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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
      ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η «Παραθινούπολη», που κλείνει αισίως 
19 χρόνια φέτος, είναι ένας θεσμός με 
πολλές και σπουδαίες δράσεις και με 
ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα. Όλες 
οι προηγούμενες πολύ επιτυχημένες 
διοργανώσεις, καθώς και η μεγάλη και 
δυναμική συμμετοχή παιδιών και φορέων, 
εξασφαλίζουν ένα ποιοτικό και πλούσιο 
αποτέλεσμα.  

Ο χώρος της πλαζ Αρετσούς θα 
μεταμορφωθεί και φέτος σε μια  
“μαγική πόλη”, σε μία πόλη του 
παραμυθιού, όπου θα πραγματοποιηθεί η 
μεγάλη γιορτή για τα παιδιά προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας. Θα δώσει τη  
δυνατότητα όχι μόνο στα παιδιά της 
Καλαμαριάς, αλλά και της υπόλοιπης 
Θεσσαλονίκης, να εκφράσουν τη 
δημιουργικότητά τους, να καλλιεργήσουν 
τη φαντασία και την αισθητική τους, να 
διευρύνουν τους ορίζοντες των γνώσεών 
τους και να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε 
θέματα της εποχής μας. 

Εμείς στον Δήμο Καλαμαριάς, όντας 
βέβαιοι ότι ο πολιτισμός δεν είναι 
πολυτέλεια, αλλά επένδυση και 
κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, 
είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με 
φορείς και συλλόγους που μοιράζονται 
μαζί μας τα ίδια όνειρα, πρωτοπορούμε 
και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για 
να γεννηθούν και να ανθίσουν νέες ιδέες, 
που θα μας καταξιώσουν ως σημαντικό 
πολιτιστικό προορισμό.

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς

Θεοδόσης Μπακογλίδης
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6 Ιουνίου, 7.30 μ.μ.

Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού 
και πεζόδρομος Κομνηνών

Δρώμενο από την Καλλιτεχνική ομάδα «ΚΙΡΚΟ» με παρέλαση καλλιτεχνών, ξυλοπόδαρων, ζογκλέρ, μουσικών και μίνι show street circus

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ, 6 - 9µ.µ.

«Βάζω χρώμα στην 
πόλη μου», τεχνικές 
ζωγραφικής και γκράφιτι  
από το Εργαστήριο Εικαστικών 
Τεχνών ΑRT FACTORY. 

             Επιμέλεια: Τατιάνα Τριγώνη
«Η πόλη του σήμερα!», τρισδιάστατη μακέτα - κολλάζ από 
το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο μυστικός κήπος της Νέλλης»
«H Μέριμνα Παιδιού δημιουργεί με τα παιδιά», εικαστικό 
εργαστήρι με τις παιδαγωγούς της Μέριμνας Παιδιού

«Ένα κουτί μετράει!», εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για την ανακύκλωση από το Παιδι-
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης
«Ένα διαφορετικό ψηφιδωτό», ομαδική 

κατασκευή ψηφιδωτού με ανακυκλώσιμα υλικά από το ερ-
γαστήριο δημιουργίας και μάθησης «Το παραμικρό» και  
την ομάδα MOSAICISTS

«Μαθαίνουμε δημιουργικά τα δικαι-
ώματά μας!», εργαστήριο ευαισθητο-

ποίησης από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο 

Παρασκευή7 Ιουνίου, 6 - 10μ.μ.Πλαζ Αρετσούς

Γωνιά των 
Χρωμάτων 

και 
των Ήχων

Γωνιά των 
Δικαιωμάτων

Γωνιά του 
Πράσινου 
Πλανήτη
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Μικρή σκηνή
7.00 μ.μ.

«Η Κοκκινοσκουφίτσα», Κωμική παράσταση κουκλο-θεάτρου από την ομάδα
 «JINX».

Κατασκευή
κούκλων - σκηνικών,
Nτόμινι Λυμπέρη.

Παίζουν:
Nτόμινι Λυμπέρη, 

Αλεξάνδρα 
Σεϊρεκίδου 

Κεντρική σκηνή
8:30 μ.μ.

«Το μικρό μυστικό της ζωής», της Γεωργίας Βεληβασάκη.Μουσικοθεατρική παράσταση που αναφέρεται στη σχέση του Ανθρώπου με τη Φύση.Σκηνοθεσία - μουσική,  Κωνσταντίνος Αθυρίδης.Παίζουν:
Γεωργία Βεληβασάκη, 
Νόνικα Μαλκουτζή, 

Αρσένιος Γαβριηλίδης, 
Νίκος Κίρτσος.

Το παραμύθι απευθύνεται σε παιδιά του δημοτικού, που έχουν την 
ανάγκη να ρωτούν, και σε γονείς που ίσως βρουν εδώ ένα μονοπάτι 
για να απαντήσουν. Ποιο να είναι άραγε το «μυστικό»; Πού να είναι 
κρυμμένο; Το «Μικρό Μυστικό της Ζωής» είναι ένα παιδικό παραμύθι 
ή μήπως μια πραγματική ιστορία που αφορά και τους μεγάλους; 

Πρόκειται για μία 
διασκευή του γνωστού παραμυθιού, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των κούκλων, 
διαλόγων και σκηνικών.
Οι κουκλοπαίχτες συμμετέχουν διαδραστικά στην 
εξέλιξη της ιστορίας, γεγονός που κάνει την παρά-
σταση ακόμα πιο κωμική και ευχάριστη, όχι μόνο 
για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες.

Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, 
την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

«Η δίκαιη κούπα του Πυθαγόρα», 
δημιουργικό εργαστήρι τεχνολογίας από 
την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα
«Εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτι-

κής», με την ομάδα EDU ACT

«Τα παιχνίδια μας φέρνουν κοντά», εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα από το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνι-

κού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού υλικού

«Φτιάχνουμε καλοκαιρινά Frisbees», από τα Simple 
Crafts με τον Σοφοκλή Αμπατζίδη
«Σχολείο Κλόουν», θεατρικό παιχνίδι και γνωριμία με την 
τέχνη του κλόουν, από την ομάδα Κόκκινες Μύτες
«Mystery games», παιχνίδια γρίφων και μυστηρίου με την 
ομάδα Λαλα land
«Μαθαίνουμε Stratego», με την Ελληνική Ομοσπονδία 
Stratego και τον Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή Σταύρο 
Σεκερτζή
«Παίζουμε Σκάκι», με την Ένωση Σκακιστών Καλαμαριάς
«Στη θάλασσα...», γνωριμία και τρόποι χειρισμού σκάφους 
τύπου optimist από το Ναυτικό Αθλητικό Όμίλο Καλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης

Γωνιά των
Πειραμάτων & 

της Τεχνολογίας

Γωνιά 
Παιχνιδιού

Παιχνιδότοπος 

για  τα πολύ μικρά 

παιδιά

«Ένα ταξίδι στις 4 εποχές», 

αισθητηριακά παιχνίδια για 

πολύ μικρά παιδιά μαζί 

με τους γονείς. 

Επιμέλεια: 

Άντζυ Κάντζου, 

ομάδα 

ΣΒΟΥΡΑ
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ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ, 
6 - 9µ.µ.

«Αφηρημένα πορτραίτα», εικαστι-
κή δράση από το ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.
«Εφαρμόζοντας τεχνικές street art», με 
το εργαστήριο KAΡΛΑΣ ART WORLD 

  «Ακούω τον πίνακα, ζωγραφίζω μουσική!», με το ερ-
γαστήριο μουσικής δημιουργικής απασχόλησης «Χαρά και 

Μουσική»
«Ένα κουτί μετράει!», εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για την ανακύκλωση από το Παιδι-
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης
«Πρασινίζουμε τη γη μας!», διαδραστικό 

πρόγραμμα με το Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα
«Φτιάχνουμε ένα κόσμημα από ανακυκλώσιμα υλι-
κά», από τις Σχολές Τέχνης «MOKUME». Επιμέλεια: Χρι-
στίνα Μαϊκίδου-Πουτρίνο και Μυρσίνη Μπεζουργιάννη

«Παί-Ζω με τα δικαιώματά μου», εκ-
παιδευτική δράση με την καλλιτεχνική 

παιδαγωγική ομάδα «Σχεδία στην πόλη»

«Ο δίσκος του Νεύτωνα», δημιουρ-
γικό εργαστήρι τεχνολογίας από το 
δημιουργικό βιβλιοπωλείο «Το Πρά-
σινο σύννεφο»

«Εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτικής», 
με την ομάδα ROBOT SET GO

«Τα παιχνίδια 
μας φέρνουν 
κοντά», εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα από το 
Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Διάσω-
σης Σχολικού υλικού

«Σχολείο Κλόουν», θεατρικό 
παιχνίδι και γνωριμία με την τέχνη 
του κλόουν, από την ομάδα Κόκκι-
νες Μύτες
«Mystery games», παιχνίδια γρίφων 
και μυστηρίου με την ομάδα Λαλα land

Κεντρική σκηνή

8.30 μ.μ.

«Ο πόλεμος της χαμένης 

παντόφλας με μουσικά 

παιχνίδια»

Μουσικοθεατρική παράσταση 

και μουσικά παιχνίδια, εμπνευσμένα 

από το ομώνυμο έργο του Ε. Τριβιζά. 

Παραγωγή: Μουσικοπαιδαγωγική ομάδα 

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» 

της Παιδαγωγικής Σχολής του 

Α.Π.Θ., σε σύμπραξη με  

την Παιδική σκηνή 

«ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ».

Γωνιά των 
Δικαιωμάτων

Γωνιά του 
Πράσινου 
Πλανήτη

Γωνιά των
Πειραμάτων & 

της Τεχνολογίας

Γωνιά 
Παιχνιδιού

Σάββατο

8 Ιουνίου, 

6 - 10 μ.μ.

Πλαζ Αρετσούς

Γωνιά των 
Χρωμάτων 

και 
των Ήχων

ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
«Ένα ταξίδι στις 4 εποχές», αισθητηριακά παιχνίδια μαζί με τους γονείς. Επιμέλεια: Άντζυ Κάντζου,  ομάδα ΣΒΟΥΡΑ

«Ας παίξουμε 
κι ας λερωθούμε!», 

αισθητηριακό παιχνίδι 
από τα Παιδικά 
Χωριά SOS - 

Πλαγιάρι

«Μαθαίνουμε Stratego», με την Ελληνική Ομοσπονδία 
Stratego και τον Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή Σταύρο 
Σεκερτζή
«Παίζουμε Σκάκι», με την Ένωση Σκακιστών Καλαμαριάς
«Στη θάλασσα...», γνωριμία και τρόποι χειρισμού 
σκάφους τύπου optimist από τον Ναυτικό Αθλητικό 
Όμίλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

   Μικρή σκηνή
    7 μ.μ.«Η Πεντάμορφη και το Τέρας»

Παράσταση από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Θεατρικοποιημένη εκδοχή του γνωστού παραμυθιού, σε σκηνοθεσία 
      της Άννης Τσολακίδου.   Παίζουν: Ελένη Γιαννούση,         Χρίστος Νταρακτσής,           Τάσος Ροδοβίτης.

6:30 μ.μ. 
Δράση - επίδειξη σκαφών
optimist από τους αθλητές και 
προπονητές του ΝΑΟΚΘ.

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Ειρήνη Τυφλοπούλου / Τ. 2315 200 078, Ε. e.tiflopoulou@ntng.gr

Μια όμορφη κοπέλα γίνεται 
αιχμάλωτη ενός τρομακτικού 
τέρατος προκειμένου να 
σώσει τον πατέρα της. 
Η Πεντάμορφη φοβάται 
το άσχημο τέρας και 
λαχταρά να ξεφύγει 
από αυτό. Κάθε βράδυ 
το Τέρας της ζητάει να 
τον παντρευτεί και κάθε 
βράδυ η Πεντάμορφη του 
αρνείται. Πρέπει να μάθει να 
αγαπά το Τέρας. Το τι θα γίνει 
στη συνέχεια θα το μάθετε στην 
«Παραθινούπολη»!
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Ο φίλος μου ο Τόμπυ 
είναι ένας σκύλος 
όπως όλοι οι άλλοι. 
Του αρέσει να γαβγίζει, 
να παίζει με το μπαλάκι 
του και να ξεκοκαλίζει μία 
μπριζόλα. Μόνο που ο Τόμπυ 
είναι ιδιαίτερος: κάποτε τον 
είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και 
τώρα έχει ένα σιδερένιο πόδι. Μη 
φοβάστε όμως! Σε τίποτα δεν τον 
εμποδίζει αυτό το σιδερένιο πόδι. Μέ-
χρι που στο σχολείο του (ναι, γιατί πάει 
σχολείο, μαζί με τα υπόλοιπα ζωάκια), 
εμφανίζεται ένας καινούργιος σκύλος, ο 
Γουλφ, που προσπαθεί να τον πείσει ότι 
δεν είναι σκύλος, αφού δεν έχει τέσσερα 
πόδια. Τι είναι λοιπόν ο Τόμπυ;

Γωνιά των
Πειραμάτων & 

της Τεχνολογίας

Γωνιά 
Παιχνιδιού

Κυριακή
9 Ιουνίου, 
11 π.μ. - 2 μ.μ.
Πλαζ Αρετσούς

Περίπτερα ∆ράσεων

«Αφηρημένα πορτραίτα», εικαστική 
δράση από το ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕ-
ΧΝΩΝ Α.Π.Θ.
«Εφαρμόζοντας τεχνικές street art», 

με το εργαστήριο KAΡΛΑΣ ART WORLD
«Η πόλη του σήμερα!», τρισδιάστατη μακέτα - κολλάζ από 
το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο μυστικός κήπος της Νέλλης»

«SURVIVOR – ο αγώνας για την ανα-
κύκλωση», εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με επιδαπέδιο παιχνίδι από την ομάδα 
ADDART

«Πρασινίζουμε τη γη μας!», διαδραστικό πρόγραμμα με 
το Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα
«Ένα διαφορετικό ψηφιδωτό», ομαδική κατασκευή ψη-
φιδωτού με ανακυκλώσιμα υλικά από το εργαστήριο δη-
μιουργίας και μάθησης «Το παραμικρό» και την ομάδα 

MOSAICISTS

«Η δίκαιη κούπα του Πυθαγόρα», 
δημιουργικό εργαστήρι τεχνολογίας 
από την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα 

«Εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτι-
κής», με την ομάδα ROBOT SET GO

«Γνωρίζω το Τσίρκο, γνωρίζω εμένα», 
εργαστήριο τσίρκου και ακροβατικών από 
την ομάδα ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ

«Φτιάχνουμε καλοκαιρινά Frisbees», από τα Simple 
Crafts με τον Σοφοκλή Αμπατζίδη
«Στη θάλασσα...», γνωριμία και τρόποι χειρισμού σκάφους 
τύπου optimist από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμίλο Καλαμα-
ριάς Θεσσαλονίκης

Γωνιά των 
Χρωμάτων 

και 
των Ήχων

11

Γωνιά του 
Πράσινου 
Πλανήτη

Μικρή σκηνή

12 το μεσημέρι

«Ο φίλος μου ο Τόμπυ».

Παράσταση κουκλοθεάτρου

από τη θεατρική ομάδα 

«ΠΑΠΑΛΑΝΓΚΙ»,

σε σκηνοθεσία του
Τάσου Αγγελόπουλου.

Παίζουν:
Μαρία Κωνσταντά, 

Έλλη Σαρρή, 

Χρήστος 
Τσαβλίδης

Παιχνιδότοπος 

για  τα πολύ μικρά 

παιδιά

«Ένα ταξίδι στις 4 εποχές», 

αισθητηριακά παιχνίδια για 

πολύ μικρά παιδιά μαζί 

με τους γονείς. 

Επιμέλεια: 

Άντζυ Κάντζου, 

ομάδα 

ΣΒΟΥΡΑ
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Κυριακή

9 Ιουνίου, 
6 - 9 μ.μ.

Πλαζ Αρετσούς

Περίπτερα ∆ράσεων, 

   «Βάζω χρώμα στην πόλη μου»,  
         τεχνικές ζωγραφικής και γκράφιτι από 

το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών ΑRT 
FACTORY. Επιμέλεια: Τατιάνα Τριγώνη
«Εφαρμόζοντας τεχνικές street art», 
με το εργαστήριο KAΡΛΑΣ ART WORLD
«Η χρωματιστή πόλη του ζωγράφου 

Πάουλ Κλέε», εικαστικό εργαστήρι με την Καλλιτεχνική Παι-
δαγωγική Ομάδα “Σχεδία στην πόλη”

«Ένα κουτί μετράει!», εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για την ανακύκλωση από το Παιδικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης
«Πρασινίζουμε τη γη μας!», διαδραστικό 

πρόγραμμα με το Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα
«Φτιάχνουμε ένα κόσμημα από ανακυκλώσιμα υλι-
κά», από τις Σχολές Τέχνης «MOKUME». Επιμέλεια: Χρι-
στίνα Μαϊκίδου-Πουτρίνο και Μυρσίνη Μπεζουργιάννη

«Μαθαίνουμε δημιουργικά τα δικαι-
ώματά μας!», εργαστήριο ευαισθητο-

ποίησης από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο 
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την 
Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία 

«Εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτι-
κής», με την Edu Act – Δράση για την 
εκπαίδευση
«Ο δίσκος του Νεύτωνα», δημιουργικό 

εργαστήρι τεχνολογίας από το δημιουργικό βιβλιοπωλείο 
«Το Πράσινο σύννεφο» 

«Τα παιχνίδια μας 
φέρνουν κοντά», εκ-
παιδευτικό πρόγραμ-

μα από το Μουσείο Σχολικής Ζωής 
και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέ-
ντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχο-
λικού υλικού
«Φτιάχνουμε καλοκαιρινά 
Frisbees», από τα Simple Crafts με 
τον Σοφοκλή Αμπατζίδη
«Γνωρίζω το Τσίρκο, γνωρίζω εμέ-
να», εργαστήριο τσίρκου και ακροβατικών 

Γωνιά του 
Πράσινου 
Πλανήτη

Γωνιά των
Πειραμάτων & 

της Τεχνολογίας

Γωνιά των 
Χρωμάτων 

και 
των Ήχων

Γωνιά των 
Δικαιωμάτων

Γωνιά 
Παιχνιδιού

Κεντρική σκηνή

8 μ.μ.

«Τραγούδια για παιδάκια και παιδιά»

Συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα 

Δήμου Καλαμαριάς, τις Παιδικές Χορωδίες 

του 8ου και του 20ου Δημοτικού Σχολείου 

Καλαμαριάς καθώς και του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Τις Χορωδίες και την Ορχήστρα 

θα πλαισιώσουν οι καταξιωμένοι 

μουσικοί και σολίστ 

Θάνος Σταυρίδης (ακορντεόν) 

και Γιάννης 

Καρακαλπακίδης 

(μπάσο)

Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει παιδικά τραγούδια 

των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου 
Λοΐζου, Νότη Μαυρουδή και 

Νίκου Κυπουργού.
Διδασκαλία χορωδιών: 
Έφη Βετουλάκη και Άλκηστις Τόγια. 
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Κούκας.

από την ομάδα ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ
«Μαθαίνουμε Stratego», με την Ελληνική 
Ομοσπονδία Stratego και τον Έλληνα παγκόσμιο 
πρωταθλητή Σταύρο Σεκερτζή
«Παίζουμε Σκάκι», με την Ένωση Σκακιστών 
Καλαμαριάς
«Στη θάλασσα...», γνωριμία και τρόποι χειρι-
σμού σκάφους τύπου optimist από τον Ναυτικό 
Αθλητικό Όμίλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

Παιχνιδότοπος για  τα πολύ μικρά παιδιά
«Ένα ταξίδι στις 4 εποχές», αισθητηριακά παιχνίδια για πολύ μικρά παιδιά μαζί με τους γονείς. Επιμέλεια: Άντζυ Κάντζου, ομάδα 

ΣΒΟΥΡΑ

Ποιο μυστήριο άραγε κρύβεται 
στην σπηλιά; Ο ξάδερφος του 
Πασχάλη ο Κωσταντής κατεβαίνει 
στο μεγαλοχώρι για την μεγάλη 
γιορτή του βασιλιά. Στο μυαλό του 
έχει μόνο τις φάρσες και τα αστεία! Τι 
θα σκαρφιστεί άραγε για να τρομάξει 
όλο το χωριό και τους χωρικούς; Θα τον 
σώσει ο Πασχάλης άραγε από τον μπελά 
που έμπλεξε;...Μια κωμωδία για τα παιδιά 
και όσους νοιώθουν παιδιά!

Μικρή σκηνή7 μ.μ.«Ο Πασχάλης και το 
μυστήριο της σπηλιάς»
Παράσταση κουκλοθεάτρου 

από την Παιδική Σκηνή «ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ».Παίζουν: Ιωάννης Γλωσσόπουλος και Έλενα Γλωσσοπούλου



ΜΟΥΣΕΊΑ – ΦΟΡΕΊΣ – ΟΜΑΔΕΣ – ΚΑΛΛΊΤΕΧΝΕΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης | ADDART
Art Factory - Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον 
Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Ατελιέ της Φανταστικής
Βεληβασάκη Γεωργία, μουσικός, συγγραφέας 

Dot2dot | Εdu ACT- Δράση για την εκπαίδευση
Ελληνική Ομοσπονδία STRATEGO

Ένωση Σκακιστών Καλαμαριάς
Εργαστήρι χωρίς σύνορα – Κοιν.Σ.Επ.

Θεοδώρου Γιάννης, εμψυχωτικές δράσεις
GAME CRAFT

Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο Ν. Π. Λειβαδιώτη
Καλλιτεχνικό εργαστήρι «Ο μυστικός κήπος της Νέλλης»

Κάντζου Άντζυ, ομάδα ΣΒΟΥΡΑ 
Καρακαπλακίδης Γιάννης,  μουσικός
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

ΚΑΡΛΑΣ ART WORLD | ΚΙΡΚΟ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΥΤΕΣ
Κουκλοθίασος JINX – Ντόμινι Λυμπέρη

Κρουστόφωνο
Λαλα land | ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΜΟΝΟΚΥΚΛΟ | ΜOSAICISTS
Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Διάσωσης Σχολικού υλικού

ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ - Παιδική Σκηνή | Παιδικά Χωριά SOS - Πλαγιάρι
Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Μουσικοπαιδαγωγική ομάδα της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΠΑΠΑΛΑΓΚΙ - Θεατρική ομάδα
PRAKSIS | ROBOT SET GO - εκπαιδευτική ρομποτική

SIMPLE CRAFTS- Σοφοκλής Αμπατζίδης
Σταυριανή Κωτούλα, εικαστικές κατασκευές

Σταυρίδης Θάνος, μουσικός
ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ - Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα

Σχολές Τέχνης «MOKUME» | Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
Το Παραμικρό- εργαστήρι μάθησης και δημιουργίας
Το Πράσινο Σύννεφο – δημιουργικό βιβλιοπωλείο

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς
«Χαρά και Μουσική»- εργαστήρι μουσικής δημιουργικής απασχόλησης

Χ.Α.Ν.Θ.- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣYNTEΛEΣTEΣ
(με αλφαβητική σειρά)

14

Eπιμέλεια εκπαιδευτικών & ψυχαγωγικών και εμψυχωτικών δράσεων: 
Σχεδία στην πόλη

Διοργάνωση – Παραγωγή: Δήμος Καλαμαριάς - Τμήμα Πολιτισμού

Το φεστιβάλ συναντά τα σχολεία
4, 5 και 7 Ιουνίου, ώρες 09:00-12:00
Το πρόγραμμα των σχολείων δίνει τη δυνατότητα να συ-
νομιλήσουν παιδιά και εκπαιδευτικοί με τους παιδαγωγούς 
και εμψυχωτές της πόλης μας, να προσεγγίσουν νέες προ-
τάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να αποκομίσουν 
χρήσιμα ερεθίσματα που μπορούν να αξιοποιήσουν στη 
σχολική τάξη.
Τα παιδιά μαθαίνουν με διασκεδαστικό και βιωματικό τρό-
πο και εκφράζονται δημιουργικά μέσα από πολύτεχνες 
δραστηριότητες.
Συμμετέχουν σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς και της ευρύ-
τερης περιοχής με οργανωμένες επισκέψεις.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ένωση 
Σκακιστών 
Καλαμαριάς
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