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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Κυριακή 1η Απριλίου, 5 μ.μ. 

Συναυλία-αφιέρωμα στις μουσικές της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης και της ανατολικής Μεσογείου — συγγενικές  
παραδόσεις, η καθεμία όμως με τη δική της ιδιαιτερότητα. Θα ακούσουμε σμυρναίικα, οθωμανική κλασική μουσική,  
τουρκικές παραδοσιακές μελωδίες και αραβικά τραγούδια, όλα με αγγλική μετάφραση σε υπέρτιτλους.  
Εισιτήριο: $15 (μειωμένο $10). 
The Prince Henry Centre, 2 Coast Hospital Road, Little Bay (από το Anzac Parade στρίβουμε στο Pines Ave) 
Πληροφορίες και κρατήσεις: (02) 9750 0440 ή greekfestival2@goc.com.au  

Μεγαλωμένος στην Καλιφόρνια, γόνος μεγάλης πολι-
τικής οικογένειας, ο 11χρονος Άλεξ  πηγαίνει στην 
Κρήτη να βαφτίσει το μωρό τοπικού κομματάρχη και 

υποψήφιου βουλευτή.
Θα γίνει ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣ για να αποδείξει σε όλους 

και κυρίως στον πατέρα του ότι είναι αντάξιος γιος του.

Φέρτε μαζί σας κουβέρτες για πίκνικ, bean bags ή πτυσ-
σόμενες καρέκλες. Διατίθενται φαγητά και ποτά. 
Κατάλληλο για ανήλικους

Σε συνεργασία με το 
Canterbury City Council 
και την Τράπεζα Κύπρου 
Αυστραλίας 
παρουσιάζει την ταινία

ΤΟ 30ό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΙΔΝΕΪ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖEI:

ΗΜΕΡΑ Παρασκευή, 30 Μαρτίου

ΩΡΑ  Ανοικτά από τις 17:30.

 Έναρξη ταινίας στις 19:00 

 ή με τη δύση του ήλιου.

ΤΟΠΟΣ Gough Whitlam Park, 

 Bayview Ave Undercliffe. 

ΕΙΣΟΔΟΣ  Ελεύθερη

ΠΑΡΚΙΝΓΚ Στο Gough Whitlam Park και  

 κατά μήκος του Bayview Ave, Undercliffe.

Greek Festival

Friday 30 March

Gates Open at 5.30pm
Movie starts at 7.00pm or at sunset

BYO picnic blankets, bean bag lounges and chairs.
Food and beverages are available.

Parking is available at Gough Whitlam Park and
along Bayview Ave, Undercliffe.

For more information visit www.canterbury.nsw.gov.au
or www.greekfestivalofsydney.com.au

Rated - G

Proudly presented by

Gough Whitlam Park
Bayview Avenue, Undercliffe

Moonlight

Cinema

Free
Family
Event

First Time
Godfather

This hilarious tale dives into Greek culture with the same 
abundant humour as My Big Fat Greek Wedding, but with a realistic 

edge due to its basis on an autobiographical short story by Nikos 
Papandreou, son of a former Greek prime minister. 

Raised in America, 11 year-old Alex, travels to Crete to step in for his 
politician father at a local christening. His foreign looks, his difficulty with 
the Greek language, the Cretan's particularities and the tests he’s forced to 

endure to be accepted as the worthy son of the leader culminate in a 
comedy with political wrangling, existential distresses and tragicomic 

situations. Alex’s first initiation in the art and tricks of politics will mark 
him for the rest of his life.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣ 
της Όλγα Μαλέας
Προβολή της ταινίας σε υπαίθριο κινηματογράφο


