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ســینما هنــر و تجر بــه
11 - 12 : 30
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13 : 30 -15: 30
یکی بود یکی نبود
مهین جواهریان

6
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دوشنبه  9 /اردیبهشت

12دقیقه | پویانمایی

الله
فریدون عربی
افتتاحیه جشنواره
درسینما آزادی

15: 30 -17: 30

1 7: 30 -19: 30

1 9 : 30 -2 1 : 30

سیم ششم
بهرام عظیمی

شاه رخ
یاسر خیر
 24دقیقه | داستانی

جمعه قالی
مهدی اسدی

Hearth

 20دقیقه | مستند

 13دقیقه | قزاقستان

جاده های برفی
هایده مرادی
 28دقیقه | مستند

الل
آرین لطفعلیان

The Iron Dream

 29دقیقه | داستانی

 36دقیقه | ایران

آسک

 40دقیقه | مستند

1۵دقیقه | پویانمایی

چغوک زرد
سمیرا قمبریان

 21دقیقه | مستند

 16دقیقه | داستانی

سوزنگرد
معصومه نور محمدی

دلبند
یاسر طالبی

فصل بادهای گرم

62دقیقه | مستند

 40دقیقه | مستند

 30دقیقه | مستند

حسینریگی

مهدی زمانپور کیاسری

21 : 30 -23 : 30
اجاق

علیشر ژادیگروف
رویای آهنی
یاسر طالبی

میراثی از اجداد

Ancestors Heritage

بریک زا کونوف

 40دقیقه | قزاقستان

آنا
فرشاد صالحی
 30دقیقه | داستانی

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســینما هنــر و تجر بــه

دایان
فرود عوض پور

توت
تیمور قادری
 14دقیقه | داستانی

 1۵دقیقه | داستانی

چوپانهای عاشق
امیر شکر گذار

ملوانان تنها به دریا
نمی روند
اهلل کرم رضایی

 34دقیقه | مستند

خالو اسداهلل
محمد عسگرخواه
 20دقیقه | مستند

سازاق
علیرضا سلمانپور
 24دقیقه | داستانی

 7۵دقیقه | مستند

وطنم
(ترکمن های یران)

برد
حمید جعفری

سید مصطفی موسوی تبار

 2۵دقیقه | مستند

هادی داوود آبادی
 42دقیقه | مستند

جمعه گل
محمد رضاحاجی غالمی
 26دقیقه | داستانی

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

هیوالی بادگیر
حسن توکلی
 ۵دقیقه | پویانمایی

گاو امریکایی
فاطمه طوسی
 14دقیقه | داستانی

شگفتی الهام بخش

The Legendary Mystical

محبوبه طبایی عقدایی
 ۵دقیقه | ایران

معجزه بالدار

Winged miracle

زهرا میرزاده

 ۸دقیقه | آذربایجان

غالم یحیی جعفری
 ۳دقیقه | افغانستان

لوتوس
Lotus

محمدرضا وطندوست
 ۱۴دقیقه | ایران

ایمان

کهکشان بزرگ

تاتیانا فدوروفیکا

کسینیا الیان

فراموشی
فاطمه محمدی

Faith

16دقیقه | داستانی

 ۱۵دقیقه | روسیه

How Big Is the Galaxy
 72دقیقه | روسیه

سمفونی دوران طالب شهیدی

همجا
مهدی قنواتی

The Symphony of Tolibhon
Shahidi Time

 ۵8دقیقه | مستند

 ۶۱دقیقه | افغانستان

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

قطره

Drop

الکسیو اسیلیف

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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13 : 30 -15: 30

15: 30 -17: 30

1 7: 30 -19: 30

1 9 : 30 -2 1 : 30

21 : 30 -23 : 30
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11 - 12 : 30

سه شنبه 10 /اردیبهشت

ســینما هنــر و تجر بــه
11 - 12 : 30
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درخت پرتقالی
امیر هوشنگ معین
 7دقیقه | پویانمایی

او
سید پیام حسینی

چهارشنبه  ۱۱ /اردیبهشت
13 : 30 -15: 30
ذبح
سامان حسین پور
 13دقیقه | داستانی

اهل آب
آزاده بیزار گیتی

 12دقیقه | داستانی

 30دقیقه | مستند

اسرار دریاچه
آرمین ایثاریان

قارشلق

 72دقیقه | مستند

 ۵2دقیقه | مستند

15: 30 -17: 30
غذاها و خورا کی های آذربایجان
Azerbaijan Cuisine

شامل نجف زاده
 33دقیقه | آذربایجان

کهن یادگار سرزمین آذر

Ancient Land of Azar

سمیع اهلل عطایی
 ۵8دقیقه | افغانستان

رضا غالمی مطلق

1 7: 30 -19: 30
بدو رستم بدو
حسین مالیمی
 11دقیقه | پویانمایی

صدای سارا
رضا جمالی
 1۵دقیقه | داستانی

1 9 : 30 -2 1 : 30
نواجش
شهروز توکل
 49دقیقه | ایران

موسیقی مقامی آذربایجان
Azerbaijan Mugan

امین میرابوالیف
 24دقیقه | آذربایجان

آوای تنبور

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

 ۵دقیقه | داستانی

مجلس آینه
مهدی آقاجانی
 21دقیقه | پویانمایی

دادا سلطنه
هادی احمدی

The Crying of Tanbur

 27دقیقه | مستند

 22دقیقه | تاجیکستان

 30دقیقه | مستند

انیسه صبیری

سیمای زنی در میان جمع
مژگان اینانلو
 37دقیقه | مستند

 40دقیقه | مستند

بخش ترنهوا

زیستن
پیام شاد نیا

آب سوخته
مرتضی مطوری

 330سی سی خاطره
الهام معروفی

بخش جنگلهای هیرکانی

21 : 30 -23 : 30

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســینما هنــر و تجر بــه

سالم
عباس عباسی وزین

کالف
ملیحه غالم زاده

 ۵دقیقه | پویانمایی

 12دقیقه | داستانی

بایداق
محمد هادی اسفندیاری

آالن
مصطفی گندمکار
 20دقیقه | داستانی

 17دقیقه | مستند

داستان عروسکها
سید مصطفی فخاری

پسران سند باد
رضا حائری
 6۵دقیقه | مستند

 20دقیقه | مستند

 8دقیقه | پویانمایی

پیاده
شکوفا کریمی
 27دقیقه | داستانی

مادرم ایل من
عزت اهلل پروازه
 ۵7دقیقه | مستند

Big Boom

مراد نریمانوف
 4دقیقه | روسیه

 21دقیقه | داستانی

Pale white

غالمرضا جعفری
 9دقیقه | افغانستان

The Theory of Sunset

ورزا جنگ ،داستان هومن
و سفید
مهناز صبور

Azerbaijan Carpet

شامل علییوف

 9دقیقه | روسیه

 69دقیقه | مستند

 17دقیقه | آذربایجان

تئوری غروب آفتاب
رومن سوکولوف

فرش آذربایجان

 13کیلومتر

تکلیف :روز انجام وظیفه

KM 13

Takleef, The Day of Duty

والدیمیر تالکین

علی خوشدونی فراهانی

 64دقیقه | قزاقستان

 20دقیقه | ایران

رویایاتحاد ،آرزویپامیر

چنشتی ها
احسان عمیدیان

Solidream, Aspirations of
The Pamir

برایان ماثه ،مورگان منچود و صیفای ورا
 ۵۵دقیقه | تاجیکستان

 40دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

انفجار بزرگ

تلقین
اشکان خیل نژاد

سفید کم رنگ

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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فروزان
میر عباس خسروی

13 : 30 -15: 30

15: 30 -17: 30

1 7: 30 -19: 30

1 9 : 30 -2 1 : 30

21 : 30 -23 : 30
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11 - 12 : 30

پنج شنبه  12 /اردیبهشت
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ســالن ا ســتاد داود ر شــیدی

بگو خداحافظ
نوژان مقدس

افتتاحیه جشنواره
درسینما آزادی

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

از پدر
فراز فداییان

کوچ و بنه
منصوره صالحی ساروی

 17دقیقه | داستانی

 41دقیقه | مستند

کنار گود
تورج کالنتری

ورس
جواد وطنی

 28دقیقه | مستند

 ۵2دقیقه | مستند

 76دقیقه | مستند

سنگ قبری برای اردشیر
رضا بهرامی نژاد
 20دقیقه

چرخ گردون
رضا مجلسی
 26دقیقه

افتتاح بخش فرهنگی
جشنواره

آوای گالش
کندر شکاری

زمانی برای زندگی
نادر معصومی

 ۵1دقیقه | مستند

 ۵7دقیقه

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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ســالن ا ســتاد داود ر شــیدی
11 - 12 : 30

سه شنبه  10 /اردیبهشت

13 : 30 -15: 30
سفید کم رنگ
Pale white

غالمرضا جعفری
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 9دقیقه | افغانستان

فرش آذربایجان

Azerbaijan Carpet

شامل علییوف

 17دقیقه | آذربایجان

نمایش ویژه

 13کیلومتر
KM 13

والدیمیر تالکین
 64دقیقه | قزاقستان

15: 30 -17: 30

1 7: 30 -19: 30

1 9 : 30 -2 1 : 30

21 : 30 -23 : 30

گله را بردند
رضا ا کبریان گالشکالیی

ترانه باد
مرسده فالح نژاد

نجار ،پسر عطار

بره ها در برف به دنیا
می آیند
فرهاد مهرانفر

 ۲۶دقیقه | مستند

نفس های آخر
یاسر طالبی
 3 0دقیقه | مستند

متولد 1325
مجید قربانی آهودشتی
 ۳0دقیقه | مستند

 ۱۱دقیقه | مستند

 23دقیقه

 27دقیقه

رکم
محمد مقیم پور بیژنی
 ۱۳دقیقه | داستانی

به کجا می رویم
رضا مجلسی

حکایت اوسا احمد نجار
 3۵دقیقه

 ۱۷دقیقه | مستند

قصه دشت سرزمین من
پرویز امینی

عشاق مزرعه نیشکر
 41دقیقه

خانه مادری ام مرداب
مهرداد اسکویی
 29دقیقه

همه آن سالها
علی ارکیان
 30دقیقه

 ۲۶دقیقه | داستانی

جنگل هیرکانی
بابک مجیدی
 ۲۷دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســالن ا ســتاد داود ر شــیدی

انفجار بزرگ

شگفتی الهام بخش

The Legendary Mystical

Big Boom

 ۵دقیقه | ایران

 4دقیقه | روسیه

مراد نریمانوف

محبوبه طبایی عقدایی
معجزه بالدار

تئوری غروب آفتاب

Winged miracle

The Theory of Sunset

 ۸دقیقه | آذربایجان

 9دقیقه | روسیه

ایمان

تکلیف :روز انجام وظیفه

تاتیانا فدوروفیکا

علی خوشدونی فراهانی

 ۱۵دقیقه | روسیه

 20دقیقه | ایران

سمفونی دوران طالب شهیدی

رویایاتحاد ،آرزویپامیر

 ۶۱دقیقه | افغانستان

برایان ماثه ،مورگان منچود و صیفای ورا
 ۵۵دقیقه | تاجیکستان

زهرا میرزاده

Faith

The Symphony of Tolibhon
Shahidi Time

الکسیو اسیلیف

بخش بین الملل(میراث مشترک)

رومن سوکولوف

Takleef, The Day of Duty

قهوه خانه مش حسن
سید امیر غبار آستانه
 8دقیقه | پویانمایی

 23دقیقه | مستند

بخش ملی

Present

دیوید توخوالمدوف

 13دقیقه

اثر قلعه

92-1
نود و دو منهای یک

Trace of Gula

شامل علییف

 72دقیقه

 29دقیقه

پاپلی
مهدی زمانپور کیاسری
 63دقیقه | مستند

سوغات

دوزن

نورسایه زندگی
شهریار پورسیدیان
 20دقیقه

 30دقیقه

کلواسر
علی معصومی کوهستانی

پناهگاه
عباس سندی
 7۵دقیقه

چوگان

Chogan

رفیق قلییف
 12دقیقه

رنگهایغذاهایآذربایجان

Solidream, Aspirations of
The Pamir

بخش ترنهوا

1 7: 30 -19: 30

The colour of Azarbaijan Cuisine

نجات فیضو خایف
 20دقیقه

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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13 : 30 -15: 30

15: 30 -17: 30

1 9 : 30 -2 1 : 30

21 : 30 -23 : 30

9th Varesh International Film Festival

11 - 12 : 30

چهارشنبه  ۱۱ /اردیبهشت

ســالن ا ســتاد داود ر شــیدی
11 - 12 : 30

پنج شنبه  12 /اردیبهشت

13 : 30 -15: 30
قطره

Drop

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

9th Varesh International Film Festival

14

15: 30 -17: 30
آمی دتر
زهرا خورشیدی

غالم یحیی جعفری

 ۵دقیقه | پویانمایی

لوتوس

درخت
حمید رضا درویش

 ۳دقیقه | افغانستان

Lotus

محمدرضا وطندوست
 ۱۴دقیقه | ایران

نمایش ویژه

کهکشان بزرگ

How Big Is the Galaxy

کسینیا الیان

 72دقیقه | روسیه

 16دقیقه | داستانی

آه آهن
سعید حبیبی
 27دقیقه | مستند

مهمان ناخوانده
کورش شاملو

1 7: 30 -19: 30
اشک باران
اسماعیل عباسی
 8دقیقه | پویانمایی

ضحا ک
محمد علی هاشم پور
 13دقیقه | مستند

ددوش
محمد مقیم پور بیژنی
 20دقیقه | مستند

1 9 : 30 -2 1 : 30
افسانه ی کرم هفتواد

The Myth of Haftvad Worm

اصغر صفار و عباس جاللی یکتا
 8دقیقه | ایران

 31دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مراد مرادوف
 9دقیقه

دری به سوی خدا
معروف نویوفت

سمیع اهلل عطایی

A Door to God

Sheki

 13دقیقه | تاجیکستان

 11دقیقه

قالی باف

میراث

The Weaver

محمد آیریک

 69دقیقه | افغانستان

Heritage

فریض احمدوف
 12دقیقه

با کو در آیینه زمان

سما درمیان دره ها
مهدی باقری

Baku in The Mirror of Time

ناتالیا زاوزننکو

 50دقیقه | مستند

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

او کیست ؟

?Okimdir

شکی

 13دقیقه | پویانمایی

برفراز صخره های مرتفع
علی احمدی زرین کالیی

21 : 30 -23 : 30

 ۵8دقیقه

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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15

ســینما آزادی با بــل
10 -12

دوشنبه  9 /اردیبهشت
12 -14
قطره

Drop

غالم یحیی جعفری
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 ۳دقیقه | افغانستان

کهکشان بزرگ

ترانه باد
مرسده فالح نژاد

گله را بردند
رضا ا کبریان گالشکالیی

The Legendary Mystical

شگفتی الهام بخش

نواجش
شهروز توکل

 ۵دقیقه | ایران

 49دقیقه | ایران

بره ها در برف به دنیا
می آیند
فرهاد مهرانفر

 ۱۱دقیقه | مستند

رکم
محمد مقیم پور بیژنی

How Big Is the Galaxy

 ۱۳دقیقه | داستانی

 72دقیقه | روسیه

به کجا می رویم
رضا مجلسی

کسینیا الیان

افتتاحیه

14 -16

16 -18

1 8 -20

20 -22

2 2 -2 4

 ۱۷دقیقه | مستند

قصه دشت سرزمین من
پرویز امینی
 ۲۶دقیقه | داستانی

 ۲۶دقیقه | مستند

محبوبه طبایی عقدایی
معجزه بالدار

نفس های آخر
یاسر طالبی

متولد 1325
مجید قربانی آهودشتی

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

ایمان

آوای تنبور

تاتیانا فدوروفیکا

انیسه صبیری

 ۳0دقیقه | مستند

 ۱۵دقیقه | روسیه

امین میرابوالیف

The Crying of Tanbur
 22دقیقه | تاجیکستان

خانه مادری ام مرداب
مهرداد اسکویی
 29دقیقه

همه آن سالها
علی ارکیان
 30دقیقه

سمفونی دوران طالب شهیدی
The Symphony of Tolibhon
Shahidi Time

الکسیو اسیلیف

 ۶۱دقیقه | افغانستان

 ۲۷دقیقه | مستند

بخش ترنهوا

 ۸دقیقه | آذربایجان

 24دقیقه | آذربایجان

Faith

جنگل هیرکانی
بابک مجیدی

بخش جنگلهای هیرکانی

Winged miracle

Azerbaijan Mugan

زهرا میرزاده

 3 0دقیقه | مستند

موسیقی مقامی آذربایجان

 27دقیقه

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســینما آزادی با بــل

 21دقیقه | داستانی

ورزا جنگ ،داستان هومن
و سفید
مهناز صبور
 69دقیقه | مستند

12 -14
فروزان
میر عباس خسروی

اشک باران
اسماعیل عباسی

 12دقیقه | داستانی

 8دقیقه | پویانمایی

بایداق
محمد هادی اسفندیاری

ضحا ک
محمد علی هاشم پور

 17دقیقه | مستند

 13دقیقه | مستند

داستان عروسکها
سید مصطفی فخاری
 20دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

ددوش
محمد مقیم پور بیژنی
 20دقیقه | مستند

چنشتی ها
احسان عمیدیان

سما درمیان دره ها
مهدی باقری

 40دقیقه | مستند

 50دقیقه | مستند

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

16 -18

1 8 -20

سالم
عباس عباسی وزین

انفجار بزرگ

 8دقیقه | پویانمایی

 8دقیقه | پویانمایی

The Theory of Sunset

پیاده
شکوفا کریمی

کلواسر
علی معصومی کوهستانی

 9دقیقه | روسیه

 27دقیقه | داستانی

Big Boom

مراد نریمانوف

 ۵دقیقه | پویانمایی

 4دقیقه | روسیه

تئوری غروب آفتاب

آالن
مصطفی گندمکار

رومن سوکولوف

 20دقیقه | داستانی

پسران سند باد
رضا حائری

کالف
ملیحه غالم زاده

قهوه خانه مش حسن
سید امیر غبار آستانه

تکلیف :روز انجام وظیفه

Takleef, The Day of Duty

مادرم ایل من
عزت اهلل پروازه

 20دقیقه | ایران

 ۵7دقیقه | مستند

علی خوشدونی فراهانی

 6۵دقیقه | مستند

 23دقیقه | مستند

پاپلی
مهدی زمانپور کیاسری
 63دقیقه | مستند

رویایاتحاد،آرزویپامیر

Solidream, Aspirations of
The Pamir

برایان ماثه ،مورگان منچود و صیفای ورا
 ۵۵دقیقه | تاجیکستان

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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تلقین
اشکان خیل نژاد

14 -16

20 -22

2 2 -2 4
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10 -12

سه شنبه  10 /اردیبهشت

ســینما آزادی با بــل
10 -12
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جمعه قالی
مهدی اسدی
 20دقیقه | مستند

الل
آرین لطفعلیان
 29دقیقه | داستانی

آسک
مهدی زمانپور کیاسری
 40دقیقه | مستند

چهارشنبه  ۱۱ /اردیبهشت
14 -16

12 -14

اجاق

شاه رخ
یاسر خیر

Hearth

 24دقیقه | داستانی

 13دقیقه | قزاقستان

علیشر ژادیگروف
رویای آهنی

جاده های برفی
هایده مرادی

The iron dream

 28دقیقه | مستند

 36دقیقه | ایران

یاسر طالبی

میراثی از اجداد

فصل بادهای گرم
حسین ریگی

Ancestors Heritage

 40دقیقه | مستند

 40دقیقه | قزاقستان

بریک زا کونوف

16 -18

1 8 -20

یکی بود یکی نبود
مهین جواهریان

سفید کم رنگ

 12دقیقه | پویانمایی

الله
فریدون عربی
 21دقیقه | مستند

سوزنگرد
معصومه نور محمدی
 30دقیقه | مستند

Pale white

غالمرضا جعفری
 9دقیقه | افغانستان

فرش آذربایجان

Azerbaijan Carpet

شامل علییوف

 17دقیقه | آذربایجان

 13کیلومتر
KM 13

والدیمیر تالکین
 64دقیقه | قزاقستان

20 -22

22 -2 4

سیم ششم
بهرام عظیمی

آمی دتر
زهرا خورشیدی

 1۵دقیقه | پویانمایی

چغوک زرد
سمیرا قمبریان
 16دقیقه | داستانی

دلبند
یاسر طالبی
 62دقیقه | مستند

 ۵دقیقه | پویانمایی

درخت
حمید رضا درویش
 16دقیقه | داستانی

آه آهن
سعید حبیبی
 27دقیقه | مستند

مهمان ناخوانده
کورش شاملو
 13دقیقه | پویانمایی

آنا
فرشاد صالحی

برفراز صخره های مرتفع
علی احمدی زرین کالیی

 30دقیقه | داستانی

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

 31دقیقه | مستند

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســینما آزادی با بــل

خالو اسداهلل
محمد عسگرخواه
 20دقیقه | مستند

هیوالی بادگیر
حسن توکلی

توت
تیمور قادری

غذاها و خورا کی های آذربایجان

 ۵دقیقه | پویانمایی

سازاق
علیرضا سلمانپور

گاو امریکایی
فاطمه طوسی

 24دقیقه | داستانی

 14دقیقه | داستانی

نمایش ویژه
برد
حمید جعفری

فراموشی
فاطمه محمدی

 2۵دقیقه | مستند

16دقیقه | داستانی

جمعه گل
محمد رضاحاجی غالمی

همجا
مهدی قنواتی

 26دقیقه | داستانی

بخش بین الملل(میراث مشترک)

 14دقیقه | داستانی

چوپانهای عاشق
امیر شکر گذار
 34دقیقه | مستند

Azerbaijan Cuisine

شامل نجف زاده
 33دقیقه | آذربایجان

کهن یادگار سرزمین آذر

Ancient Land of Azar

سمیع اهلل عطایی
 ۵8دقیقه | افغانستان

دایان
فرود عوض پور

بگو خداحافظ
نوژان مقدس

 1۵دقیقه | داستانی

 17دقیقه | داستانی

ملوانان تنها به دریا
نمی روند
اهلل کرم رضایی

کنار گود
تورج کالنتری

 7۵دقیقه | مستند

وطنم
(ترکمن های یران)

 28دقیقه | مستند

آوای گالش
کندر شکاری

سید مصطفی موسوی تبار
هادی داوود آبادی

 ۵1دقیقه | مستند

 42دقیقه | مستند

 ۵8دقیقه | مستند

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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16 -18
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10 -12

پنج شنبه  12 /اردیبهشت
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جمعه  13 /اردیبهشت
12 -14

زیستن
پیام شاد نیا

کوچ و بنه
منصوره صالحی ساروی

 ۵دقیقه | داستانی

 41دقیقه | مستند

مجلس آینه
مهدی آقاجانی

ورس
جواد وطنی

 21دقیقه | پویانمایی

 ۵2دقیقه | مستند

14 -16

16 -18

1 8 -20

20 -22

The Myth of Haftvad Worm

ذبح
سامان حسین پور

بدو رستم بدو
حسین مالیمی

 13دقیقه | داستانی

 11دقیقه | پویانمایی

درخت پرتقالی
امیر هوشنگ معین
 7دقیقه | پویانمایی

اهل آب
آزاده بیزار گیتی

صدای سارا
رضا جمالی

او
سید پیام حسینی

افسانه ی کرم هفتواد

اصغر صفار و عباس جاللی یکتا
 8دقیقه | ایران

دری به سوی خدا
A Door to God

معروف نویوفت

 13دقیقه | تاجیکستان

قالی باف

آب سوخته
مرتضی مطوری

The Weaver

 30دقیقه | مستند

 69دقیقه | افغانستان

محمد آیریک

 30دقیقه | مستند

قارشلق

رضا غالمی مطلق
 ۵2دقیقه | مستند

 1۵دقیقه | داستانی

 12دقیقه | داستانی

دادا سلطنه
هادی احمدی

اسرار دریاچه
آرمین ایثاریان

 27دقیقه | مستند

سیمای زنی در میان جمع
مژگان اینانلو

 330سی سی خاطره
الهام معروفی

 37دقیقه | مستند

 40دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

2 2 -2 4

 72دقیقه | مستند

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

9th Varesh International Film Festival

21

ســالن آمفــی تئا تــر دانشــگاه آزاد ا ســامی وا حــد رامســر
۹: ۳۰ -۱۱: ۳۰

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

9th Varesh International Film Festival

22

جمعه قالی
مهدی اسدی
 20دقیقه | مستند

الل
آرین لطفعلیان

۱۱: ۳۰ -۱۳ : ۳۰
اجاق

Hearth

علیشر ژادیگروف
 13دقیقه | قزاقستان

رویای آهنی

The iron dream

یاسر طالبی

 29دقیقه | داستانی

 36دقیقه | ایران

میراثی از اجداد

۱۴ -۱۶

 24دقیقه | داستانی

جاده های برفی
هایده مرادی
 28دقیقه | مستند

آسک
مهدی زمانپور کیاسری

Ancestors Heritage

 40دقیقه | مستند

 40دقیقه | قزاقستان

 40دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

۱ ۶ -۱ ۷

۱ ۷ -۲۰

شاه رخ
یاسر خیر

فصل بادهای گرم
حسین ریگی

بریک زا کونوف

دوشنبه  9 /اردیبهشت

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

کارگاه آموزشی
قهرمان سازی بومی در
سینما
کاوه سجادی حسینی

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

قطره

سیم ششم
بهرام عظیمی

Drop

غالم یحیی جعفری

1۵دقیقه | پویانمایی

 ۵دقیقه | پویانمایی

 20دقیقه

چغوک زرد
سمیرا قمبریان

گاو امریکایی
فاطمه طوسی

سنگ قبری برای اردشیر
رضا بهرامی نژاد

 ۳دقیقه | افغانستان

لوتوس
Lotus

محمدرضا وطندوست

هیوالی بادگیر
حسن توکلی

نورسایه زندگی
شهریار پورسیدیان

 16دقیقه | داستانی

 ۱۴دقیقه | ایران

کهکشان بزرگ

دلبند
یاسر طالبی

How Big Is the Galaxy

کسینیا الیان

62دقیقه | مستند

 72دقیقه | روسیه

 14دقیقه | داستانی

 20دقیقه

فراموشی
فاطمه محمدی

چرخ گردون
رضا مجلسی

16دقیقه | داستانی

23
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۹: ۳۰ -۱۱: ۳۰

۱۱: ۳۰ -۱۳ : ۳۰

۱۴ -۱۶

۱ ۶ -۱ ۷

۱ ۷ -۲۰
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ســالن آمفــی تئا تــر دانشــگاه آزاد ا ســامی وا حــد رامســر

سه شنبه 10 /اردیبهشت

 26دقیقه

همجا
مهدی قنواتی
 ۵8دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســالن آمفــی تئا تــر دانشــگاه آزاد ا ســامی وا حــد رامســر
۹: ۳۰ -۱۱: ۳۰
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ذبح
سامان حسین پور
 13دقیقه | داستانی

اهل آب
آزاده بیزار گیتی
 30دقیقه | مستند

۱۱: ۳۰ -۱۳ : ۳۰

۱۴ -۱۶

غذاها و خورا کی های آذربایجان

بدو رستم بدو
حسین مالیمی

Azerbaijan Cuisine

شامل نجف زاده

 11دقیقه | پویانمایی

 33دقیقه | آذربایجان

کهن یادگار سرزمین آذر

Ancient Land of Azar

سمیع اهلل عطایی

چهارشنبه  ۱۱ /اردیبهشت
۱ ۶ -۱ ۷

۱ ۷ -۲۰

پناهگاه
عباس سندی
 7۵دقیقه

صدای سارا
رضا جمالی
 1۵دقیقه | داستانی

 ۵8دقیقه | افغانستان

دادا سلطنه
هادی احمدی

قارشلق

رضا غالمی مطلق
 ۵2دقیقه | مستند

 27دقیقه | مستند

 330سی سی خاطره
الهام معروفی
 40دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســالن آمفــی تئا تــر دانشــگاه آزاد ا ســامی وا حــد رامســر

 12دقیقه | داستانی

بایداق
محمد هادی اسفندیاری
 17دقیقه | مستند

داستان عروسکها
سید مصطفی فخاری
 20دقیقه | مستند

چنشتی ها
احسان عمیدیان
 40دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

انفجار بزرگ
Big Boom

مراد نریمانوف
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 4دقیقه | روسیه

تئوری غروب آفتاب

The Theory of Sunset

رومن سوکولوف
 9دقیقه | روسیه

تکلیف :روز انجام وظیفه

کارگاه آموزشی
زیبا شناسی جغرافیا و
لوکیشن در تولید فیلم
پرویز جاهد

زمانی برای زندگی
نادر معصومی
 ۵7دقیقه

کارگاه آموزشی
تجربه های شخصی در
فیلمسازی
سرگئی دووروتسوف

Takleef, The Day of Duty

علی خوشدونی فراهانی
 20دقیقه | ایران

رویایاتحاد ،آرزویپامیر

Solidream, Aspirations of
The Pamir

برایان ماثه ،مورگان منچود و صیفای ورا
 ۵۵دقیقه | تاجیکستان

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

فروزان
میر عباس خسروی

۱ ۶ -۱ ۷

۱ ۷ -۲۰

9th Varesh International Film Festival

۹: ۳۰ -۱۱: ۳۰

۱۱: ۳۰ -۱۳ : ۳۰

۱۴ -۱۶

پنج شنبه  12 /اردیبهشت

ســالن آمفــی تئا تــر دانشــگاه آزاد ا ســامی وا حــد رامســر
۹: ۳۰ -۱۱: ۳۰

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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تلقین
اشکان خیل نژاد
 21دقیقه | داستانی

ورزا جنگ ،داستان هومن
و سفید
مهناز صبور

۱۱: ۳۰ -۱۳ : ۳۰
سفید کم رنگ
Pale white

غالمرضا جعفری
 9دقیقه | افغانستان

فرش آذربایجان

Azerbaijan Carpet

شامل علییوف

 17دقیقه | آذربایجان

 69دقیقه | مستند

 13کیلومتر
KM 13

والدیمیر تالکین
 64دقیقه | قزاقستان

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

۱۴ -۱۶
سالم
عباس عباسی وزین
 ۵دقیقه | پویانمایی

جمعه  13 /اردیبهشت
۱ ۶ -۱ ۷

۱ ۷ -۲۰

سمفونی دوران طالب شهیدی
The Symphony of Tolibhon
Shahidi Time

الکسیو اسیلیف

 ۶۱دقیقه | افغانستان

آالن
مصطفی گندمکار
 20دقیقه | داستانی

پسران سند باد
رضا حائری
 6۵دقیقه | مستند

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن زند گــی

28

10 -12

12 -14

تلقین
اشکان خیل نژاد

توت
تیمور قادری
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 21دقیقه | داستانی

ورزا جنگ ،داستان هومن
و سفید
مهناز صبور
 69دقیقه | مستند

دوشنبه  9 /اردیبهشت

 14دقیقه | داستانی

چوپانهای عاشق
امیر شکر گذار
 34دقیقه | مستند

وطنم
(ترکمن های یران)
سید مصطفی موسوی تبار
هادی داوود آبادی
 42دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

۱ ۴ -۱ ۶
سفید کم رنگ
Pale white

غالمرضا جعفری
 9دقیقه | افغانستان

فرش آذربایجان

Azerbaijan Carpet

شامل علییوف

 17دقیقه | آذربایجان

 13کیلومتر
KM 13

والدیمیر تالکین
 64دقیقه | قزاقستان

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

اجاق

Hearth

علیشر ژادیگروف
 13دقیقه | قزاقستان

رویای آهنی

The iron dream

یاسر طالبی

 36دقیقه | ایران

میراثی از اجداد

زیستن
پیام شاد نیا

شاه رخ
یاسر خیر

 ۵دقیقه | داستانی

مجلس آینه
مهدی آقاجانی
 21دقیقه | پویانمایی

Ancestors Heritage

آب سوخته
مرتضی مطوری

 40دقیقه | قزاقستان

 30دقیقه | مستند

بریک زا کونوف

29

 24دقیقه | داستانی

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

10 -12

12 -14

۱ ۴ -۱ ۶
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ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن زند گــی

سه شنبه 10 /اردیبهشت

جاده های برفی
هایده مرادی
 28دقیقه | مستند

فصل بادهای گرم
حسین ریگی
 40دقیقه | مستند

سیمای زنی در میان جمع
مژگان اینانلو
 37دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن زند گــی
10 -12
سیم ششم
بهرام عظیمی
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1۵دقیقه | پویانمایی

چغوک زرد
سمیرا قمبریان
 16دقیقه | داستانی

چهارشنبه  ۱۱ /اردیبهشت

12 -14

۱ ۴ -۱ ۶

کوچ و بنه
منصوره صالحی ساروی

هیوالی بادگیر
حسن توکلی

 41دقیقه | مستند

ورس
جواد وطنی
 ۵2دقیقه | مستند

 ۵دقیقه | پویانمایی

گاو امریکایی
فاطمه طوسی
 14دقیقه | داستانی

فراموشی
فاطمه محمدی

دلبند
یاسر طالبی

16دقیقه | داستانی

62دقیقه | مستند

همجا
مهدی قنواتی
 ۵8دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

10 -12

12 -14

۱ ۴ -۱ ۶

ذبح
سامان حسین پور

ترانه باد
مرسده فالح نژاد

غذاها و خورا کی های آذربایجان

اهل آب
آزاده بیزار گیتی
 30دقیقه | مستند

رکم
محمد مقیم پور بیژنی

شامل نجف زاده

31

 33دقیقه | آذربایجان

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

 13دقیقه | داستانی

 ۱۱دقیقه | مستند

Azerbaijan Cuisine
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ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن زند گــی

پنج شنبه  12 /اردیبهشت

کهن یادگار سرزمین آذر

 ۱۳دقیقه | داستانی

Ancient Land of Azar

به کجا می رویم
رضا مجلسی

 ۵8دقیقه | افغانستان

سمیع اهلل عطایی

 ۱۷دقیقه | مستند

قارشلق

رضا غالمی مطلق
 ۵2دقیقه | مستند

قصه دشت سرزمین من
پرویز امینی
 ۲۶دقیقه | داستانی

جنگل هیرکانی
بابک مجیدی
 ۲۷دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن زند گــی
10 -12

12 -14

بره ها در برف به دنیا
می آیند
فرهاد مهرانفر

32
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 27دقیقه
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جمعه  13 /اردیبهشت

خانه مادری ام مرداب
مهرداد اسکویی
 29دقیقه

همه آن سالها
علی ارکیان
 30دقیقه

سوغات

Present

دیوید توخوالمدوف
 30دقیقه

اثر قلعه

 4دقیقه | روسیه

تئوری غروب آفتاب

 29دقیقه

چوگان

Chogan

رفیق قلییف

نجات فیضو خایف
 20دقیقه

بخش بین الملل(میراث مشترک)

مراد نریمانوف

 9دقیقه | روسیه

شامل علییف

رنگهایغذاهایآذربایجان

بخش ملی

Big Boom

Trace of Gula

The colour of Azarbaijan Cuisine

بخش ترنهوا

انفجار بزرگ

The Theory of Sunset

 12دقیقه

بخش جنگلهای هیرکانی

۱ ۴ -۱ ۶

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

رومن سوکولوف

تکلیف :روز انجام وظیفه

Takleef, The Day of Duty

علی خوشدونی فراهانی
 20دقیقه | ایران

رویایاتحاد،آرزویپامیر

Solidream, Aspirations of
The Pamir

برایان ماثه ،مورگان منچود و صیفای ورا
 ۵۵دقیقه | تاجیکستان

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

9th Varesh International Film Festival

33

ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن امیــد
10 -12
یکی بود یکی نبود
مهین جواهریان
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 12دقیقه | پویانمایی

الله
فریدون عربی
 21دقیقه | مستند

سوزنگرد
معصومه نور محمدی
 30دقیقه | مستند

دوشنبه  9 /اردیبهشت

12 -14

۱ ۴ -۱ ۶

سالم
عباس عباسی وزین

دایان
فرود عوض پور

 ۵دقیقه | پویانمایی

 1۵دقیقه | داستانی

آالن
مصطفی گندمکار

ملوانان تنها به دریا
نمی روند
اهلل کرم رضایی

 20دقیقه | داستانی

 7۵دقیقه | مستند

پسران سند باد
رضا حائری
 6۵دقیقه | مستند

آنا
فرشاد صالحی
 30دقیقه | داستانی

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

10 -12
درخت پرتقالی
امیر هوشنگ معین
 7دقیقه | پویانمایی

بخش بین الملل(میراث مشترک)

 20دقیقه | مستند

اصغر صفار و عباس جاللی یکتا

دری به سوی خدا

او
سید پیام حسینی
 12دقیقه | داستانی

 29دقیقه | داستانی

اسرار دریاچه
آرمین ایثاریان

آسک
مهدی زمانپور کیاسری

The Weaver

 40دقیقه | مستند

 69دقیقه | افغانستان

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

35

 8دقیقه | ایران

الل
آرین لطفعلیان

 72دقیقه | مستند

بخش ملی

جمعه قالی
مهدی اسدی

افسانه ی کرم هفتواد

The Myth of Haftvad Worm

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

12 -14

۱ ۴ -۱ ۶
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ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن امیــد

سه شنبه 10 /اردیبهشت

A Door to God

معروف نویوفت

 13دقیقه | تاجیکستان

قالی باف

محمد آیریک

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن امیــد
10 -12
او کیست ؟

?Okimdir

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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چهارشنبه  ۱۱ /اردیبهشت

12 -14

۱ ۴ -۱ ۶

Drop

بگو خداحافظ
نوژان مقدس

قطره

مراد مرادوف

غالم یحیی جعفری

 9دقیقه

 ۳دقیقه | افغانستان

لوتوس

شکی

Lotus

Sheki

سمیع اهلل عطایی
 11دقیقه

میراث

Heritage

فریض احمدوف
 12دقیقه

محمدرضا وطندوست
 ۱۴دقیقه | ایران

کهکشان بزرگ

How Big Is the Galaxy

کسینیا الیان

 72دقیقه | روسیه

 17دقیقه | داستانی

کنار گود
تورج کالنتری
 28دقیقه | مستند

آوای گالش
کندر شکاری
 ۵1دقیقه | مستند

با کو در آیینه زمان

Baku in The Mirror of Time

ناتالیا زاوزننکو
 ۵8دقیقه

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

گله را بردند
رضا ا کبریان گالشکالیی

بدو رستم بدو
حسین مالیمی

 ۲۶دقیقه | مستند

 11دقیقه | پویانمایی

اشک باران
اسماعیل عباسی
 8دقیقه | پویانمایی

نفس های آخر
یاسر طالبی

صدای سارا
رضا جمالی

ضحا ک
محمد علی هاشم پور

 3 0دقیقه | مستند

متولد 1325
مجید قربانی آهودشتی
 ۳0دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

 1۵دقیقه | داستانی

دادا سلطنه
هادی احمدی
 27دقیقه | مستند

 13دقیقه | مستند

ددوش
محمد مقیم پور بیژنی
 20دقیقه | مستند

 330سی سی خاطره
الهام معروفی

سما درمیان دره ها
مهدی باقری

 40دقیقه | مستند

 50دقیقه | مستند

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

37
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ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن امیــد

پنج شنبه  12 /اردیبهشت

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان

ســینما آرا مــش رامســر  -ســالن امیــد
10 -12
قهوه خانه مش حسن
سید امیر غبار آستانه
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 8دقیقه | پویانمایی

12 -14

۱ ۴ -۱ ۶

فروزان
میر عباس خسروی

آمی دتر
زهرا خورشیدی

 12دقیقه | داستانی

کلواسر
علی معصومی کوهستانی

بایداق
محمد هادی اسفندیاری

 23دقیقه | مستند

 17دقیقه | مستند

پاپلی
مهدی زمانپور کیاسری
 63دقیقه | مستند

جمعه  13 /اردیبهشت

داستان عروسکها
سید مصطفی فخاری
 20دقیقه | مستند

 ۵دقیقه | پویانمایی

درخت
حمید رضا درویش
 16دقیقه | داستانی

آه آهن
سعید حبیبی
 27دقیقه | مستند

مهمان ناخوانده
کورش شاملو
 13دقیقه | پویانمایی

چنشتی ها
احسان عمیدیان
 40دقیقه | مستند

بخش بین الملل(میراث مشترک)

بخش ملی

بخش ترنهوا

بخش جنگلهای هیرکانی

مرور فیلم های مردم شناسی گیالن

برفراز صخره های مرتفع
علی احمدی زرین کالیی
 31دقیقه | مستند

مرور فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان

نمایش ویژه فیلم های بومی فرشاد فداییان
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ســینما کا نــون ســاری
1۵ -17

دوشنبه
 ۹اردیبهشت
سه شنبه
 ۱۰اردیبهشت

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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40

آمی دتر /زهرا خورشیدی  /پویانمایی  5 /دقیقه
درخت  /حمید رضا درویش  /داستانی  16 /دقیقه
آه آهن  /سعید حبیبی  /مستند  27 /دقیقه
مهمان ناخوانده  /کورش شاملو  /پویانمایی  13 /دقیقه
برفراز صخره های مرتفع /علی احمدی زرین کالیی/مستند  31 /دقیقه

جمعه قالی  /مهدی اسدی  /مستند  20 /دقیقه

1 7 -1 9
بدو رستم بدو /حسین مالیمی  /پویانمایی  11 /دقیقه
صدای سارا  /رضا جمالی  /داستانی  15 /دقیقه
دادا سلطنه  /هادی احمدی  /مستند  27 /دقیقه
 330سی سی خاطره  /الهام معروفی  /مستند  40 /دقیقه

شاه رخ  /یاسر خیر  /داستانی  24 /دقیقه

الل  /آرین لطفعلیان  /داستانی  29 /دقیقه

جاده های برفی  /هایده مرادی  /مستند  28 /دقیقه

آسک  /مهدی زمانپور کیاسری  /مستند  40 /دقیقه

فصل بادهای گرم  /حسین ریگی /مستند  40 /دقیقه

ســینما کا نــون ســاری

چهارشنبه
 ۱۱اردیبهشت

نفس های آخر  /یاسر طالبی  /مستند  30 /دقیقه
متولد  / 1325مجید قربانی آهودشتی  /مستند  30 /دقیقه

پنج شنبه
 ۱۲اردیبهشت

نواجش  /شهروز توکل  /ایران  49/دقیقه

چوگان  / Chogamرفیق قلییف  12 /دقیقه
رنگ های غذاهای آذربایجان  The colour of Azarbaijan Cuisineنجات فیضو خایف  20 /دقیقه

بره ها در برف به دنیا می آیند  /فرهاد مهرانفر  27 /دقیقه

موسیقی مقامی آذربایجان / Azerbaijan Muganامین میرابوالیف  /آذربایجان  24/دقیقه

خانه مادری ام مرداب  /مهرداد اسکویی  29 /دقیقه

آوای تنبور/The crying of tanburانیسه صبیری/تاجیکستان  22 /دقیقه

همه آن سالها  /علی ارکیان  30 /دقیقه

جمعه
 ۱۳اردیبهشت

قطره  / dropغالم یحیی جعفری  /افغانستان  3 /دقیقه

اجاق  / Hearthعلیشر ژادیگروف /قزاقستان  13 /دقیقه

لوتوس  / lotusمحمد رضا وطن دوست  /ایران  14 /دقیقه

رویای آهنی  /The iron dreamیاسر طالبی  /ایران  36 /دقیقه

کهکشان بزرگ  / How big is the galaxyکسینیا الیان /روسیه  72 /دقیقه

میراثی از اجداد/ Ancestors Heritageبریک زا کونوف /قزاقستان 40/دقیقه
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گله را بردند  /رضا ا کبریان گالشکالیی  /مستند  26 /دقیقه

سوغات  / Presentدیوید توخوالمدوف  30 /دقیقه
اثر قلعه  / Trace of Gulaشامل علییف  29 /دقیقه

9th Varesh International Film Festival

1۵ -17

1 7 -1 9
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نشانی سینماها:

•بابل  /خیابان مدرس  /سینما آزادی
•بابل  /بلوار نوشیروانی/مجتمع فرهنگی سینمایی وارش
•رامسر  /بلوار شهید عباس مفرد /دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر
•رامسر/بلوار شهید رزاقی  /مرکزخرید بین الملل آرامش  /طبقه دوم/مجتمع سینمایی آرامش
• ساری/بلوار امیر مازندرانی /خیابان رودکی (شهبند)/جنب بوستان سنگ /سینما کانون
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