
TIMBUKTU (VOSE)

* El preu total de l’activitat és de 19€ (inclou entrada + sopar+cinefòrum)

Dijous dia 19 de febrer

PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT

PEL·LÍCULA: 20:15 hores

TAST  DE VINS: 22:00 hores

SOPAR: 22:15 hores 

El tast i el sopar son al Restaurant l’Espurna

FI DE L’ACTIVITAT: 24 hores

Divendres 25 d’abrilC/ Pau Casals, 39

UN SOPAR DE CINE

TIMBUKTU (VOSE)

DIJOUS DIA 28 D’AGOST A LES 20:40 h

Dijous dia 19 de febrer a les 20:15h

NOVA TEMPORADA

Podeu efectuar les reserves al telèfon 

977 36 88 38 o al propi cinema



TIMBUKTU (VOSE)

França i Mauritània (2014). 97minuts. Versió original en francès, àrab, anglès, 

bambara, songhay i tamasheq amb subtítols en castellà

TIMBUKTU (VOSE)

Recuperem les sessions de cinema i sopar desprès del bon regust de boca que

ens va deixar la primera temporada amb la tasca de l’Antoni Kirchner, a qui

sempre li estarem agraïts.

Ara, sota el model que ell va crear i el disseny proposat per Victor Feliu i Isabel

Salvat, presentem un nou format, que sigui el més participatiu possible i amb

alguna novetat que animi a més persones a afegir-se a aquestes trobades.

A la projecció i al sopar proposem a més a més, un tast de vins, aquest cop a

càrrec dels cellers Ortovins del Masroig i el seu enòleg Joan Asens.

Per començar, hem escollit la pel·lícula Timbuktu que tot sembla indicar serà la

guanyadora a l’Oscar a la Millor Pel·lícula de parla no anglesa.

Us animem a acompanyar-nos i formar un nou grup d’aficionats al cinema a

l’entorn de la Rambla de l’Art – Cambrils.

DINÀMICA DE L’ACTIVITAT

1- PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA*

2.-TAST DE VINS DEL CELLER ORTOVINS

3- INTRODUCCIÓ A LA PEL·LÍCULA

4.-SOPAR

5.-EXPOSICIÓ DE LA PEL·LICULA

6- COL·LOQUI

L 'introducció, l'exposició i el debat seran a càrrec i moderats pel Sr.

Victor Feliu

* Els espectadors/ores poden escollir només la opció de veure la pel·lícula al preu
habitual de les sessions en versió original subtitulada.

PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT: UN SOPAR DE CINE

* El preu total de l’activitat és de 19€ (inclou entrada + sopar+tast+cinefòrum)

FITXA TÈCNICA
Director: Abderrahmane Sissako

Guió: Abderrahmane Sissako, Kessen Tall

SINOPSI

Any 2012, la ciutat maliana de

Tombouctou ha caigut en mans

d'extremistes religiosos. Kidane viu

tranquil·lament a les dunes amb la

seva dona, però a la ciutat, els

habitants pateixen el règim de terror

imposat pels jihadistes: prohibit

escoltar música, riure, fumar i fins i tot

jugar a futbol. Les dones s'han

convertit en ombres que intenten

resistir amb dignitat. Cada dia, uns

tribunals islamistes improvitzats

llancen sentències tan absurdes

com tràgiques i en Kidane en serà

protagonista.

EL DIRECTOR

Va néixer a Mauritània l’any 1961

però poc després la seva família va

emigrar a Mali, d’on era el seu pare.

A principis dels anys vuitanta es va

traslladar a Moscou per estudiar

cinema al prestigiós Institut Federal

Estatal de Cine VGIK avui convertit

en la Universitat Gueràsimov de

Cinematografia, escola de cine

fundada el 1919, la més antiga del

món.

“Impactant (...) És cinema polític, no tant per la virulència del que 

proclama, com per la insultant claredat del que ensenya (...) una 

d'aquelles pel·lícules necessàries. Política i humanament necessàries.”
Luis Martínez: El Mundo

Sissako – el director- confirma la seva condició de gran humanista de la 

cinematografia actual amb aquest drama profundament empàtic i 

meravellosament rodat.

Jay Weissberg: Variety


