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Η 24plus1 εστιάζει στο χώρο του κινηματογράφου, του βίντεο, της 

εκπαίδευσης και του πολιτισμού γενικότερα, δίνοντας έμφαση στην 

εναλλακτική ματιά, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Το έργο της 

περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, 

τηλεοπτικές σειρές, εταιρικά-μουσικά βίντεο και πολιτιστικές δράσεις, ενώ 

αναπτύσσει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα για τον κινηματογράφο 

και τη δημιουργική γραφή σεναρίου σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

φορείς και οργανισμούς και παρέχει εξ' αποστάσεως και συμβατικά 

επιμορφωτικά σεμινάρια. Η 24plus1 παρουσιάζει στο ενεργητικό της 

σημαντικό αριθμό ταινιών και έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ της 

Ελλάδας και του εξωτερικού (Φεστιβάλ Καννών, Μπιενάλε Μεσογείου, Διεθνές 

Φεστιβάλ Ταινιών Νέας Υόρκης, Ρώμης, Σικάγου, Παρισιού κ.α.), κερδίζοντας 

βραβεία και διακρίσεις. 
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Η Βάγια Δανιηλίδου σπούδασε “Σκηνοθεσία Κινηματογράφου” (Λονδίνο, LFA), 
“Παραγωγή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης” (Λειψία και Βερολίνο, LDVII) 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες με μεταπτυχιακό στο δημιουργικό γράψιμο και την 

Κινηματογραφική Διασκευή. Ανέπτυξε εκπαιδευτικά προγράμματα 
δημιουργικής γραφής σεναρίου και κινηματογράφου στο Λονδίνο και κύκλους 
σεμιναρίων για έφηβους και ενήλικες. Συνεργάστηκε με εταιρείες παραγωγής 

σε Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Dubaï και Κύπρο και συμμετείχε στη δημιουργία 
τηλεοπτικής σειράς για το δίκτυο της SONY Entertainment στο Λονδίνο. Έχει 

σκηνοθετήσει και έχει γράψει κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις σε Ελλάδα 
και εξωτερικό (Φεστιβάλ Καννών, Μπιενάλε Μεσογείου, Βαλκανικό Φεστιβάλ, 
Φεστιβάλ Νέας Υόρκης, Φεστιβάλ Παρισιού κ.α.). Η εργογραφία της επίσης 

περιλαμβάνει κινηματογραφικά σενάρια, τηλεοπτικές σειρές και διηγήματα. 
Είναι ιδρυτής της 24plus1 και του Διαδικτυακού Εργαστηρίου Γραφής και 
Εικόνας e-EDGE, το πρώτο διαδικτυακό εργαστήρι που ξεκίνησε στην Ελλάδα. 

Αυτό το διάστημα η Βάγια ολοκληρώνει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους 
με τίτλο «O Κήπος των Θαυμάτων». 
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Ο Κωνσταντίνος Τοπάλης σπούδασε «Μοντάζ Κινηματογράφου και 

Τηλεόρασης» στη Θεσσαλονίκη και «Σκηνοθεσία Κινηματογράφου» στο 
Λονδίνο (LFA). Σπούδασε επίσης «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» 
(ΠΑ.ΜΑΚ.) και παρακολούθησε σεμινάρια για τον κινηματογράφο με τον 

Παντελή Βούλγαρη. Εργάστηκε σε διάφορες ταινίες (μυθοπλασίας, 
ντοκιμαντέρ), τηλεοπτικές σειρές και εταιρικά βίντεο (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 

Λονδίνο, Μάντσεστερ) ως μοντέρ (πιστοποίηση Avid, ACU-MC), σκηνοθέτης 
και οπερατέρ. Σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες μικρού μήκους, κερδίζοντας 
βραβεία και διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ (Φεστιβάλ Καννών, Φεστιβάλ Νέας 

Υόρκης, Φεστιβάλ De Cine De Barcelona κ.α.). Εργάστηκε επίσης ως 
επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά προγραμμάτα για τον κινηματογράφο σε 
δευτεροβάθμια σχολεία και φορείς εκπαίδευσης. Ο Κωνσταντίνος είναι 

συνιδρυτής της 24plus1 και του Διαδικτυακού Εργαστηρίου e-EDGE, ενώ αυτό 
το διάστημα ολοκληρώνει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο “Ο 
Κήπος των Θαυμάτων”. 
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