SESSÕES DE FILMES FRANCÓFONOS
TEMA: ESPORTES

TERÇA | 20/03 | 16H30 | CINE OLYMPIA
 DUO (3MIN | FRA | ANIMAÇÃO)
SINOPSE:
A harmonia de uma dupla de acrobatas é quebrada pela decisão de uma delas em
iniciar uma carreira solo. Apesar das mágoas, elas se apresentam uma última vez no
palco, unidas sob os holofotes.
FICHA TÉCNICA:
Janis Aussel, Elsa Boyer, Marie-Pierre Demessant, Dorian Lee, Laurent Moing, Guitty
Mojabi, Aron Bothman.
(Fonte: Aliança Francesa Natal)

 JAPPELOUP (2H10 | FRA | DRAMA | BIOGRAFIA)
SINOPSE:
Nos anos 1980, Pierre Durand (Guillaume Canet) decide abandonar a carreira de
advogado e se consagrar à sua grande paixão: o salto com obstáculos. Com o apoio
do pai, ele aposta em um pequeno cavalo ridicularizado por todos: Jappeloup, um
animal pequeno e imprevisível. Aos poucos, Durand faz grandes progressos,
tornando-se um profissional respeitado. No entanto, quando participa dos jogos
olímpicos de Los Angeles, o resultado é um grande fracasso. Durand é obrigado a
reconhecer as suas fraquezas e tentar novamente, pensando nos jogos olímpicos de
Seul.
DIREÇÃO:
Christian Duguay
ELENCO:
Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil mais
(Fonte: Adoro Cinema)

QUARTA | 21/03 | 16H30 | CINE OLYMPIA
 LES FILLES (28 MIN |FRA| COMÉDIA)
SINOPSE:
É verão. Charlotte trabalho no pedágio da rodovia sul e treina para a partida de futebol
amador, organizada por sua irmã Nath. O curta-metragem fez parte da seleção do My
French Film Festival 2016.
DIREÇÃO:
Alice Douard
ELENCO:
Solène Rigot, Salomé Richard, Emmanuel Salinger, Damien Bonnard.
(Fonte: IF Cinema)

 LADIES TURN (1H10 | AÇÃO | DOCUMENTÁRIO)
SINOPSE:
Organizar um torneio feminino de futebol é o desafio da Associação Senegal das
Senhoras. Investir no campo desafiando tabus e preconceitos é o desafio que Seyni,
pioneiro do futebol feminino no Senegal e ex-capitão da seleção nacional.
Através do suspense da competição e das diferentes histórias dos personagens,
aparece uma rica sociedade africana e muçulmana, complexa e em mudança. Além do
desejo de ganhar a final, talvez seja a aspiração de outra vitória.
DIREÇÃO:
Hélène Harder
ELENCO:
Jennifer Browning, Bassouaré Diaby, Gaëlle Yomi, Seyni N'Dir Seck
(Fonte: Wendigo Films)

QUINTA | 22/03 | 16H30| CINE OLYMPIA
 LE 12ÈME HOMME (8MIN | FRA | ANIMAÇÃO)
SINOPSE:
No coração dos torcedores, o 12º homem é a encarnação perfeita dos instintos
gregários, do esquecimento do eu em favor da tristeza e da alegria coletivas.
DIREÇÃO:
Thomas Pons
(Fonte: Aliança Francesa Natal)

 COMME UM LION (1H42| FRA | DRAMA )
SINOPSE:
Em uma aldeia do Senegal, o jovem Mitri (Mytri Attal) sonha em se tornar um astro do
futebol. Quando um caça-talentos (Jean-François Stévenin) percebe a habilidade do
menino, ele lhe oferece a oportunidade de ir para a França. Porém, para participar da
seleção e ter a chance de ser escolhido pelos grandes clubes, é preciso pagar. A
família junta suas economias e acaba se endividando para financiar a viagem. Ao
chegar em Paris, as coisas não acontecem como o esperado: Mitri acaba sendo
deixado de lado sem dinheiro nenhum. Com vergonha de voltar para casa e
decepcionar a família, ele vai se virar das formas mais criativas para conseguir se
manter no país estrangeiro.
DIREÇÃO:
Samuel Collardey
ELENCO:
Marc Barbé, Mytri Attal, Anne Coesens mais
(Fonte: Adoro Cinema)

SEXTA | 23/03 | 16H30| CINE OLYMPIA
 DUO (3MIN | FRA | ANIMAÇÃO)
SINOPSE:
A harmonia de uma dupla de acrobatas é quebrada pela decisão de uma delas em
iniciar uma carreira solo. Apesar das mágoas, elas se apresentam uma última vez no
palco, unidas sob os holofotes.
FICHA TÉCNICA:
Janis Aussel, Elsa Boyer, Marie-Pierre Demessant, Dorian Lee, Laurent Moing, Guitty
Mojabi, Aron Bothman.
(Fonte: Aliança Francesa Natal)

 JAPPELOUP (2H10 | FRA | DRAMA | BIOGRAFIA)
SINOPSE:
Nos anos 1980, Pierre Durand (Guillaume Canet) decide abandonar a carreira de
advogado e se consagrar à sua grande paixão: o salto com obstáculos. Com o apoio
do pai, ele aposta em um pequeno cavalo ridicularizado por todos: Jappeloup, um
animal pequeno e imprevisível. Aos poucos, Durand faz grandes progressos,
tornando-se um profissional respeitado. No entanto, quando participa dos jogos
olímpicos de Los Angeles, o resultado é um grande fracasso. Durand é obrigado a
reconhecer as suas fraquezas e tentar novamente, pensando nos jogos olímpicos de
Seul.
DIREÇÃO:
Christian Duguay
ELENCO:
Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil mais
(Fonte: Adoro Cinema)

SÁBADO | 24/03 | 15h30| CINE OLYMPIA
 LE 12ÈME HOMME (8MIN | FRA | ANIMAÇÃO)
SINOPSE:
No coração dos torcedores, o 12º homem é a encarnação perfeita dos instintos
gregários, do esquecimento do eu em favor da tristeza e da alegria coletivas.
DIREÇÃO:
Thomas Pons
(Fonte: Aliança Francesa Natal)

 LADIES TURN (1H10 | AÇÃO | DOCUMENTÁRIO)
SINOPSE:
Organizar um torneio feminino de futebol é o desafio da Associação Senegal das
Senhoras. Investir no campo desafiando tabus e preconceitos é o desafio que Seyni,
pioneiro do futebol feminino no Senegal e ex-capitão da seleção nacional.
Através do suspense da competição e das diferentes histórias dos personagens,
aparece uma rica sociedade africana e muçulmana, complexa e em mudança. Além do
desejo de ganhar a final, talvez seja a aspiração de outra vitória.
DIREÇÃO:
Hélène Harder
ELENCO:
Jennifer Browning, Bassouaré Diaby, Gaëlle Yomi, Seyni N'Dir Seck
(Fonte: Wendigo Films)

DOMINGO | 25/03 | 15h30| CINE OLYMPIA
 LE 12ÈME HOMME (8MIN | FRA | ANIMAÇÃO)
SINOPSE:
No coração dos torcedores, o 12º homem é a encarnação perfeita dos instintos
gregários, do esquecimento do eu em favor da tristeza e da alegria coletivas.
DIREÇÃO:
Thomas Pons
(Fonte: Aliança Francesa Natal)

 COMME UM LION (1H42| FRA | DRAMA )
SINOPSE:
Em uma aldeia do Senegal, o jovem Mitri (Mytri Attal) sonha em se tornar um astro do
futebol. Quando um caça-talentos (Jean-François Stévenin) percebe a habilidade do
menino, ele lhe oferece a oportunidade de ir para a França. Porém, para participar da
seleção e ter a chance de ser escolhido pelos grandes clubes, é preciso pagar. A
família junta suas economias e acaba se endividando para financiar a viagem. Ao
chegar em Paris, as coisas não acontecem como o esperado: Mitri acaba sendo
deixado de lado sem dinheiro nenhum. Com vergonha de voltar para casa e
decepcionar a família, ele vai se virar das formas mais criativas para conseguir se
manter no país estrangeiro.
DIREÇÃO:
Samuel Collardey
ELENCO:
Marc Barbé, Mytri Attal, Anne Coesens mais
(Fonte: Adoro Cinema)
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