho que este filme é um produto
ideal para a época, lugar e orçamento.
Esta comédia apresenta o campo esloveno e seu povo, você acha
que está bem representado, ou é um estereótipo para grandes
públicos?
Acho que o filme é uma projeção honesta daquele período. Olhando
para trás no tempo, parece que todo o mundo tem algo bobo que
merece um personagem no cinema.
Alguns anos atrás, você representou a Eslovênia no concurso Eurovisão da Canção, como foi a experiência cantando?
Foi muito interessante para uma atriz, mas uma grande responsabilidade ao mesmo tempo. As pessoas levam muito a
sério esta competição. Eu me senti como um jogador de futebol cobrando um pênalti na Copa do Mundo. Mas ainda
assim estou contente porque as pessoas gostam de minha música.
Você já atuou em cinema, teatro e canta, qual deles você prefere?
É ótimo que eu possa fazer coisas diferentes. Eu nunca fico cansada, mas ultimamente eu dedico meu tempo ao
cinema. Ao longo dos anos tenho atuado no teatro - tudo a partir de Eliza Doolittle em Pigmalião por B. Shaw, até
Roxanne em Cyrano de Bergerac, e grandes papéis em musicais. E, recentemente, o teatro começou a parecer muito
com uma indústria, por isso quis dar um passo atrás.
Quais são seus projetos nesse momento?
Neste momento eu estou me preparando para ir para a incrível costa do Adriático por um mês, para um papel, em um
novo filme, de um diretor muito famoso nesta parte da Europa, Srdjan Dragojević. Além disso, eu estou me preparando
para um papel em uma comédia croata. Eu vou ter que continuar viajando para casa para o musical As Bruxas de
Eastwick, em que represento Alexandra Spofford. Acabei de dirigir a dublagem do novo filme de animação da Disney,
Frozen: o reino do gelo, para qual também empresto mina voz.
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Era 24 de março de 2002 e não acreditava que o filme em que
havia atuado ganharia. As chances eram pequenas, porque Terra
de Ninguém estava competindo com o sucesso de Bollywood,
Lagaan, e a vencedora do European Film Awards 2001, Amélie,
de Jean-Pierre Jeunet. No entanto, o filme que retrata a guerra
da Bósnia ganhou, e Branko Djuric tornou famoso em todo o
mundo graças ao seu papel: Um soldado bósnio chamado Ciki.

Branko Djuric : uma lenda do
cinema balcânico
No entanto, antes Ciki - um personagem que o tornou famoso por
quilômetros em países tão distantes como a Colômbia ou Bolívia - Branko
Djuric foi personagens importantes em filmes dos Balcãs. Apenas em 1989,
conseguiu um papel em Kuduz (filme de estréia de Ademir Kenovic), que
o tornou famoso em toda a Iugoslávia. Em seguida, no outono do mesmo
ano, a segunda temporada da série Top List Nadrealista começou a ser
exibida com grandes classificações e elogios da crítica, que solidificou o
status Djuric no país e mostrou seu talento como ator.
Branko Djuric, nascido em Sarajevo, em 1962, sabia que queria estar
envolvido com as artes do espectáculo desde que era pequen. Depois de
ser rejeitado pela Academia de Artes Cênicas da Universidade de Sarajevo
em 1981, seu esforço pelo mundo da arte levou-o a participar de um grupo
de jovens que tinha um segmento de rádio em 15 minutos como parte da
programação semanal na Rádio Sarajevo.
Focada na atuação como sua futura carreira, Djuric continuou, anualmente,
tetando ingresar na Academina de Artes Cênicas e finalmente foi aceito, na
quarta tentativa, em 1984. Após o sucesso do programa de rádio, o grupo
começou a gravar para a televisão e Branko criou um alter-ego chamado
Đuro, que levou um caminho fecundo de sucesso na televisão e levou-o
para obter o papel principal no drama Ovo malo Duse.
Em 1988, Branko fez sua primeira aparição nas telonas com o premiado
diretor Emir Kusturica. Esse foi o primeiro filme de Kusturica, após ter
recebido a Palma de Ouro, o que assegurou atenção a Djuric, apesar de ter
uma participação menor no filme.
Após o início da Guerra da Bósnia, Branko mudou-se para a Eslovênia, e as
suas qualidades de ator e sua fama lhe rendeu papéis em filmes e séries
de televisão na região, em países como a Croácia, Sérvia, Eslovênia e até
mesmo em produções da Europa Ocidental.
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European Electro Beats
Este especial musical conta com os nomes mais importantes da cena eletrônica européia. Dance
com os sucessos de Stromae, Breakbot, M.I.A, Katy B, Fangoria, entre outros.

Estreia domingo 10 de Novembro as 21:00

Eles desafiaram os preconceitos sobre o que a
música deveria ser e triunfaram com sua fórmula. O
Eurochannel convida-os a apreciarem o ritmo dos mais
importantes artistas da música eletrônica européia,
um grupo de músicos que se atreveram e ousaram
misturar o que é proibido.

populares e eletrônicas européia, contará com os
artistas eminentes dos mais prestigiados selos musicais
do velho continente, muitos deles, ganhadores dos
prêmios MTV. Entre as estrelas deste especial estão a
prestigiosa dupla espanhola Fangoria, a nova estrela
da cena británica M.I.A. e muito mais.

Descubra porque a Europa e o mundo se inclinou
para eles no especial “European Electro Beats”.
Este programa, especialmente dedicado às canções

Bem-vindos a uma festa especial com alguns dos
melhores artistas europeus.

Dancem com as novas estrelas
da cena eletrônica européia
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G.m.,
m.s.
Great movies, much shorter.
17. Internationale Kurzfilmtage Winterthur,
The short film festival of Switzerland, 5.-10. November 2013,
www.kurzfilmtage.ch

Semana 1

DE SEG. - FEI. 28 A DOMINGO 3
SEG. - FEI.
9:00
10:30
12:30
13:00
15:00
18:00
20:00
21:00

• Morte na neve Parte 1
• Morte na neve Parte 2
• A Cozinha de
Mimmo (13)
• Histórias de uma
loucura ordinária
• Programa Pago
• Os dispensáveis
• One Direction
• Europa Paulistana

TER. - FEI.
9:00
11:00
13:00
15:00
18:00
20:00
22:00

• O albanês
• Corujas
• 180°
• Programa Pago
• Pequena Rosa
• Pequena Rosa
• Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 4

0:00

22:00

QUAR. - FEI.
9:00 • Pequena Rosa
11:00 • Os dispensáveis
13:00 • Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 4
15:00 • Programa Pago
18:00 • Hanna Schygulla,
qualquer que seja o
sonho
19:00 • Lucero
19:30 • Noite das
cenouras
20:00 • O Último verão
22:00 • Europa Paulistana

QUIN. - FEI.
9:00
11:00
13:00
15:00
18:00
19:30
20:00
21:30
23:00

• O Novo Homem
• Um Dia Perfeito
• O Último verão
• Programa Pago
• Alicia Bustamante
• Según Kafka
• Cosmonauta
• O Voto Cigano
• A Cozinha de
Mimmo (14)

23:30

23:00

O albanês

Os dispensáveis

Berlin, Boxhagener Platz

Drama
(Alemanha/Albânia, 2010)

Drama
(Alemanha, 2009)

Drama
(Alemanha, 2010)

0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
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• 180°
• O albanês
• 180°
• Corujas
• Top Gun: Missão da
Europa

• Hanna Schygulla,
qualquer que seja o
sonho
3:00 • Lucero
3:30 • Noite das
cenouras
4:00 • Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 4
6:00 • Os dispensáveis
05:30 • Hanna Schygulla,
qualquer que seja o
sonho

O Novo Homem

2:00

Drama
(Suécia, 2007)

1:00
3:00
5:30
6:00
6:30
8:30

• O Último verão
• General Nil
• Hanna Schygulla,
qualquer que seja o
sonho
• Lucero
• O Novo Homem
• Noite das
cenouras

1:30
3:30
4:30
6:30
8:30

• Amor Tandoori
• Linda Diana
• Berlin, Boxhagener
Platz
• Amor Tandoori
• Eurocurtas

Semana 1

DE SEG. - FEI. 28 A DOMINGO 3
SEX. - FEI.
9:00
11:00
13:00
14:30
15:00
18:00
18:30
19:30
21:30
22:30

		

• Berlin, Boxhagener Platz
• Amor Tandoori
• Alicia Bustamante
• Según Kafka
• Programa Pago
• A Cozinha de Mimmo (14)
• Linda Diana
• Tudo é amor
• Europa Paulistana
• Amor Tandoori

0:30

SÁBADO
9:00 • Tudo é amor
11:00 • Cozinhar na Toscana Ep. 1 e
Ep. 2
11:30 • A Cozinha de Mimmo (14)
12:00 • A mulher com 5 elefantes
14:00 • Eu sou a história: Do homem
ao soldado
14:30 • Eu sou a história: Liberdade
vigiada
15:00 • Programa Pago
18:00 • A mulher com 5 elefantes
20:00 • O Urso
22:00 • Kiss me

DOMINGO

9:00 • Pequena Rosa
11:00 • Lollipop Monster
13:00 • Eu sou a história: Do
homem ao soldado
13:30 • Eu sou a história: Liberdade
vigiada
14:00 • Top 10 Eurochannel
15:00 • Programa Pago
18:00 • Circuito elétrico

19:30

0:00

Belleville Tóquio
Drama
(França, 2011)

A mulher com 5 elefantes
Documentário
(Alemanha, 2009)

2:30
4:30
6:30
8:30

• O Urso
• Tudo é amor
• A mulher com 5 elefantes
• Eurocurtas

As duas vidas de Andrés Rabadán 21:00
22:30
Drama
0:30
(Espanha, 2008)
2:00
2:00 • Lollipop Monster
4:00 • Kiss me
4:00
6:00 • As duas vidas de Andrés
5:30
Rabadán
05:30
8:00 • Eu sou a história: Do homem
ao soldado
8:30 • Eu sou a história: Liberdade
vigiada

• Morte na neve - Parte 1
• Morte na neve - Parte 2
• Circuito elétrico
• Maravilhosa e Amada por
Todos
• Morte na neve - Parte 1
• Morte na neve - Parte 2
• Circuito elétrico
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Semana 2

DE SEG. - FEI. 4 A DOMINGO 10
SEG. - FEI.

TER. - FEI.

9:00
10:30
12:00
12:30

• Circuito elétrico
9:00
• Belleville Tóquio
• Eurocurtas
11:00
• A Cozinha de
13:00
Mimmo (14)
13:00 • Maravilhosa e Amada 14:00
por Todos
15:00
15:00 • Programa Pago
18:00
18:00 • Berlin, Boxhagener 19:00
Platz
20:00
20:30
20:00
22:00

0:00

• Berlin, Boxhagener
Platz
• O Novo Homem
• Rei do mundo
Ep. 1
• Torpedo Ep. 1
• Programa Pago
• O Penhasco Ep. 1
• Prosperidade Ep. 1
• Eurocurtas
• Circuito elétrico
• Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 5
• Europa Paulistana

QUAR. - FEI.
9:00
9:30
11:00
11:30
13:00

15:00
18:00
19:30
20:00
22:00

• Eurocurtas
• Alicia Bustamante
• Eurocurtas
• Circuito elétrico
• Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 5
• Programa Pago
• Alicia Bustamante
• Segun Kafka
• Kiss me
• Adeus, como vai?

QUIN. - FEI.

9:00 • Kiss me
11:00 • Adeus, como vai?
12:00 • Max Frisch,
cidadão
13:30 • O Voto Cigano
15:00 • Programa Pago
18:00 • A vida fácil
20:00 • Somente um pai
22:00 • Os dispensáveis
0:00 • Europa Paulistana

1:00

23:00

1:00

Rei do mundo Ep. 1
Adeus, como vai?

Série
(Bélgica, 2006)

21:00
22:00
23:00
0:00
2:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
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• Torpedo Ep. 1
• O Penhasco Ep. 1
• Prosperidade Ep. 1
• Histórias de uma
loucura ordinária
• Berlin, Boxhagener
Platz
• Eleições de frango
• Rei do mundo Ep. 1
• Torpedo Ep. 1
• O Penhasco Ep. 1
• Prosperidade Ep. 1

Max Frisch, cidadão
Os castelos do Loire:
Amboise
Documentário
(França, 2012)

2:00
2:30
4:00

Documentário
(Suíça, 2008)

0:30
2:30
4:30
5:30

• Eurocurtas
• Circuito elétrico
7:00
• Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 5
6:00 • Alicia Bustamante
05:30 • Circuito elétrico

• A vida fácil
• Kiss me
• Adeus, como vai?
• Max Frisch,
cidadão
• A vida fácil

Documentário
(Sérvia, 2009)

2:00
3:30
5:30
05:30

• Retrato
• Somente um pai
• Os dispensáveis
• Retrato

Semana 2

DE SEG. - FEI. 4 A DOMINGO 10
SEX. - FEI.
9:00
11:00
13:00
14:30
15:00
18:00
20:00
21:00

		

• Somente um pai
• Os dispensáveis
• Retrato
• A Cozinha de Mimmo (15)
• Programa Pago
• Berlin, Boxhagener Platz
• Adeus, como vai?
• Europa Paulistana

22:00

Estréia

SÁBADO
9:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
18:00
19:00

• Hanna Schygulla, qualquer
que seja o sonho
• Lucero
• Eurocurtas
• Cozinhar na Toscana Ep. 3 e
Ep. 4
• A Cozinha de Mimmo (15)
• Eu sou a história: Na parte
traseira
• Eu sou a história: Mulheres
em serviço
• O Penhasco Ep. 1
• Prosperidade Ep. 1
• Programa Pago
• O Palácio de Versalhes
• Pulsar: Amor, paranoia y
ondas de radio

21:00

DOMINGO
9:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
18:00
19:30

• Dezembro em chamas
• Rei do mundo Ep. 1
• Torpedo Ep. 1
• One Direction
• Eu sou a história: Na parte
traseira
• Eu sou a história: Mulheres
em serviço
• Programa Pago
• Haverá um teatro lá em
cima?
• Elefante

21:00

Estréia

Estréia

Pulsar:
Amor, paranoia y ondas de radio
Drama
(Bélgica, 2010)

0:00
2:00
4:00
5:00
6:00
8:00

• O albanês
• Pulsar: Amor, paranoia y
ondas de radio
• O Penhasco Ep. 1
• Prosperidade Ep. 1
• Berlin, Boxhagener Platz
• Adeus, como vai?

European Electro Beats

Haverá um teatro lá em cima?
Documentário
(Georgia, 2011)

22:30 • Camarada Petersen
1:00 • Haverá um teatro lá em
cima?
2:30 • Dezembro em chamas
4:00 • Amor Tandoori
6:00 • Dezembro em chamas
8:00 • Eu sou a história: Na parte
traseira
8:30 • Eu sou a história: Mulheres
em serviço

22:00 • Cartas insignificantes e
crimes de amor
0:00 • Linda Diana
1:00 • European Electro Beats
2:00 • 180°
4:00 • O Urso
6:00 • Cartas insignificantes e
crimes de amor
8:00 • Linda Diana
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Semana 3

DE SEG. - FEI. 11 A DOMINGO 17
SEG. - FEI.
9:00 • Elefante
10:30 • Cartas insignificantes
e crimes de amor
12:30 • A Cozinha de
Mimmo (15)
13:00 • 180°
15:00 • Programa Pago
18:00 • O Urso
20:00 • Rei do mundo
Ep. 2
21:00 • Torpedo Ep. 2
22:00 • O Penhasco Ep. 2

TER. - FEI.
9:00 • Os dispensáveis
11:00 • A mulher com 5
elefantes
13:00 • Rei do mundo
Ep. 2
14:00 • Torpedo Ep. 2
15:00 • Programa Pago
18:00 • O Penhasco Ep. 2
19:00 • Prosperidade Ep. 2
20:00 • Europa Paulistana

21:00

23:00

QUAR. - FEI.
9:00 • Somente um pai
11:00 • O Urso
13:00 • Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 6
15:00 • Programa Pago
18:00 • Somente um pai
20:00 • Amor Tandoori
22:00 • Haverá um teatro lá
em cima?
23:30 • Europa Paulistana
0:30 • Elefante
2:00 • Haverá um teatro lá
em cima?

QUIN. - FEI.

9:00
10:30
12:30
14:00
15:00
18:00
19:30
21:00
22:00

• Haverá um teatro lá
em cima?
• General Nil
• Max Frisch,
cidadão
• Linda Diana
• Programa Pago
• Circuito elétrico
• Max Frisch,
cidadão
• Linda Diana
• Europa Paulistana

23:00

3:30

Prosperidade Ep. 2

Linda Diana

Drama
(Irlanda, 2007)

Documentário
(Sérvia, 2003)

0:00
2:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
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• Os dispensáveis
• A mulher com 5
elefantes
• Linda Diana
• Rei do mundo
Ep. 2
• Torpedo Ep. 2
• O Penhasco Ep. 2
• Prosperidade Ep. 2

General Nil
22:00 • Quinto Tour
Eurochannel de CurtaHistórico
metragens (Polônia, 2009)
Programa 6
0:00 • Adeus, como vai?
5:30 • Amor Tandoori
1:00 • Os castelos do Loire: 05:30 • Elefante
Villandry
2:00 • Somente um pai
4:00 • Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 6
6:00 • O Urso
8:00 • Adeus, como vai?

O Voto Cigano
Documentário
(Eslovaquia, 2012)

0:30
2:30
4:00
5:30
7:00

• Os dispensáveis
• Max Frisch,
cidadão
• Circuito elétrico
• As garotas do
shopping center
• Os dispensáveis

Semana 3

DE SEG. - FEI. 11 A DOMINGO 17
SEX. - FEI.
9:00
10:30
11:30
13:00
14:30
15:00
18:00
20:00

		

• O Voto Cigano
• Adeus, como vai?
• Circuito elétrico
• Max Frisch, cidadão
• A Cozinha de Mimmo (1)
• Programa Pago
• Os dispensáveis
• Alicia Bustamante

22:00

Estréia

SÁBADO
9:00 • O Último verão
11:00 • Cozinhar na Toscana Ep. 5 e
Ep. 6
11:30 • A Cozinha de Mimmo (1)
12:00 • Eu sou a história: Alto!
Fronteira!
12:30 • Eu sou a história: J
13:00 • O Penhasco Ep. 2
14:00 • Prosperidade Ep. 2
15:00 • Programa Pago
18:00 • O Domínio de Versalhes
19:00 • Trator, Amor e Rock’n’roll

21:00

Estréia

DOMINGO
9:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
18:00
20:00

• Berlin, Boxhagener Platz
• Rei do mundo Ep. 2
• Torpedo Ep. 2
• Cozinhar na Toscana Ep. 5 e
Ep. 6
• A Cozinha de Mimmo (1)
• Eu sou a história: Na parte
traseira
• Eu sou a história: Mulheres
em serviço
• Programa Pago
• Pulsar: Amor, paranoia y
ondas de radio
• Os cavaleiros do Canto
Georgiano

21:00

Estréia

Trator, Amor e Rock’n’roll
Comédia
(Eslovenia, 2008)

0:00
2:00
4:00
5:00
6:00
8:00

• 180°
• Trator, Amor e Rock’n’roll
• O Penhasco Ep. 2
• Prosperidade Ep. 2
• 180°
• Sra. Mercedes

Os cavaleiros do Canto
Georgiano
Documentário
(Georgia, 2010)

22:00 • Berlin, Boxhagener Platz
0:00 • Adeus, como vai?
1:00 • Os cavaleiros do Canto
Georgiano
2:00 • O retorno do idiota
4:00 • Berlin, Boxhagener Platz
6:00 • Não Como os Outros
8:00 • Eu sou a história: Alto!
Fronteira!
8:30 • Eu sou a história: J

Os Castelos da Ilha-de-França:
Vaux-le-Vicomte
Documentário
(França, 2013)

22:00 • Histórias de uma loucura
ordinária
0:00 • Roma Fantástica
1:00 • Os Castelos da Ilha-deFrança: Vaux-le-Vicomte
2:00 • Pulsar: Amor, paranoia y
ondas de radio
4:00 • O Novo Homem
6:00 • Histórias de uma loucura
ordinária
8:00 • Roma Fantástica
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Semana 4

DE SEG. - FEI. 18 A DOMINGO 24
SEG. - FEI.
9:00 • O Novo Homem
11:00 • Histórias de uma
loucura ordinária
13:00 • Os cavaleiros do
Canto Georgiano
14:00 • Os Castelos da Ilhade-França: Vaux-leVicomte
15:00 • Programa Pago
18:00 • Pulsar: Amor,
paranoia y ondas de
radio
20:00 • Rei do mundo
Ep. 3
21:00 • Torpedo Ep. 3
22:00 • O Penhasco Ep. 3
23:00 • Prosperidade Ep. 3

TER. - FEI.
9:00 • Circuito elétrico
10:30 • Os pregadores de
pássaros
12:00 • Koliba
13:00 • Rei do mundo
Ep. 3
14:00 • Torpedo Ep. 3
15:00 • Programa Pago
18:00 • O Penhasco Ep. 3
19:00 • Prosperidade Ep. 3
20:00 • 180°
22:00 • Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 7

QUAR. - FEI.
9:00 • 180°
11:00 • Pulsar: Amor,
paranoia y ondas de
radio
13:00 • Quinto Tour
Eurochannel de Curtametragens Programa 7
15:00 • Programa Pago
18:00 • Max Frisch,
cidadão
19:30 • Circuito elétrico

21:00

QUIN. - FEI.

9:00
11:00
12:30
14:00
15:00
18:00
19:30
20:30

• Berlin, Boxhagener
Platz
• A ambulância
• Max Frisch,
cidadão
• Os cavaleiros do
Canto Georgiano
• Programa Pago
• Haverá um teatro lá
em cima?
• Europa Paulistana
• O Urso

22:30

0:00

0:00

As garotas do shopping

O Amor das Crianças
Drama
(Alemanha, 2009)

Sra. Mercedes

Circuito elétrico
Comédia
(Alemanha, 2008)

1:30
3:00
5:00
6:00
7:00
8:00

• Os pregadores de
pássaros
• Amor Tandoori
• Rei do mundo
Ep. 3
• Torpedo Ep. 3
• O Penhasco Ep. 3
• Prosperidade Ep. 3

1:00
2:00
4:00

6:00
7:00
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22:30 • Europa Paulistana
23:30 • Os cavaleiros do
Documentário
Canto Georgiano
(Suíça, 2008)
0:30 • Max Frisch,
• Os castelos do Loire:
cidadão
2:00 • Os Castelos da IlhaCheverny
• Pulsar: Amor,
de-França: Vaux-leparanoia y ondas de
Vicomte
3:00 • Berlin, Boxhagener
radio
• Quinto Tour
Platz
Eurochannel de Curta- 5:00 • A ambulância
6:30 • Max Frisch,
metragens Programa 7
cidadão
8:00 • Os cavaleiros do
• Sra. Mercedes
• 180°
Canto Georgiano

0:00
1:30
3:00
5:00
6:30
8:00

• Circuito elétrico
• Haverá um teatro lá
em cima?
• Texas
• Circuito elétrico
• Encurralado
• Sra. Mercedes

Semana 4

DE SEG. - FEI. 18 A DOMINGO 24
SEX. - FEI.
9:00
10:30
12:30
14:30
15:00
18:00
19:30
21:30

		

• Haverá um teatro lá em
cima?
• O Urso
• Texas
• A Cozinha de Mimmo (2)
• Programa Pago
• O Amor das Crianças
• Histórias de uma loucura
ordinária
• Europa Paulistana Espanha/
Itália

22:00

Estréia

SÁBADO
9:00 • Susa
10:30 • Eurocurtas
11:00 • Cozinhar na Toscana Ep. 7 e
Ep. 8
11:30 • A Cozinha de Mimmo (2)
12:00 • Eu sou a história: O
pressentimento
12:30 • Eu sou a história:
A ameaça
13:00 • O Penhasco Ep. 3
14:00 • Prosperidade Ep. 3
15:00 • Programa Pago
18:00 • O cozinheiro do inesperado
19:00 • Susa
20:30 • Europa Paulistana
Alemanha/Portugal

21:00

Estréia

DOMINGO
9:00
9:30
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
18:00
19:00

• Eurocurtas
• Haverá um teatro lá em
cima?
• Rei do mundo Ep. 3
• Torpedo Ep. 3
• Cozinhar na Toscana Ep. 7 e
Ep. 8
• A Cozinha de Mimmo (2)
• Eu sou a história: O
pressentimento
• Eu sou a história: A ameaça
• Programa Pago
• Um berço do vinho
• Trator, Amor e Rock’n’roll

21:00

Estréia

Susa
Drama
(Georgia, 2010)

23:30
2:00
3:30
4:00
5:00
6:00
8:00

• Camarada Petersen
Um berço do vinho
• Susa
Documentário
• Eurocurtas
(Georgia, 2011)
• O Penhasco Ep. 3
22:00 • Os dispensáveis
• Prosperidade Ep. 3
21:40 • As garotas do shopping
• Histórias de uma loucura
center
ordinária
• O cozinheiro do inesperado 1:00 • Um berço do vinho
2:00 • Diário de Kosovo
4:00 • Os dispensáveis
5:30 • Tigres na Cidade
7:00 • Um berço do vinho
8:00 • Eu sou a história: O
pressentimento
8:30 • Eu sou a história: A ameaça

Os Castelos da Ilha-de-França:
Chantilly
Documentário
(França, 2013)

22:00 • Os cavaleiros do Canto
Georgiano
23:00 • Trator, Amor e Rock’n’roll
1:00 • Os Castelos da Ilha-deFrança: Chantilly
2:00 • A mulher com 5 elefantes
4:00 • Kiss me
6:00 • Trator, Amor e Rock’n’roll
8:00 • Os cavaleiros do Canto
Georgiano
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