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 אז זהו אנחנו כאן!

 המשלביםנים וסרטים מגו 12חוזר לסינמטקים, עם   פסטיבל הקומדיות הצרפתיות או לה לה

 לנוע הצרפתי.  ולבין כמה קלאסיקות של הק האחרונהבין סרטים חדשים מן השנה 

ה של קולנוע משעשע שיעלה חיוך על שפתותיכם ויחמם  יולכם חו  המגיש חברת עדן סינימה

 , tv5 mondeהמכון הצרפתי בתל אביב, יוני פרנס פילמס  ו  תמיכת הפסטיבל באת ליבכם. 

,  ושוב נוכל לראות על המסך את כמה מכוכבי הקולנוע הקומיים הגדולים בצרפת של ימינ

ל ננטי בפטריק תימסיט, איז  של לרוק,ג'וזיאן בלאסקו, מי סק, אלכסנדרה לאמי,וק דובנפר

 יל. באי דה פינס ובורובצד שני כוכבי עבר ענקיים ל ,ועוד

. ז'וזיאן בלאסקו, " לעבור לגור עם הבת שלי" לבאן, אריק ה של ידמהפסטיבל תפתח הקו את

המשך לסרט שפתח את הזרים לשתף פעולה בסרט ומתילד סנייה וג'רום קומנדר ח

 . לחזור לגור עם אמא" " . הפסטיבל לפני מספר שנים

כמה רק ור להיות ממשפצת את ביתה ועוברת לגור רק לכמה ימיים, וזה היה א םהפעם הא

הגונבת את     90-ה רנו בת  ןשנון ועם הופעת אורח של הזמרת שחקנית לי מצחיק,  ... ימים

 .םהגיהינומן א ההצגה כאמ

לרוק   ." להתאהבלרקוד ופסטיבל ינעל סרטה של השחקנית/במאית מישל לרוק " האת 

מיט איתו פתחה את הפסטיבל לפני שנתיים עם  רקן תיירי לחת לשתף פעולה עם השרזוח

 . " תנו לפרוש בשקט " הסרט 

יצרה סרט מחמם לב על אהבה, ריקוד  לרוק יה בריטית, דעיבוד מיוחד של לרוק לקומ 

 בצרפת   שיצא לאקרנים בפסטיבל עוד לפני צג וחברות. הסרט מו



הצמד אלכנסדרה לאמי המוצלח בין  שיתוף הפעולה  ת אתוסרטי הפסטיבל נוכל לרא בין

 , ביחד ולחוד. ובים בצרפת השנים מכוכבי הקומדיה הא ק ופרנק דובו

אחד שכל אחד  םפים פעולה כבני משפחה המגלים יותהם מש " משפחה ברוטציה " בסרט 

 ה התגלגל לגופו ונשמתו של בן משפחה אחר. חמבני המשפ

היא מנסה לגלות של כאן זמר פילים קתרין, /ברת לאמי לשחקןוח  "דיקהבשל מי ה"ט בסר

 .  את ההרמוניה במשפחה כולה.  תומערער םבשירותישמצאה  ןההיריו מי בדיקת 

אותה לא בתו ב לרכדי להתקבה   רומבה"." זר לביים בקומדיה דרמטית, ופרנק דובוסק ח

 רי הריקוד שהיא מנהלת. יעוהוא מצטרף לש פגש מעולם,

כוכב ז'אן דוג'רדן, והם  מביים את ההתקופה היפה בחיי,  ונו בסרטתניקולא בדוס שהקסים או

אל   .ה. מאפריקה באהב117הסוכן החשאי הם להרפתקאות לנה מצחיקה משסמביאים גר

דוג'רדן מצטרף הכוכב פייר ניניי,. הסרט היה סרט הנעילה של פסטיבל קאן האחרון. הוא  

 נות מן המהתלה הזו. יים ועתה הזדמנות נוספת להלבפסטיבל ירושגם וצג ה

בייה מרשל המשחקים שני סבים ילון ואאנווג'ראר ל עמפגיש בין שני ענקי קולנו "מבצע סבא" 

 שמור על הנכדה המתבגרת.  למנוגדים הנשארים 

עייה מן החלומות, ונסן קסל, ברניס בז'ו , פלורנס פורסטי,  יברמפגיש  " אלהכעם חברים " 

עייה  יהצלע החלשה ברב ,ם כשאחד מהםירה בין ארבעה חברוופרנסואה דמיאנס, מה ק

 במקרים כאלה. משתלטים  חוסר פרגון והקנאה ש מה קורהמצליח בצורה יוצאת דופן, ו 

די מפעל שנסגר פותחים  ו גם אתם לשירה, עובפתצטר "כולם שרים עכשיו " פו בסרט צוכשת

ההצלחה של החברה  תבשים אשה מאוקנ רות שונותצ לרקים מזמרים, אבבחברה למ

 החדשה. סרט מחמם לב עם מיטב השירים הצרפתיים..

לואי דה ענק הלפני שש שנים החלטנו להנהיג מסורת ולהקרין מדי שנה סרט של הקומיקאי 

, מרוץ שע, אבל משערמוכ פחות סרט  " חבצלןת"  וטנר,ארג' לוג'  , הפעם סרט בבימוי ספינ

שתתפות מיריי דארק המקסימה באחד  ה. בדכה שאבוה זלרמטורף אחרי כרטיס הג

 יל סרו.  הדגול מש ןמתפקידה הראשונים והשחק

 מחוה לרנה קלייר 

נחשב לאחד מגדולי הקולנוע הצרפתי, אלגנטי מצחיק, שנון ולא פעם השווה  לייררנה ק

ן. היוצר שהחל את דרכו בקולנוע האילם ועבר לקולנוע מדבר, נטש את צרפת יפל'י צללצ'ר

 תקופות  מה נציג שני סרטים משתי חוחזר לצור בה אחרי המלעם עליית הנאצים 

ן מתנהל כא ליצירת הסרט של לואי דה פינס, גם  היה מקור ההשראהשכנראה  – המיליון

 לה אבודרמרוץ מטורף אחרי כרטיס הג

בורביל הענק משחק את כל בני המשפחה המתנגדת לפעילות של יזם  ולם,וכל הזהב שבע

 כות ימים ילאר השיש הטוענים שלהם סגולבכפר,  נן להשתלט על מי המעייןכוהמת

 רתו השישית.  ולה לה לה במהד בוא לצחוק ולהתרגש עם סרטי פסטיבל או
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 הפקה עדן סינימה  

 הול אמנותי קרולין בונה  ינ
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