
3 เดือน 
70+ เรื�อง
16+ โรงภาพยนตร์
3 จังหวัด & ออนไลน์

French Cinema Season

— french-highlights.com
— fb. @lafete.festival

— ig. @lafete.th

ฤดูหนังฝรั�งเศส 

http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th


ตั�งแต่เดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 สูดลมหายใจเข้าลึกๆและดาํดิ�งสู่
โลกภาพยนตรฝ์รั�งเศส! ภาพยนตร์มากกว่า 70 เรื�องจะถูกจัดฉายตามสถานที�
ต่างๆมากกว่า 16 แห่ง ใน 3 จังหวัด: กรุงเทพ นครปฐม เชียงใหม่ และในรูป
แบบออนไลน์

พบกับโปรแกรมฉายพิเศษ Celine Sciamma Retrospective และ Hommage
à Chris Marker, Dude French Films Week เชียงใหม่, งานเป�ดตัวภาพยนตร์
ใหม่, การฉายภาพยนตรค์ลาสสิกและภาพยนตรพ์ิเศษอื�นๆ...และนี�คือฤดูกาล
เฉลิมฉลองภาพยนตรฝ์รั�งเศสและการกลับมาของโรงภาพยนตร!์

พบกับเนื�อหาหลากหลายแนวสาํหรบัทุกคน ไม่ว่าจะเป�น ภาพยนตร ์สารคดี 
แอนิเมชั�น หนังสั�น และอื�นๆอีกมากมาย

โปรแกรมนี�จัดทําโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั�งเศสประจาํประเทศไทย และ
ดาํเนินงานโดย เครอืข่ายพันธมิตรโรงภาพยนตรแ์ละสถาบันอันทรงคุณค่า

ฤดกูาลแห่ง
ภาพยนตรฝ์รั�งเศส

— french-highlights.com — fb. @lafete.festival — ig. @lafete.th

https://www.facebook.com/events/876063833077952/
https://www.facebook.com/events/3126955597630777/
https://www.facebook.com/lafete.festival
http://french-highlights.com/
http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th


โปรแกรม

5 ธ.ค. - ก.พ. 2565 - ออนไลน์

หนังฝรั�งเศสเรื�องโปรดของ บาส นัฐวุฒ ิพูนพิรยิะ (ผู้กํากับภาพยนตร ์"ฉลาดเกมส์โกง")
ออนไลน์ทาง monomax.me

ธันวาคม 2564

23 ธ.ค. - กรุงเทพ

"อาเมลี สาวน้อยหัวใจสะดุดรกั" (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain) ผลงานกํากับของ ฌ็อง-
ป�แอร ์เฌอเนต์ ฉายพิเศษเฉพาะที� House Samyan เท่านั�น!

Hommage à Chris Marker (1922-2022) โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตรส์ั�น ครั�งที� 25
เนื�องในวาระ 100 ป�ชาตกาล ครสิ มารก์เกอร ์คนทําหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay film
เวลา 15.30 - 17.00 น. ณ หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน)
— La Jetée
— The Sixth Side of the Pentagon
— Letter from Siberia

23 ธ.ค. - นครปฐม

— french-highlights.com — fb. @lafete.festival — ig. @lafete.th

https://www.monomax.me/
https://www.housesamyan.com/site/Movie/detail/738
https://www.housesamyan.com/site/Movie/detail/738
https://www.housesamyan.com/site/Movie/detail/738
http://www.housesamyan.com/
https://www.fapot.or.th/main/news/838
http://www.fapot.or.th/
http://french-highlights.com/
http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th


โปรแกรม

9 ม.ค. - กรุงเทพ - เชียงใหม่
Céline Sciamma Retrospective
— ฉายภาพยนตร ์Portrait of a Lady on Fire เวลา 19.00 น. ที� House Samyan
— ฉายภาพยนตร ์Portrait of a Lady on Fire เวลา 19.30 น. ที� เมเจอร ์ซนีีเพล็กซ ์เซน็ทรลั เฟสติวัล เชยีงใหม่

มกราคม 2565

Céline Sciamma Retrospective
— ฉายภาพยนตร ์Girlhood เวลา 19.00 น. ที� Doc Club & Pub. 
— ฉายภาพยนตร ์Girlhood เวลา 19.30 น. ที� SFX ซเีนม่า เมญ่า เชยีงใหม่

10 ม.ค. - กรุงเทพ - เชียงใหม่

— french-highlights.com — fb. @lafete.festival — ig. @lafete.th

Céline Sciamma Retrospective
— ฉายภาพยนตร ์My Life as a Zucchini เวลา 19.00 น. ที� พารากอน ซเีนเพล็กซ ์ 
— ฉายภาพยนตร ์Tomboy เวลา 20.00 น. ที� พารากอน ซเีนเพล็กซ ์
— ฉายภาพยนตร ์Tomboy เวลา 19.00 น. ที� เมเจอร ์ซนีีเพล็กซ ์เซน็ทรลั เฟสติวัล เชยีงใหม่

11 ม.ค. - กรุงเทพ - เชียงใหม่

สมาคมฝรั�งเศสกรุงเทพ 
— ฉายภาพยนตร ์Vanille by Guillaume Lorin and Boriya by Sung Ah Min เวลา 14.00 น. 
— ฉายภาพยนตร ์Invisibles by Louis-Julien Petit เวลา 16.30 น. 

8 ม.ค. - กรุงเทพ

Céline Sciamma Retrospective
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Water Lilies เวลา 19.30 น. ที� SFW ซเีนม่า เซน็ทรลัเวิลด์
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Water Lilies เวลา 19.30 น. ที� SFX ซเีนม่า เมญ่า เชยีงใหม่ 

12 ม.ค. - กรุงเทพ - เชียงใหม่

สมาคมฝรั�งเศสกรุงเทพ 
— ฉายภาพยนตร ์Mandibles by Quentin Dupieux เวลา 18.30 น.

Hommage à Chris Marker (1922-2022) 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Level Five เวลา 13.00 น. ที� หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 

สมาคมฝรั�งเศสกรุงเทพ 
— ฉายภาพยนตร ์The Last Journey of Madam Phung by Thi Tham Nguyen เวลา 18.30 น. 

https://fb.me/e/2WD8UDDoZ
https://www.facebook.com/housesamyan
https://www.majorcineplex.com/movie/portrait-of-a-lady-on-fire
https://fb.me/e/2WD8UDDoZ
https://ticket.docclubandpub.com/
https://www.sfcinemacity.com/showtime/cinema/9936
http://french-highlights.com/
http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th
https://fb.me/e/2WD8UDDoZ
https://www.majorcineplex.com/cinema/paragon-cineplex
https://www.majorcineplex.com/cinema/paragon-cineplex
https://www.majorcineplex.com/cinema/paragon-cineplex
https://www.majorcineplex.com/cinema/paragon-cineplex
https://www.majorcineplex.com/movie/portrait-of-a-lady-on-fire
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://fb.me/e/2WD8UDDoZ
https://www.sfcinemacity.com/
https://www.sfcinemacity.com/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://www.fapot.or.th/main/cinema/view/1131
https://www.fapot.or.th/main/cinema/view/1131
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/


Céline Sciamma Retrospective:
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Portrait of a Lady on Fire เวลา 16.45 น. ที� Doc Club & Pub.  

Céline Sciamma Retrospective
— ฉายภาพยนตร ์Girlhood เวลา 19.30 น. ที� House Samyan (เวลาอาจมีการเปลี�ยนแปลง)

My French Film Festival เทศกาลภาพยนตรฝ์รั�งเศสออนไลน์ทาง MyFrenchFilmFestival.com
และบนแพลตฟอรม์ Amazon Prime Video, YouTube, Facebook, Apple TV และอื�นๆ!
ภาพยนตร ์30 เรื�อง 7 แนว:
— French & Furious
— Bold Youth
— Troubled Identities
— A Cinema of Desire

— Night Tales
— Voyage, voyage
— Kids Corner

มกราคม 2565

13 ม.ค. - กรุงเทพ 

14 ม.ค. - 14 ก.พ. - ออนไลน์

— french-highlights.com — fb. @lafete.festival — ig. @lafete.th

NEW RELEASE | เป�ดตัวภาพยนตรใ์หมเ่รื�อง Petite Maman ผลงานกํากับโดย Céline Sciamma 
ในโรงภาพยนตร์

Céline Sciamma Retrospective                                                                                        
— ฉายภาพยนตร ์Water Lilies เวลา 18.30 น. ที� พารากอน ซเีนเพล็กซ ์

15 ม.ค. - กรุงเทพ

16 ม.ค. - กรุงเทพ

Céline Sciamma Retrospective
— ฉายภาพยนตร ์Tomboy เวลา 15.30 น. ที� SFW ซเีนม่า เซน็ทรลัเวิลด์ (เวลาอาจมีการเปลี�ยนแปลง)
— ฉายภาพยนตร ์Portrait of a Lady on Fire เวลา 18.00 น. ที� Doc Club & Pub.

NEW RELEASE | เป�ดตัวภาพยนตรใ์หมเ่รื�อง เวลา (Anatomy of Time) ผลงานโดย จักรวาล นิลธาํรงค์ 
(ประเทศฝรั�งเศสรว่มผลิต)

20 ม.ค. - นครปฐม - ในโรงภาพยนตร์

19 ม.ค. - กรุงเทพ
สมาคมฝรั�งเศสกรุงเทพ 
— ฉายภาพยนตร ์Two of Us by Filippo Meneghetti  เวลา 18.30 น.

https://fb.me/e/2WD8UDDoZ
https://ticket.docclubandpub.com/
https://fb.me/e/2WD8UDDoZ
https://www.housesamyan.com/site
http://www.myfrenchfilmfestival.com/
http://myfrenchfilmfestival.com/
http://myfrenchfilmfestival.com/
http://myfrenchfilmfestival.com/
http://french-highlights.com/
http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th
https://fb.me/e/2WD8UDDoZ
https://www.majorcineplex.com/cinema/paragon-cineplex
https://www.majorcineplex.com/cinema/paragon-cineplex
https://fb.me/e/2WD8UDDoZ
https://www.sfcinemacity.com/
https://ticket.docclubandpub.com/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/


มกราคม 2565

— french-highlights.com — fb. @lafete.festival — ig. @lafete.th

Hommage à Chris Marker (1922-2022) 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Level Five เวลา 13.00 น. ที� หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 

23 ม.ค. - กรุงเทพ

25 ม.ค. - กรุงเทพ
สมาคมฝรั�งเศสกรุงเทพ 
— ฉายภาพยนตร ์The Last Hillbilly by Thomas Jenkoe and Diane-Sara Bouzgarrou เวลา 18.30 น. 

French Cinema Season ที� หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 
ฉายภาพยนตรฝ์รั�งเศส 4 เรื�องในงานนิทรรศการ "เมืองเปลี�ยนแปลง" (Urban in Progress) 
ที� หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร (BACC) 
— Arab Blues (Un Divan à Tunis) (2019) by Manele Labidi Labbé - บรรยายไทย - เวลา 14.00 น.
— Deux moi (2019) by Cédric Klapisch - บรรยายไทย - เวลา 17.00 น.

30 ม.ค. - กรุงเทพ

Passion Artist Film Series 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Reset (2019) เวลา 14.00 น. ที� River City Bangkok

29 ม.ค. - กรุงเทพ

French Cinema Season ที� หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 
ฉายภาพยนตรฝ์รั�งเศสในงานนิทรรศการ "เมืองเปลี�ยนแปลง" (Urban in Progress) 
ที� หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร (BACC) 
— System K (2019) by Renaud Barret - บรรยายอังกฤษ - เวลา 14.00 น.
— Si le vent tombe (2020) by Nora Martirosyan - บรรยายอังกฤษ - เวลา 17.00 น.

ตลอดเดือน ม.ค. ที�  Doc Club & Pub.
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Les Parapluies de Cherbourg by Jacques Demy
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Carpernaum by Nadine Labarki
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง La Boum by Claude Pinoteau
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Benedetta by Paul Verhoeven

22 ม.ค. - กรุงเทพ
ภาพยนตรเ์ด็ก (Ciné Kids) -  สมาคมฝรั�งเศสกรุงเทพ 
—  ฉายภาพยนตร ์ Yakari, a spectacular journey by Xavier Giacometti et Toby Genkel เวลา 14.00 น.

http://french-highlights.com/
http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th
http://www.fapot.or.th/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://www.facebook.com/baccpage
https://www.facebook.com/baccpage
https://www.facebook.com/RiverCityBangkok
https://www.facebook.com/baccpage
https://www.facebook.com/baccpage
https://ticket.docclubandpub.com/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/
https://afthailande.org/en/cinema-agenda/#/


NEW RELEASE | เป�ดตัวภาพยนตรใ์หมเ่รื�อง Eiffel ผลงานโดย Martin Bourboulon - M Pictures

จนถึง 14 ก.พ. - ออนไลน์
My French Film Festival เทศกาลภาพยนตรฝ์รั�งเศสออนไลน์ทาง MyFrenchFilmFestival.com และ
บนแพลตฟอรม์ Amazon Prime Video, YouTube, Facebook, Apple TV และอื�นๆ! 
ภาพยนตร ์30 เรื�อง 7 แนว

Dude French Film Week 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง The Passion of Joan of Arc by Carl Theodor Dreyer 
เวลา 19.00 - 22.30 น. ที� ประตูท่าแพ

กุมภาพันธ์ 2565

Hommage à Chris Marker (1922-2022) 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Sans Soleil เวลา 13.00 น. ที� หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 

10 ก.พ. - นครปฐม

11 ก.พ. - ในโรงภาพยนตร์

18 ก.พ. - เชียงใหม่

— french-highlights.com — fb. @lafete.festival — ig. @lafete.th

Hommage à Chris Marker (1922-2022) 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Sans Soleil เวลา 13.00 น. ที� หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) 
Dude French Film Week 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Mr. Klein by Joseph Losey ที� รา้น W8 x viangpha cafe (เวลาจะแจ้งใหท้ราบอีกครั�ง)
@ หอศิลปวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Le Silence de la Mer by Jean-Pierre Melville เวลา 13.00 น.
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น. 

20 ก.พ. - นครปฐม - เชียงใหม่

Dude French Film Week 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Cléo from 5 to 7 by Agnès Varda เวลา 19.00-22.30 น. ที� รา้น W8 x viangpha cafe
@ หอศิลปวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Le Silence de la Mer by Jean-Pierre Melville เวลา 13.00 น.
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น. 

19 ก.พ. - กรุงเทพ - เชียงใหม่

Passion Artist Film Series 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Reset (2019) เวลา 16.00 น. ที� River City Bangkok

https://www.facebook.com/mpicturesmovies/
http://www.myfrenchfilmfestival.com/
https://www.fapot.or.th/main/news/838
http://www.fapot.or.th/
http://french-highlights.com/
http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th
https://www.fapot.or.th/main/news/838
http://www.fapot.or.th/
https://www.facebook.com/w8.Doublu8xViangpha/?__cft__[0]=AZXUbUDzjZOJ6ErC_BOLrRhhv7BmyoESE7PwI0mporh_V2rLERoKi3G8hQF_lbdMre2EKwjoL9EZvaHIU6vtrk5DeIjCmfYc5zpp93HAWuC80YoHv3vcFUGKSq2QLbgBs4w9BtECIXCE3IDHo0Lgh_U0&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/w8.Doublu8xViangpha/?__cft__[0]=AZXUbUDzjZOJ6ErC_BOLrRhhv7BmyoESE7PwI0mporh_V2rLERoKi3G8hQF_lbdMre2EKwjoL9EZvaHIU6vtrk5DeIjCmfYc5zpp93HAWuC80YoHv3vcFUGKSq2QLbgBs4w9BtECIXCE3IDHo0Lgh_U0&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/RiverCityBangkok


Dude French Film Week 
@ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Le Silence de la Mer by Jean-Pierre Melville เวลา 13.00 น.
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น. 

21 ก.พ. - กรุงเทพ - เชียงใหม่

— french-highlights.com — fb. @lafete.festival — ig. @lafete.th

กุมภาพันธ์ 2565

Dude French Film Week 
@ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Le Silence de la Mer by Jean-Pierre Melville เวลา 13.00 น.
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น. 

22 ก.พ. - เชียงใหม่

Dude French Film Week
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง L’Argent by Robert Bresson เวลา 19.00 - 22.30 น. ที� รา้น Barking Jac
@ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Le Silence de la Mer by Jean-Pierre Melville เวลา 13.00 น.
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น. 

25 ก.พ. - เชียงใหม่

Dude French Film Week
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Pickpocket by Robert Bresson เวลา 19.00 - 22.30 น. ที� รา้น Barking Jac
@ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Le Silence de la Mer by Jean-Pierre Melville เวลา 13.00 น.
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น. 

24 ก.พ. - เชียงใหม่

Dude French Film Week 
@ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Le Silence de la Mer by Jean-Pierre Melville เวลา 13.00 น.
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น. 

23 ก.พ. - เชียงใหม่

http://french-highlights.com/
http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th
https://www.facebook.com/barkingjac.camp
https://www.facebook.com/barkingjac.camp
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Dude French Film Week
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง The Girl Without Hands by Sébastien Laudenbach เวลา 19.00 - 22.30 น.
ที� รา้น Inchala Tea House
@ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง The Passion of Joan of Arc by Carl Theodor Dreyer  เวลา 13.00 น. 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น.

26 ก.พ. - เชียงใหม่

Dude French Film Week
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง May Fools by Louis Malle เวลา 19.00 - 22.30 น. ที� รา้น Inchala Tea House
@ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหม่
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง The Passion of Joan of Arc by Carl Theodor Dreyer  เวลา 13.00 น. 
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville เวลา 15.00 น.

27 ก.พ. - เชียงใหม่

Dude French Film Week
— ฉายภาพยนตรเ์รื�อง The Wages of Fear by Henri-Georges Clouzot เวลา 19.00 - 22.30 น. 
ที� ประตูท่าแพ

28 ก.พ. - เชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 2565

http://french-highlights.com/
http://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.instagram.com/lafete.th
https://www.facebook.com/inchala.teahouse/
https://www.facebook.com/inchala.teahouse/


ติดต่อ:

ฝ�ายสื�อสาร แผนกวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั�งเศสประจาํประเทศไทย

1/ ชาร์ล็อต โทรเดต์ - จนท.สื�อสารกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
อีเมล์: charlotte.trodet@diplomatie.gouv.fr - 02 627 2121

2/ สุจิรา ป�ญญวัฒนะ - จนท.สื�อสารกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
อีเมล์: sujira.panyawattana@diplomatie.gouv.fr - 02 627 2124

สาํหรบัข้อมูลเพิ�มเติมของโปรแกรม 'ฤดูหนังฝรั�งเศส' และซื�อบัตรชมภาพยนตร ์โปรด
ติดตามที�เพจเฟสบุ๊ค La Fête  ! 
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