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Dün akşam Konak Kültür Merkezinde Yönetmen Can Candan ve Listag

ailelerinin katılımıyla ‘Benim Çocuğum’ film gösterimini gerçekleştirdik.Film

gösterimine ilgi beklediğimizden fazla oldu.Etkinliğimize ilgi gösteren

herkese teşekkür ederiz.

Gece Y ızmaz Bilican’ın hoşgeldiniz konuşmasıyla başladı.Aytaç Aksoy’un

Karşı Bisiklet üzerine salonda ki izleyicilere kısa bir bilgilendirme

konuşmasıyla sürdü.Fim gösteriminden önce izleyicileri küçük bir sürpriz

bekliyordu.Karşı Bisiklet’in yaptığı eylemlerden oluşan fotoğraflarla yaptığı

slayt sunumu da oldukça beğeni topladı.

Sonrasın da Yönetmen Can Candan’ın büyük ilgi toplayan ve cesaretiyle

alkış toplayan ‘Benim Çocuğum’ film gösterimine geçildi.Salonda ki

izleyiciler Can Candan’ın filmini oldukça beğendiler ve yer yer de göz

http://24.media.tumblr.com/9bd4bc3561143930cb3e5b324c57ed1b/tumblr_n1swjiYYFW1r2gytvo4_1280.jpg
http://25.media.tumblr.com/1a9fa7b321f79146696bb3effeb16d1f/tumblr_n1swjiYYFW1r2gytvo3_1280.jpg
http://www-kbisiklet.tumblr.com/rss
http://www-kbisiklet.tumblr.com/archive
http://www-kbisiklet.tumblr.com/nedenkarsi
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww-kbisiklet.tumblr.com%2fpost%2f78302786626%2fdun-aksam-konak-kultur-merkezinde-yonetmen-can&id=ma-140402090240-91ae3714
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

yaşlarıyla izlediler.LGBT bireylerinin sorunlarını ailelerle birlikte anlatan ve

sürecin sonunda aktivist haline gelen anne babaların ve çocuklarının

hikayelerini dinledik.

Beş dakika aradan sonra Can Candan ve Listag aileleri ile söyleşi kısmına

geçildi.Soru cevap ve sohbet şeklinde geçen söyleşi sırasında izleyiciler

yönetmene ve Listag ailesine soru sorma şansını yakaladı.

Karşı Filmlerin ikinci gösteriminde de oldukça olumlu geri bildirimler

aldığımızı söyleyebiliriz.Karşı Bisiklet karşı film gösterimlerine önümüzde ki

günlerde devam edecek.

Yapımda ve gösterimde emeği geçen tüm dostlara teşekkürler.

Kayıtlı olduğu alan benimçocuğum, listag, bisiklet, eylemi, izmir, konak, karşı,
film
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