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Başka Sinema İzmir'de

İzmir Karaca Sineması, 12 Eylül'den itibaren bağımsız filmleri sinemaseverlerle buluşturan
Başka Sinema salonları arasına katılıyor, İzmirli sinemaseverler "Bize her gün festival"
demeye hazırlanıyor.

Başka Sinema Nedir? 

Bağımsız filmlerin dağıtımcısı M3 Film ve Kariyo & Ababay Vakfı isbirliğiyle hayata geçirilen BAŞKA
SİNEMA, sinemaseverlerin özledikleri film izleme deneyimini ve sabırsızlıkla bekledikleri bağımsız filmleri
yıl boyunca erişilebilir kılıyor. Yarattığı farklılıkla sinemaseverleri bir keşif yolculuğuna çıkaran BAŞKA
SİNEMA, gün boyu ardı ardına ve antraksız olarak sunduğu filmlerle izleyiciye seçme özgürlüğü sunuyor.

İzleyicisine, aynı salonda günde en az üç film sunacak olan BAŞKA SİNEMA'da filmler görmenize
yetecek kadar uzun süre vizyonda kalıyor. Üstelik seanslarda (filmler 110 dakikadan uzun değilse) ara
verilmiyor. Sürpriz film geceleri, kısa filmler, belgeseller, kült filmler, ön gösterimler ve sonrasında film
ekibiyle sohbetler, izleyicinin katkısıyla yaratılacak etkinlikler, hep seyretmek istediğiniz ama kaçırdığınız
filmler BAŞKA SİNEMA'da izleyicilerini bekliyor. 

(Kaynak: baskasinema.com)
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İlgili haberler

• İzmir Çevre yolu uzuyor
• Çinliler meğer nazara da el atmış!
• İzmir'de üniversite-sanayici işbirliği
• Saat Kulesi pembe ışıklar saçtı
• Karadeniz'in lezzeti İzmir'de
• İzmir'de ekmeğe zam!
• Keller Williams Bornova'da
• İzmir"in kızları değil Natalia!
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