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FÈNIX 11·23
Després de la gran acollida en
e sales
de cinema, amb més de 60.000
espectadors i ocupant les primeres
posicions a la cartellera, SPLENDOR
FILMS té el plaer d’anunciar-los
d’anunciar
la
disponibilitat de la pel·lícula FÈNIX
11*23 per a projectar-la
projectar als seus
cicles de cinema, cinefòrums,
activitats
itats especials i esdeveniments.

FÈNIX 11·23 està dirigida per Joel Joan
J
i Sergi Lara, escrita
ta per Albert Plans Soriano i Hèctor
Hè
Hernández Vicens i protagonitzada
gonitzada per Nil Cardoner, (Polseres
(
vermelles)) en el paper de Èric
È Bertran.
Ell repartiment també compta amb Àlex
À
Casanovas, Rosa Gàmiz, Lluíss Villanueva, Roberto Álamo
Á
(La
piel que habito) i amb la col·laboració
laboració especial
especia d'Ana Wagener (La
La voz dormida, Biutiful).
Biutiful

El film porta a la gran pantalla la història real de l'Èric
l'Èric Bertran, un nen de 14 anys que el 2004
va crear una pàgina web per defensar la llengua
llengua catalana inspirada en un Ilibre de Harry
H
Potter.
Una nit, trenta guàrdies
rdies civils de la brigada antiterrorista de Madrid van irrompre
irr
a casa seva
acusant-lo
lo de terrorista informàtic. El seu crim: enviar un correu electrònic a una cadena de
supermercats demanant l'etiquetatge en català.
català

FÈNIX 11·23 és una coproducció d'Arriska Films, Benecé Produccions i Televisió de Catalunya amb
la col·laboració
l·laboració de l'Institut Català de less Empreses Culturals i distribuïda per Splendor Films.
Film
CONTRACTACIONS: Splendor Films Tel. 93 518 44 87 - hmarti@splendorfilms.com

EL PÚBLIC OPINA
“Una lliçó que tots hauríem de fer nostra”
nostra Manel
“He
He vist la pel·lícula, em va deixar sense paraules, simplement m'ha encantat”
e
Marta
“Una
Una de les millors pel·lis que he vist mai, sincerament. Reflecteix el què hi ha, tant per una banda, com per
l'altra” Marc
“Fantàstic el treball de Joel Joan i tot l'equip de la pel·lícula que et fa oscil·lar entre el somriure i l'emoció” Teresa
“Aplaudiments al final de la projecció. Una pel·lícula
lícula imprescindible” Xavier
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