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Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει
δωρεάν WiFi για τους
επισκέπτες.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν βιώσιμο αστικό, πολυλειτουργικό
χώρο εκπαίδευσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας υψηλών
προδιαγραφών. Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο
Renzo Piano Building Workshop, το έργο περιλαμβάνει την
κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό των εγκαταστάσεων
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος, έκτασης 210.000 τ.μ.
Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί την μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συνολικού ύψους 617
εκατομμυρίων ευρώ. Tο έργο θα παραδοθεί στην Ελληνική
Πολιτεία η οποία θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο και λειτουργία
του. Έως ότου η διαδικασία της μεταφοράς του ΚΠΙΣΝ προς το
Ελληνικό Δημόσιο ολοκληρωθεί, το ΙΣΝ επιθυμεί να καταστήσει
τον χώρο άμεσα προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο
αυτό το ΚΠΙΣΝ εντατικοποιεί τον προγραμματισμό του, έως
την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, με ένα πρόγραμμα
ανοιχτών εκδηλώσεων το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων αθλητικές δραστηριότητες, δημιουργικά προγράμματα
για παιδιά και οικογένειες, προβολές και συναυλίες, ενώ οι
επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά τις νέες εγκαταστάσεις της ΕΒΕ και της ΕΛΣ λαμβάνοντας
μέρος στις οργανωμένες ξεναγήσεις.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
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Για την διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το ΚΠΙΣΝ
θα προσφέρεται δωρεάν μεταφορά του κοινού με την χρήση
μικρού ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Η υπηρεσία αφορά
στις εκδηλώσεις των ενοτήτων: Δραστηριότητες για Παιδιά,
Αθλητισμός και Ευεξία, Parklife και Park Your Cinema, ενώ δεν
περιλαμβάνει τις καθημερινές ξεναγήσεις. Το λεωφορείο, το
οποίο φέρει το λογότυπο του ΚΠΙΣΝ, ξεκινά από τον σταθμό
Συγγρού - Φιξ επί της οδού Καλλιρρόης και καταλήγει στην οδό
Ευριπίδου (αρχή Εσπλανάδας), και αντίστροφα. Τα δρομολόγιά
του πραγματοποιούνται 30 λεπτά πριν την έναρξη και 30 λεπτά
μετά τη λήξη κάθε εκδήλωσης.
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Κύπελλο
Σπύρου Λούη

Δευτέρα - Κυριακή
09.30 - 11.00
11.30 - 13.00
17.30 - 19.00
19.30 - 21.00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Οι επισκέπτες ξεναγούνται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, δημιουργία του αρχιτεκτονικού γραφείου
Renzo Piano Building Workshop.
Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν περιήγηση στο πρωτοποριακής
αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρότημα που θα φιλοξενήσει την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή
αλλά και στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινού
που το περιβάλλουν. Οι ξεναγήσεις ξεκινούν από το Κέντρο
Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ.
Διάρκεια ξενάγησης: 90΄
Αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: 25 άτομα

Δευτέρα - Κυριακή
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΟΡΑΣ
09.00 - 22.00

Το Ασημένιο Κύπελλο που εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο Michel
Breal για τον Πρώτο Μαραθωνιονίκη, τον Έλληνα Σπύρο Λούη,
και το οποίο του απονεμήθηκε κατά τους πρώτους Σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, το 1896, εκτίθεται μόνιμα
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Το ιστορικό κειμήλιο αγοράστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος σε δημοπρασία του οίκου Christies όταν διατέθηκε
προς πώληση από τον εγγονό του δρομέα. Η απόκτηση
του Κυπέλλου συνοδεύτηκε από την άμεση δέσμευση του
Ιδρύματος να το καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και να το
μοιραστεί με όλους, εκθέτοντάς το μόνιμα στο ΚΠIΣΝ μετά
την ολοκλήρωσή του. Έως τότε, περισσότεροι από 3.500.000
επισκέπτες είχαν ήδη την ευκαιρία να δουν το Κύπελλο από
κοντά, κατά τη φιλοξενία του στο Μουσείο της Ακρόπολης και
στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη.
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Ξεναγήσεις

© Αθηνά Λιάκου

Δραστηριότητες
για Παιδιά
Παίζω και μαθαίνω
(Παραδοσιακό Παιχνίδι Μουσικοκινητική αγωγή)
Τρίτη 16, 23 & 30
Αυγούστου
ΞΕΦΩΤΟ
18.30 - 20.00
(για παιδιά 5-8 ετών)
20.00 - 21.30
(για παιδιά 9-12 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Μια σύγχρονη και διασκεδαστική αναβίωση των κοινωνικών
παιχνιδιών που ενθουσιάζουν ακόμα τα παιδιά! Το κουτσό,
η διελκυστίνδα, οι κρίκοι και οι τσουβαλοδρομίες σε πιο
μοντέρνες εκδοχές τους, οι οποίες, όμως, δεν αλλοιώνουν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έκαναν τα αρχικά
παιχνίδια να διαρκέσουν στον χρόνο αποτελώντας μέρος
του λαϊκού μας πολιτισμού. Αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά
που θα διασκεδάσουν παίζοντας... Και οι μεγαλύτεροι θα
ανακαλέσουν μνήμες από την παιδική τους ηλικία, ίσως μάλιστα
να δελεαστούν να παίξουν οι ίδιοι, μετατρέποντας αυτή τη
δραστηριότητα σε μια συνάντηση πέρα από γενιές και μια
αφορμή ουσιαστικής παιδείας για τους μικρούς.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών
Πέμπτη 18 & 25
Αυγούστου
ΣΤΙΒΟΣ
18:30 - 20:00
(για παιδιά 5-8 ετών)
20:00 - 21:30
(για παιδιά 9-12 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Μέσα από το πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλα ψυχοκινητικά
παιχνίδια, δομημένα πάνω στις ηλικιακές τους ικανότητες.
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική και ψυχαγωγική
απασχόληση των παιδιών σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο
περιβάλλον, προάγοντας την ιδέα της άσκησης ως καθημερινό
τρόπο ζωής. Έμπειροι καθηγητές φυσικής αγωγής σε κινητικά,
παιδαγωγικά και μαθησιακά θέματα καθοδηγούν τα παιδιά στην
δραστηριότητα αυτή η οποία απευθύνεται σε όλους και έχει
στόχο να αγκαλιάσει εξίσου και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερες κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Δραστηριότητες για παιδιά
Θεματικός αγώνας δρόμου παίδων:
Ολυμπιακοί Αγώνες Rio 2016

ÇΑπό-δραση στο μπλεÈ:
Αυτοσχεδιασμοί στο βαθύ μπλε

Ομαδικό βιωματικό παιχνίδι σε συνδυασμό με τρέξιμο.
Κυριακή 21
Αυγούστου
ΞΕΦΩΤΟ
12:00 - 13:00
(Ομάδες των 4 ατόμων)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

2016, η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο της
Βραζιλίας! Μέσα από την δραστηριότητα αυτή τα παιδιά
γνωρίζουν 8 Ολυμπιακά αθλήματα, καθώς επισκέπτονται
τους 8 διαδραστικούς σταθμούς της διαδρομής στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος. Σε κάθε σταθμό τα παιδιά ανακαλύπτουν
πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλήματος
και καλούνται να λύσουν έναν γρίφο. Ο βαθμός δυσκολίας των
ερωτήσεων διαμορφώνεται βάσει της ηλικίας των παιδιών.
Με την σωστή απάντηση η ομάδα κερδίζει ένα κομμάτι του παζλ
το οποίο δίνει στοιχεία για τον επόμενο σταθμό. Η ομάδα που
θα συμπληρώσει πρώτη το παζλ και θα τερματίσει το παιχνίδι
είναι η νικήτρια. Ένα παιχνίδι γνωριμίας με τα Ολυμπιακά
αθλήματα και το νέο Πάρκο της πόλης!

Σάββατο 27
Αυγούστου
ΚEΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
12.30 - 14.00
(για παιδιά 8-10 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Το μπλε του καλοκαιριού θα μας εμπνεύσει!
Το μπλε μας περιβάλλει, μας αγκαλιάζει, μας ηρεμεί,
μας δροσίζει, το αναπνέουμε, ζούμε μέσα του.
Αντλώντας ερεθίσματα από τα χάρτινα κολάζ του εικαστικού
Παύλου Διονυσόπουλου (Pavlos) με θέμα τη θάλασσα,
τα παιδιά ζωγραφίζουν τον εαυτό τους απολαμβάνοντας
το δικό τους μπλε.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, εικαστικός

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

ÇΑπό-δραση στο μπλεÈ:
Αυτοσχεδιασμοί στο βαθύ μπλε
Σάββατο 27
Αυγούστου
ΚEΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ
10.30 - 12.00
(για παιδιά 5-7 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Το μπλε του καλοκαιριού θα μας εμπνεύσει!
Το μπλε μας περιβάλλει, μας αγκαλιάζει, μας ηρεμεί,
μας δροσίζει, το αναπνέουμε, ζούμε μέσα του.
Αντλώντας ερεθίσματα από τα έργα και το μοναδικό μπλε του
γάλλου καλλιτέχνη Yves Klein, τα παιδιά ζωγραφίζουν τον
εαυτό τους απολαμβάνοντας το δικό τους μπλε.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, εικαστικός

Capoeira Kids
Τρίτη 30 Αυγούστου
ΚEΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
19:00 - 21:00
(για παιδιά 6-14 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Ως συνδυασμός πολεμικής τέχνης, γυμναστικής, μουσικής
και χορού, η Capoeira ενδείκνυται ιδιαίτερα για την παιδική
ηλικία. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδικών σωματικών
προσόντων όπως η δύναμη, η ταχύτητα, η ισορροπία και τα
αντανακλαστικά. Ενισχύει τα αισθήματα εμπιστοσύνης και
αυτοπεποίθησης, βελτιώνοντας τις κοινωνικές ικανότητες.
Στο εργαστήριο αυτό, παιδιά 6-14 ετών, ενεργοποιούν την
καλλιτεχνική, μουσική και δημιουργική τους πλευρά, με στόχο
τη σωματική και πνευματική τους ενδυνάμωση.
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Fábio Cruz,
Contramestre στην Capoeira

Αθλητισμός και
Ευεξία
Yoga στο Πάρκο
Δευτέρα 01.08
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

19:30 - 21:00
Ειλικρίνεια, έκφραση,
επικοινωνία & το 5ο
τσάκρα (συνέχεια του
κύκλου μαθημάτων
yoga του Ιουλίου)
Δευτέρα 08.08
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

19:30 - 21:00
Διάκριση, επίγνωση,
το 6ο & 7ο τσάκρα
(συνέχεια του κύκλου
μαθημάτων yoga του
Ιουλίου)
Παρασκευή 19.08
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

19:00 - 20:30
Γενικές αρχές yoga
© ΙΣΝ / Γιώργης Γερόλυμπος

Δευτέρα 22.08
ΞΕΦΩΤΟ

19:00 - 20:30
Γενικές αρχές yoga
Παρασκευή 26.08
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

19:00 - 20:30
Γενικές αρχές yoga
Δευτέρα 29.08
ΞΕΦΩΤΟ

19:00 - 20:30
Γενικές αρχές yoga
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Στην καρδιά του καλοκαιριού θα εμβαθύνουμε στη σχέση
που έχει η ενέργεια με την ισορροπία του σώματος,
του νου και του συναισθήματος με ήπιες πρακτικές που
περιλαμβάνουν αναπνοές, στάσεις της yoga και χαλάρωση.
Θα αποπειραθούμε να κάνουμε ένα ταξίδι προς τα μέσα και να
γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Θα βρούμε χρόνο για να
θυμηθούμε ποιοι είμαστε, κάτι που ξεχνάμε όταν μας παρασύρει
η καθημερινότητα, να μάθουμε τα όριά μας, να επεκτείνουμε
τους ορίζοντες μας και να χαλαρώσουμε βαθιά. Τα εργαστήρια
απευθύνονται σε ενήλικες χωρίς σοβαρά ιατρικά προβλήματα,
με διάθεση να εξερευνήσουν νέους τρόπους, που οδηγούν στη
βίωση αρμονίας, ολοκλήρωσης και πληρότητας.
Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να φορούν άνετα ρούχα,
να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, καθώς και ένα φουλάρι
για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη χαλάρωση.

Αθλητισμός και Ευεξία
Θεματικός αγώνας δρόμου:
Ολυμπιακοί Αγώνες Rio 2016

Mat Pilates
Τετάρτη 17, 24 & 31
Αυγούστου
ΞΕΦΩΤΟ
19:00 - 20:00 &
20:00 - 21:00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης εμπνευσμένος από
τον Joseph Pilates που μας βοηθάει στη διατήρηση της σωστής
στάσης σώματος και συντελεί στη βελτίωση της ευλυγισίας, της
δύναμης, της ελαστικότητας και της ισορροπίας. Οι συνολικά
500 ασκήσεις της μεθόδου είναι κατάλληλες για άντρες και
γυναίκες όλων των ηλικιών, αρχάριων και προχωρημένων.
Πραγματοποιείται πάνω σε στρώματα και με ειδικά όργανα
γυμναστικής (δαχτυλίδια, λάστιχα, μπάλες). Η μέθοδος pilates
δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του ÇκέντρουÈ του σώματος και
επικεντρώνεται στους κοιλιακούς, ραχιαίους και την πλάτη.
Οι ασκήσεις pilates, εκτός από την σωματική εκγύμναση,
βοηθούν στην βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής
κατάστασης, μείωση των συμπτωμάτων της κόπωσης, αποβολή
του στρες, στοιχεία που απορρέουν από τον σύγχρονο τρόπο
ζωής. Το πρόγραμμα θα διαρκεί μία ώρα και θα απευθύνεται
σε κάθε ενήλικα με χαμηλά επίπεδα κινητικότητας που επιδιώκει
να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του σώματός του μέσω μιας
ολοκληρωμένης αθλητικής δραστηριότητας.

Ομαδικό βιωματικό παιχνίδι σε συνδυασμό με τρέξιμο.
Σάββατο 20
Αυγούστου
ΣΤΙΒΟΣ
18.30 - 20.00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Ομαδικό βιωματικό παιχνίδι σε συνδυασμό με τρέξιμο.
2016, η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ριο της
Βραζιλίας! Μέσα από το παιχνίδι αυτό οι συμμετέχοντες
γνωρίζουν 8 Ολυμπιακά αθλήματα, καθώς επισκέπτονται
τους 8 διαδραστικούς σταθμούς της διαδρομής στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος. Σε κάθε σταθμό οι παίκτες ανακαλύπτουν
πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλήματος
και καλούνται να λύσουν έναν γρίφο. Με την σωστή απάντηση
κερδίσουν ένα κομμάτι του παζλ το οποίο δίνει στοιχεία για τον
επόμενο σταθμό. Η ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη το παζλ
και θα τερματίσει το παιχνίδι είναι η νικήτρια.
Ένα παιχνίδι γνωριμίας με τα Ολυμπιακά αθλήματα και το νέο
Πάρκο της πόλης!
Ομάδες των 4 ατόμων
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης
Παρασκευή 19 & 26
Αυγούστου
ΣΤΙΒΟΣ
19:00 - 20:00 &
20:00 - 21:00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Το πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης απευθύνεται σε όλους
τους ενήλικες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την καρδιοαναπνευστική τους αντοχή αλλά και να συμμετέχουν σε αγώνες
δρόμου μεγάλων αποστάσεων. Το πρόγραμμα καθοδηγείται από
πεπειραμένο καθηγητή φυσικής αγωγής με αγωνιστική εμπειρία
και στηρίζεται σε επιστημονική προπόνηση λαμβάνοντας υπόψιν
τΙς φυσιολογικές παραμέτρους των αθλουμένων, με στόχο την
βελτίωση της καρδιο-αναπνευστικής αντοχής.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Rowathlon
Σάββατο 27
Αυγούστου
ΣΤΙΒΟΣ
19:00 - 21:00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Δίαθλον με κωπηλατoεργόμετρο και αγώνα δρόμου 5
χιλιομέτρων. Αγώνας cross country (ανώμαλος δρόμος
σε διάφορα τερέν) μέσα στο Πάρκο και στατική άσκηση
κωπηλασίας για 20 λεπτά (distance trial)! Η άσκηση ξεκινά
στο ταρτάν του στίβου και η διαδρομή τερματίζει στον Φάρο.
Μια ατομική δραστηριότητα που συνδυάζει αθλήματα τα οποία
ενεργοποιούν καρδιοαναπνευστικά και μυοδυναμικά όλο το
σώμα, και ενισχύουν το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Αθλητισμός και Ευεξία
Hot-Τriathlon

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας
και ευεξίας ενηλίκων

Τρίαθλον: 4χλμ. τρέξιμο, 800μ. κωπηλατική άσκηση
εδάφους και επαναλαμβανόμενο τρέξιμο σε σκάλες.
Κυριακή 28
Αυγούστου
ΣΤΙΒΟΣ
19:00 - 21:00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Το ΚΠΙΣΝ μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης σε μια συναρπαστική
δραστηριότητα που συνδυάζει τρέξιμο cross country,
κωπηλασία, και επαναλαμβανόμενη ανάβαση σκαλοπατιών.
Ένα εντατικό πρόγραμμα υψηλού βαθμού δυσκολίας λόγω
των συνεχών αναβάσεων σε σκαλοπάτια και των έντονων
εναλλασσόμενων προσπαθειών που ενεργοποιούν όλο
το σώμα.
Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα: μέγιστος αριθμός
2 άτομα ανά ομάδα
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Από Δευτέρα ως
Παρασκευή
ΣΤΙΒΟΣ
06:30 - 09:30 &
18:30 - 21:30
Ο χώρος παραμένει
ανοιχτός καθημερινά
από τις 06:00 έως τα
μεσάνυχτα.

Καθηγητές φυσικής αγωγής με προπονητική εμπειρία θα
βρίσκονται στους χώρους των υπαίθριων οργάνων από τις
06:30 έως τις 09:30, και από τις 18:30 έως τις 21:30.
Οι ασκούμενοι που ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν
συμβουλές και καλές πρακτικές και να ενταχθούν στο
πρόγραμμα αξιολόγησης της φυσικής τους κατάστασης.
Στην συνέχεια με την βοήθεια του προπονητή θα σχεδιαστεί
εξατομικευμένο προπονητικό πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει
αερόβια άσκηση, μυϊκή ενδυνάμωση, ασκησιολόγιο ευλυγισίας
και αποθεραπείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενήλικα
που επιδιώκει να βελτιώσει την υγεία και ευεξία του μέσω
της άθλησης.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Parklife
Σειρά συναυλιών στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΙΣΝ εγκαινιάζει την σειρά συναυλιών Parklife, ένα
αφιέρωμα σε διαφορετικά μουσικά στυλ και ηχητικές επιρροές.
Προσκαλώντας το κοινό να το επισκεφθεί, να ταξιδέψει και να
ονειρευτεί, το Πάρκο ÇδανείζεταιÈ για ένα διήμερο μουσικές
μελωδίες και φιλοξενεί ποικίλους καλλιτέχνες και μουσικά
σχήματα, αποσκοπώντας σε μία μοναδική εμπειρία έμπνευσης,
φύσης και δημιουργίας.

Parklife: The Acoustic Sets

© Elen Aivali

Στο πρώτο Parklife ο Παύλος Παυλίδης, ο Βασιλικός,
ο Leon of Athens και η Katherine Duska συναντιούνται σε
ένα ακουστικό σετ και τραγουδούν με όχημα τις φωνές τους
απαλλαγμένοι από κάθε τι περιττό, αναδεικνύοντας την
υπεροχή της απλότητας.

20:00

20:00

Παύλος Παυλίδης

Βασιλικός

Ο Παύλος Παυλίδης είναι μουσικός, στιχουργός και
τραγουδοποιός. Aπό το 1984 ως το 1988 συμμετείχε στο
μουσικό συγκρότημα Μωρά στη Φωτιά. Το 1992 δημιουργεί
το συγκρότημα τα Ξύλινα Σπαθιά, στο οποίο συμμετέχει ως
τραγουδιστής συνθέτης και στιχουργός. Το 2003 μετά την
διάλυση του συγκροτήματος Ξύλινα Σπαθιά και αφού έκανε τον
δίσκο ÇΑφού λοιπόν ξεχάστηκαÈ, δημιούργησε τους B-Movies.
O Παύλος Παυλίδης έρχεται να μας παρουσιάσει ένα
πρόγραμμα εμπλουτισμένο με αρκετά τραγούδια του που δεν
έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε στις συναυλίες του,
καθώς η επιλογή τους ταιριάζει απόλυτα με την ιδιαιτερότητα
του συγκεκριμένου ύφους. Αξέχαστοι στίχοι και μελωδίες από
την παλιά και νεότερη δισκογραφία του, φτάνοντας έως και τον
τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2016 με
τον τίτλο ÇΜια Πυρκαγιά σÕένα σπιρτόκουτοÈ. Μαζί του στο
πιάνο ο Ορέστης Μπενέκας.

Ο Βασιλικός είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες
καλλιτέχνες της γενιάς του. Τόσο σαν σόλο καλλιτέχνης,
αλλά και με το συγκρότημά του Raining Pleasure, από τα
μέσα της δεκαετίας του Õ90 μέχρι σήμερα έχει καταφέρει
να ξεχωρίσει, επηρεασμένος από την ευρωπαϊκή μουσική
σκηνή. Κυκλοφορώντας 7 άλμπουμ με τους Raining Pleasure,
των οποίων υπήρξε συνθέτης, τραγουδιστής, μπασίστας/
κιθαρίστας και στιχουργός, έχει στο ενεργητικό του μερικά από
τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων 20 χρόνων στην Ελλάδα.
Εκτός από την πετυχημένη πορεία του με τους Raining Pleasure,
ο Βασιλικός έχει συνεργαστεί και με αρκετούς σημαντικούς
καλλιτέχνες όπως την Ολλανδή ερμηνεύτρια Traincha, την
Έλλη Πασπαλά, την Λένα Πλάτωνος, και την Ελευθερία
Αρβανιτάκη. Μαζί του στο πιάνο και συνθεσάιζερ ο Βασίλης
Τριανταφυλλόπουλος.

Katherine Duska

Leon of Athens

Η Katherine Duska, μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της
εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκηνής! H χροιά της μας
ταξιδεύει στις ÇμαύρεςÈ φωνές περασμένων δεκαετιών. Μέσα
από τoυς στίχους και τη μουσική της, αποκαλύπτει το μουσικό
της υπόβαθρο με αφοπλιστικό τρόπο ακολουθώντας Indie-Pop,
Neo-Soul και Soulful Pop μονοπάτια παρασύροντάς μας
ταυτόχρονα με την μαγευτική σκηνική της παρουσία. Στα live της
παρουσιάζει ιστορίες που μιλούν για τον έρωτα, τον δισταγμό
και τις άμυνες απέναντι σε αυτόν, τον εσωτερικό διχασμό που
προκαλούν στην εποχή μας τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα,
τα νέα ξεκινήματα και τη νοσταλγία που προκαλούν οι σχέσεις
από απόσταση, αλλά και την επιθυμία για ζωή και αξιοποίηση
του κάθε λεπτού που περνάει περιγράφοντας εικόνες ενός
ιδανικού, ίσως ουτοπικού μικρόκοσμου, ερμηνεύοντας
αγαπημένα κομμάτια που την έκαναν να ξεχωρίσει, καθώς και
αγαπημένες διασκευές στην ακουστική εκδοχή τους.

Ο Leon of Athens (Τιμολέων Βερέμης), έχει ήδη καταφέρει να
αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα όπως
ο Guardian, οι New York Times και το BBC, ενώ πρόσφατα
πραγματοποίησε περιοδείες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.
Η πολυχρωμία του ήχου του, η εικονοπλαστική στιχουργική
του, η γνησιότητα της έμπνευσης του έχουν αναδείξει τον
Leon ως ένα από τα κύρια ονόματα που έχει εξάγει μουσικά η
χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Λίγο πριν ολοκληρώσει το νέο
του πολυαναμενόμενο δίσκο, του οποίου την παραγωγή έχει
αναλάβει ο David Kosten (Bat for Lashes), ο Leon μας δίνει
την ευκαιρία να πάρουμε μια γεύση από νέα κομμάτια και να
απολαύσουμε παλαιότερα τραγούδια του, καθώς και ορισμένες
αγαπημένες διασκευές.

© Νίκος Καζολέας

Parklife
Κυριακή 28/8

© Luke Nurgent

© Δημήτρης Μακρής
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Parklife
Σάββατο 27/8

Park Your
Cinema
Σειρά κινηματογραφικών προβολών υπό
το φως του φεγγαριού
Το ΚΠΙΣΝ εγκαινιάζει, φέτος το καλοκαίρι, έναν δεσμό
φιλίας με το κινηματογραφικό κοινό της Αθήνας, με μια σειρά
εβδομαδιαίων προβολών κλασικών φιλμ. Στο πρώτο Park
Your Cinema, οι κινηματογραφικές επιλογές βασίζονται σε
vintage έργα, από εκείνα που δημιούργησαν την παράδοση
της διασκέδασης στα αθηναϊκά θερινά σινεμά εδώ και τόσες
δεκαετίες, καθιερώνοντας τις κλασικές επανεκδόσεις.
Από τη δεκαετία του Õ30 μέχρι και τις αρχές του Õ70, τα φιλμ
που θα προβληθούν -με χρονολογική σειρά- ανήκουν στη
μυθολογία του παγκόσμιου κινηματογράφου, αγαπιούνται και
παρακολουθούνται ξανά και ξανά, όπως συνέβαινε από παλιά
κάτω από τον αττικό ουρανό.
Τα ενδεχόμενα ÇεγκατάστασηςÈ αυτών των προβολών είναι
ανοιχτά, αφού η έκταση του ΚΠΙΣΝ προσφέρει ουκ ολίγες
εναλλακτικές τοποθεσίες για να... ÇπαρκάρειÈ κανείς
ένα υπαίθριο σινεμά!
Επιμέλεια προβολών - Κείμενα: Ηλίας Φραγκούλης

Αδιακρισίες
Indiscreet (1958)
Παρασκευή 05.08
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
Stanley Donen
Με δελτία
προτεραιότητας που θα
διανέμονται στο Κέντρο
Επισκεπτών, 30 λεπτά
πριν την έναρξη της
εκδήλωσης.

Η Anna Kalman είναι μια δημοφιλής ηθοποιός που ζει στο
Λονδίνο. Τυχερή στην καριέρα της αλλά κακότυχη στην
αγάπη, σχεδόν εγκαταλείπει τα όπλα μέχρι τη στιγμή που
θα γνωρίσει έναν γοητευτικό οικονομολόγο και θα τον
ερωτευτεί κεραυνοβόλα. Ο Philip Adams, όμως, θα της πει
ένα ασυνήθιστο ψέμα: αν και εργένης, θα παραστήσει τον
παντρεμένο, κάνοντας δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό
που συνηθίζουν οι άνδρες! Μια φινετσάτη ρομαντική κωμωδία
παρεξηγήσεων που ενώνει ξανά στην οθόνη το θρυλικό (από το
ÇNotoriousÈ του Alfred Hitchcock) ζευγάρι των Cary Grant και
Ingrid Bergman. Προτάθηκε για 3 Χρυσές Σφαίρες και ήταν μια
από τις πρώτες ταινίες που δημιούργησαν τη μόδα της τεχνικής
του split screen στο σινεμά.

Park Your Cinema

Γύρισε πίσω αγάπη μου!
Lover Come Back (1961)
Παρασκευή 19.08
ΞΕΦΩΤΟ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
Delbert Mann
Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

Executive διαφημιστής μεγάλης φίρμας στη Νέα Υόρκη
βάζει ένα από τα θηλυκά δολώματα που χρησιμοποιεί για
τους πελάτες του να γυρίσει μια σειρά από spots τα οποία
προαναγγέλλουν τον ερχομό ενός νέου και επαναστατικού,
ωστόσο ανύπαρκτου, προϊόντος! Το αφεντικό του θα προωθήσει
κατά λάθος την τηλεοπτική προβολή των διαφημιστικών και
μια οργισμένη επαγγελματική αντίπαλος θα προσπαθήσει
να αρπάξει για λογαριασμό της τον πελάτη. Η δεύτερη (μετά
τα ÇΜυστικά της ΚρεβατοκάμαραςÈ του 1959) θαυμαστά
εμπορική συνεργασία του πρωταγωνιστικού ζευγαριού των Doris
Day και Rock Hudson, που προτάθηκε για Όσκαρ πρωτότυπου
σεναρίου.

Μπαρμπαρέλα
Barbarella (1968)
Παρασκευή 26.08
ΑΓΟΡΑ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
Roger Vadim
Με δελτία
προτεραιότητας που θα
διανέμονται στο Κέντρο
Επισκεπτών, 30 λεπτά
πριν την έναρξη της
εκδήλωσης.

Ποιος μπορεί να σώσει το σύμπαν από τον σατανικό DurandDurand; Μα, η Barbarella, η βασίλισσα του γαλαξία, φυσικά!
Μια από τις πλέον cult ταινίες στην ιστορία του σινεμά του
φανταστικού, βασισμένη στην ομώνυμη σειρά comics του
Jean-Claude Forest, με τεράστια επίδραση στην pop κουλτούρα
(σκέψου το όνομα του συγκροτήματος των Duran Duran, τα
κοστούμια του Jean-Paul Gaultier στο ÇΠέμπτο ΣτοιχείοÈ,
το music video του ÇPut Yourself in My PlaceÈ της Kylie
Minogue, τις αναφορές του Prince στο ÇEndorphin MachineÈ).
Η Sophia Loren και η Brigitte Bardot αρνήθηκαν τον
πρωταγωνιστικό ρόλο και η Jane Fonda, ως η σύζυγος του
Vadim τότε, δεν θα μπορούσε να πει ÇόχιÈ, δημιουργώντας μια
υπερσεξουαλική και θρυλική κινηματογραφική φιγούρα.

Σάββατο 20.08
ΞΕΦΩΤΟ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
Stanley Donen
Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

Park Your Cinema
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
20 - 21 Αυγούστου / Vintage Θρίλερ

Park Your Cinema
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
27 - 28 Αυγούστου / Hitchcock

Ραντεβού στο Παρίσι
Charade (1963)

Το χέρι που σκοτώνει
Shadow of a doubt (1943)

Μια γυναίκα καταδιώκεται από τη συμμορία των συνεργατών
του νεκρού συζύγου της, οι οποίοι θέλουν να πάρουν πίσω τη
λεία μιας μεγάλης ληστείας που έκαναν μαζί, αλλά ο εκλιπών
δεν σκόπευε να μοιραστεί. Ένας από αυτούς, ενδεχομένως,
είναι και ο δολοφόνος του. Εξαιρετικό πάντρεμα των ειδών
του σασπένς θρίλερ και της ρομαντικής κωμωδίας, σε
μια αποθέωση διασκεδαστικού σινεμά, με λαμπερό καστ
(Audrey Hepburn, Carry Grant) και την πόλη των Παρισίων να
πρωταγωνιστεί λειτουργικά στο όλο μυστήριο της πλοκής που
σε παρασύρει. Ακόμα μια υποψηφιότητα στην κατηγορία του
Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για τον Henry Mancini.

Σάββατο 27.08
ΑΓΟΡΑ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
Alfred Hitchcock
Με δελτία
προτεραιότητας που θα
διανέμονται στο Κέντρο
Επισκεπτών, 30 λεπτά
πριν την έναρξη της
εκδήλωσης.

Δυο γίγαντες συγκρούονται
Cape fear (1962)
Κυριακή 21.08
ΞΕΦΩΤΟ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
John Lee Thompson
Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

Η οικογένεια ενός δικηγόρου βρίσκεται στο έλεος ενός πρώην
κατάδικου που ο πρώτος οδήγησε στη φυλακή με οκταετή ποινή
για βιασμό. Τώρα, ο Max Cady θα παίξει μαζί τους το παιχνίδι
του ποντικού και της γάτας, με βίαιη κατάληξη. Ένα σχεδόν
μπιμουβάδικο ψυχολογικό θρίλερ που απέκτησε cult διαστάσεις
με το πέρασμα του χρόνου και ÇανακαλύφθηκεÈ εκ νέου όταν
ο Martin Scorsese γύρισε το remake του (με τη σωστή πια
ελληνική απόδοση του τίτλου, ÇΤο Ακρωτήρι του ΦόβουÈ),
το 1991. Ο Gregory Peck ,φυσικά, υποδύεται τον τίμιο και
νομοταγή Αμερικανό οικογενειάρχη, ενώ ο Robert Mitchum
μπαίνει πειστικά στο πετσί του ρόλου του κακού.

Ο αγαπημένος θείος της Τσάρλι επισκέπτεται μετά από καιρό
τη γενέτειρά του, όμως, ο ιδιωτικός του βίος παραμένει ένα
μεγάλο μυστήριο που ίσως σχετίζεται με την άγνωστη ταυτότητα
ενός άνδρα που παντρεύεται πλούσιες χήρες με σκοπό να τις
δολοφονήσει και να το σκάσει με τις περιουσίες τους.
Από τα πιο έντονα ψυχαναλυτικά θρίλερ του Alfred Hitchcock,
σε μακάβριους τόνους του νουάρ και με σαρδόνιο χιούμορ να
σχολιάζει κάπως... ερωτικά τη σχέση θείου και ανιψιάς, το φιλμ
αυτό έχει τη φήμη της προσωπικά πιο αγαπημένης ταινίας του
ίδιου του δημιουργού της! Προτάθηκε για Όσκαρ
πρωτότυπου σεναρίου.

Σαμποτέρ
Saboteur (1942)
Κυριακή 28.08
ΑΓΟΡΑ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
Alfred Hitchcock
Με δελτία
προτεραιότητας που θα
διανέμονται στο Κέντρο
Επισκεπτών, 30 λεπτά
πριν την έναρξη της
εκδήλωσης.

Φωτιά από το χέρι σαμποτέρ σε εργοστάσιο κατασκευής
αεροσκαφών ενοχοποιεί εσφαλμένα έναν άνδρα που πρέπει
να ανακαλύψει τα ίχνη του πραγματικού ενόχου, για το καλό το
δικό του και της πατρίδας του, φυσικά. Θρίλερ κατασκοπίας με
πολεμικό background, από τα πρώτα έργα που γύρισε ο Alfred
Hitchcock στο Χόλιγουντ, μπορεί να μην περιλαμβάνει ονόματα
αστέρων στο καστ του, αλλά αποτελεί ένα από τα πιο μαστορικά
παραδείγματα της φιλμογραφίας του, με απίστευτες σκηνές
ανθολογίας, όπως την θρυλική κλιμάκωση της συμβολικής
σύγκρουσης τυραννίας και δημοκρατίας επάνω στο Άγαλμα
της Ελευθερίας!

Ημερολόγιο
Αύγουστος 2016
Δευτέρα 01.08

Παρασκευή 19.08

Δευτέρα 22.08

Παρασκευή 26.08

19.30 | Αθλητισμός και Ευεξία

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

Yoga στο Πάρκο*

Ξεναγήσεις*

Ξεναγήσεις*

Ξεναγήσεις*

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Παρασκευή 05.08

Yoga στο Πάρκο*

Yoga στο Πάρκο* (Νέος Κύκλος)

Yoga στο Πάρκο*

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Αδιακρισίες / Indiscreet (1958)

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης*

Τρίτη 23.08

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης*

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

Γύρισε πίσω αγάπη μου! /
Lover Come Back (1961)

Ξεναγήσεις*

Μπαρμπαρέλα / Barbarella (1968)

Δευτέρα 08.08
19.30 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*
Τρίτη 16.08
09.30, 11.30, 17.30, 19.30

Ξεναγήσεις*
18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω (για παιδιά 5-8 ετών)*
20.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω
(για παιδιά 9-12 ετών)*
Τετάρτη 17.08
09.30, 11.30, 17.30, 19.30

Ξεναγήσεις*
19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Mat Pilates*
Πέμπτη 18.08
09.30, 11.30, 17.30, 19.30

Ξεναγήσεις *
18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω
(για παιδιά 5-8 ετών)*

Σάββατο 27.08

Σάββατο 20.08
09.30, 11.30, 17.30, 19.30

20.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Ξεναγήσεις*

Ξεναγήσεις*

10.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

18.30 | Αθλητισμός και Ευεξία

Παίζω και μαθαίνω
(για παιδιά 9-12 ετών)*

Θεματικός αγώνας δρόμου:
Ολυμπιακοί Αγώνες Rio 2016*

Τετάρτη 24.08

ÇΑπό-δραση στο μπλεÈ:
Αυτοσχεδιασμοί στο βαθύ μπλε
(για παιδιά 5-7 ετών )*

21.00 | Προβολή - Park your Cinema

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

12.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

Ραντεβού στο Παρίσι /
Charade (1963)

Ξεναγήσεις*

ÇΑπό-δραση στο μπλεÈ:
Αυτοσχεδιασμοί στο βαθύ μπλε
(για παιδιά 8-10 ετών)*

Κυριακή 21.08
09.30, 11.30, 17.30, 19.30

Ξεναγήσεις*
12.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Θεματικός αγώνας δρόμου παίδων:
Ολυμπιακοί Αγώνες Rio 2016*
21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

Δυο γίγαντες συγκρούονται /
Cape fear (1962)

19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Mat Pilates*

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία
Πέμπτη 25.08

Rowathlon*

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

20.00 | Parklife: The Acoustic Sets

Ξεναγήσεις*

Παύλος Παυλίδης & Katherine Duska

18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

21.00 | Προβολή - Park your Cinema

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής
Παιδιών (για παιδιά 5-8 ετών)*

Το χέρι που σκοτώνει /
Shadow of a doubt (1943)

20.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής
Παιδιών (για παιδιά 9 - 12 ετών)*

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής
Παιδιών (για παιδιά 5 - 8 ετών)*
20.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής
Παιδιών (για παιδιά 9 - 12 ετών)*

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή στο www.SNFCC.org

Ημερολόγιο
Αύγουστος 2016

Διοργάνωση:

Κυριακή 28.08

Τετάρτη 31.08

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

09.30, 11.30, 17.30, 19.30

Ξεναγήσεις*

Ξεναγήσεις*

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

19.00, 20:00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Hot-Triathlon*

Mat Pilates*

20.00 | Parklife: The Acoustic Sets

Βασιλικός & Leon of Athens

Καθημερινά

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

06.30 - 09.30, 18.30 - 21.30

Σαμποτέρ /
Saboteur (1942)

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας
και ευεξίας ενηλίκων

Δευτέρα 29.08
09.30, 11.30, 17.30, 19.30

Ξεναγήσεις*
19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*
Τρίτη 30.08
09.30, 11.30, 17.30, 19.30

Ξεναγήσεις*
18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω
(για παιδιά 5-8 ετών)*
19.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Capoeira Kids
(για παιδιά 6-14 ετών)*
20.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω
(για παιδιά 9-12 ετών)*

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή στο www.SNFCC.org

Με την αποκλειστική δωρεά:

