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Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος
Δευτέρα - Κυριακή:
06:00 - 00:00
Κέντρο Επισκεπτών
Δευτέρα - Κυριακή:
09.00 - 22.00
Ευριπίδου & Δοϊράνης,
176 74, Καλλιθέα
Πληροφορίες
τηλεφωνικά στο
216 8091001/2/3
ή με email στο
visitorscenter@snfcc.org
Πληροφορίες για το
Πρόγραμμα Μελών
του ΚΠΙΣΝ
2168091010
ή με email στο
members@snfcc.org

Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει
δωρεάν WiFi για τους
επισκέπτες.
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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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ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ
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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
όλες τις εκδηλώσεις εκτός από 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.

Parking

Τo parking, χωρητικότητας 1.000 θέσεων, θα λειτουργήσει
προσωρινά χωρίς χρέωση ενώ σε δεύτερο χρόνο προβλέπεται
να υπάρχει αντίτιμο. To parking θα ακολουθεί τις ώρες
λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ.
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Shuttle
bus

Οι χώροι του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου του parking, είναι
προσβάσιμοι σε ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρία) και αμαξίδια.
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© ΙΣΝ / Γιώργης Γερόλυμπος

Κύπελλο
Σπύρου Λούη

Δευτέρα - Κυριακή
10.00 - 11.30*
11.00 - 12.30
12.00 - 13.30
16.00 - 17.30
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
18.30 - 20.00
* Η ξενάγηση
των 10.00 θα
πραγματοποιείται
στα Αγγλικά.
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 την Αγορά.
Διάρκεια ξενάγησης: 90΄
Αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: 25 άτομα
Η περιήγηση ακολουθεί διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές
περπάτημα στους χώρους του ΚΠΙΣΝ, την χρήση σκαλοπατιών
εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, καθώς και την χρήση
ανελκυστήρα.
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Δευτέρα - Κυριακή
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΟΡΑΣ
06.00 - 00.00

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 ChristieÕs 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.

© ΙΣΝ / Γιώργης Γερόλυμπος

Ξεναγήσεις
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Γιάννης Μόραλης
(Άρτα 1916 - Αθήνα 2009)
Μορφή, 1951
Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 49 x 38 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη

Γιάννης Μόραλης
Χρήστος Καπράλος
Μια φιλία ζωής
και τέχνης
ΦΑΡΟΣ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Διοργάνωση:
Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος /
Εθνική ΠινακοθήκηΜουσείο Αλεξάνδρου
Σούτζου
Ιδέα, συντονισμός,
επιμέλεια, κείμενα:
Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα,
Διευθύντρια ΕΠΜΑΣ,
ομότιμη καθηγήτρια
Ιστορίας της Τέχνης
Επιμέλεια εκθέσεων
Γιάννης Μόραλης:
Άννυ Μάλαμα,
Επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ
Χρήστος Καπράλος:
Άρτεμις Ζερβού,
Επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ
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Συναντήθηκαν και συνδέθηκαν με φιλία στη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας. Ξαναβρίσκονται στο Παρίσι, όπου
παρακολουθούν όλα τα μοντέρνα κινήματα, αλλά παραμένουν
πιστοί στις κλασικές αξίες. Το 1939 επιστρέφουν στην Ελλάδα,
όπου συνεχίζουν το διάλογό τους με τον κλασικισμό σε όλη τη
διάρκεια της Κατοχής. Την δεκαετία του Õ50 οι δύο καλλιτέχνες
αναζητούν και βρίσκουν την προσωπική τους μοντέρνα
έκφραση: ο Μόραλης με τα επιτύμβια, ο Καπράλος με τα
χάλκινα γλυπτά, που γεννιούνται από μία νέα τεχνική - φύλλα
κεριού δουλεμένα με τη φωτιά. Είναι τα γλυπτά που το 1962
του χαρίζουν διεθνή αναγνώριση στην Μπιενάλε της Βενετίας.
Μία επιλογή από δεκαοκτώ χάλκινα έργα του Καπράλου θα
εκτεθούν πλάι σε μια μικρή αναδρομική του Μόραλη. Πενήντα
αριστουργήματα του Γιάννη Μόραλη, που προέρχονται κυρίως
από τη μεγάλη δωρεά του στην Εθνική Πινακοθήκη αλλά
και από ιδιωτικές συλλογές, εικονογραφούν την πορεία του
ζωγράφου από τα πρώιμα έργα του έως την κλασική αφαίρεση
των τελευταίων χρόνων. Οι δυο καλλιτέχνες, γείτονες και στην
Αίγινα, δεν έπαψαν ποτέ να διαλέγονται με σύγχρονο πνεύμα
με την ελληνική αρχαιότητα.

Χρήστος Καπράλος
(Παναιτώλιο Αγρινίου 1909-Αθήνα 1993)
Νίκη, 1961
Μπρούντζος, 212 x 35 x 85 εκ.
Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου
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© ΙΣΝ / Νίκος Μάρκου

Δραστηριότητες
για Παιδιά

Παίζω και μαθαίνω
(Παραδοσιακό Παιχνίδι Μουσικοκινητική αγωγή)
Τρίτη 6, 13, 20 & 27
Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ
17.00 - 18.30
(για παιδιά 5-8 ετών)
18.30 - 20.00
(για παιδιά 9-12 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org
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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 αυτήν την
δραστηριότητα σε μια συνάντηση πέρα από γενιές και μια
αφορμή ουσιαστικής παιδείας για τους μικρούς.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών
Πέμπτη 1, 8, 15, 22 &
29 Σεπτεμβρίου
ΣΤΙΒΟΣ
17.00 - 18.30
(για παιδιά 5-8 ετών)
18.30 - 20.00
(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

Φτερουγίσματα & τιτιβίσματα
στον ουρανό του ΚΠΙΣΝ:
H πρώτη γνωριμία με τον πηλό

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι
Σάββατο 3, 10 & 24
Σεπτεμβρίου
Κυριακή 4, 11, 18 &
25 Σεπτεμβρίου
*Το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου δεν θα
πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα.
ΚΑΝΑΛΙ
09.00 - 10.00
(ηλικίες 6-9 ετών)
10.00 - 11.00
(ηλικίες 9-12 ετών)
11.00 - 12.00
(για ενήλικες και παιδιά
άνω των 17 ετών)
12.00 - 13.00
(ηλικίες 12-17 ετών)

Ακολουθώντας την έμπνευση του αρχιτέκτονα Renzo Piano,
που ενσωματώνει το Kανάλι στο ΚΠΙΣΝ, ως συνέχεια της
θάλασσας, καθώς και το όραμά του για το στέγαστρο ως
ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος με τον ιστό του, ο Ναυτικός Όμιλος
Καλαμακίου παρουσιάζει μια σειρά από διαδραστικές
ιστιοπλοϊκές δράσεις με διαφορετικούς τύπους σκαφών τόσο
μέσα στο νερό, εντός του καναλιού, όσο και στην στεριά, με
καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες.

Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου
ΚEΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
17.30 - 19.00
(ηλικίες 4-6 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

Ας κοιτάξουμε τον ουρανό του ΚΠΙΣΝ! Πουλιά φτερουγίζουν
πριν το φθινοπωρινό ταξίδι τους, πεταλούδες και μέλισσες
ζουζουνίζουν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα κιναισθητικό
εργαστήριο γλυπτικής με πηλό αποκλειστικά σχεδιασμένο για
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Με απλές τεχνικές τα παιδιά πλάθουν, σφηνώνουν, χαράζουν,
αποτυπώνουν, σκάβουν σε ένα δημιουργικό παιχνίδι με την
ύλη, που αναπτύσσει τις απτικές τους δεξιότητες και την
φαντασία τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γεωργία Χατζηβασιλειάδη,
εικαστικός- παιδαγωγός

Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Ο Μαγικός Κήπος
Σάββατο 3
Σεπτεμβρίου
ΚEΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ

Ανοιχτό εργαστήριο origami για παιδιά!
Σας προσκαλούμε να κατασκευάσουμε πουλάκια, βατραχάκια,
έντομα, λουλούδια και άλλα πλάσματα με όμορφα, χρωματιστά
origami χαρτιά, καθώς και να τα δούμε να ζωντανεύουν στο
δικό τους μικρόκοσμο, εκεί, έξω στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Kυριακή 11
Σεπτεμβρίου

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Μαριέττα Καλονά, χαρτοποιός

Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

© Μαριέττα Κολονά

16.00 - 21.00
(ηλικίες 4-12 ετών)

Γνωριμία με τον Ελληνικό χορό
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
18.30 - 19.30
(ηλικίες 6-12 ετών)

Εργαστήριο χορού για παιδιά
Η γνωριμία με τον Ελληνικό χορό θα γίνει με χορό και παιχνίδι
μέσα από την τόνωση της συνεργασίας και της ομαδικότητας
με παράλληλους παιδαγωγικούς στόχους την δράση μέσα
στην ομάδα, την ομαδική μνήμη, την εναλλαγή ρόλων, την
παρατήρηση και έκφραση, την παρατήρηση και δημιουργία.
Μέσα από αυτήν την δημιουργική απασχόληση σκοπός είναι να
τονωθεί η ελεύθερη έκφραση και η ομαδική δραστηριότητα.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Θέατρο Ελληνικών Χορών
ÇΔόρα ΣτράτουÈ
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Δραστηριότητες για παιδιά

All you need is...!
Ταξίδι στην Pepperland

Krav Maga για παιδιά
Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
18.00 - 19.00
(για παιδιά 7-13 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Η παιδική αυτοάμυνα καθιστά ικανά τα παιδιά, σε ένα
σύντομο χρονικό διάστημα, να μάθουν τεχνικές αυτοάμυνας
προσεκτικά προσαρμοσμένες ώστε να ταιριάζουν με την
ηλικία, καθώς και τις φυσικές και πνευματικές τους ικανότητες.
Μέσω της εξάσκησης στο Krav Maga τα παιδιά βελτιώνουν
την αυτοεκτίμησή τους, χτίζουν αυτοπεποίθηση, σεβασμό και
πειθαρχία. Οι μέθοδοι του Krav Maga για παιδιά της IKMF
(International Krav Maga Federation), ειδικά στις νεότερες
ηλικίες, διδάσκονται μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν
τον συντονισμό των μελών του σώματός τους.

Κυριακή 25
Σεπτεμβρίου
ΚEΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
18.00 - 19.30
(για παιδιά 5-10 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Θεατρικό - εικαστικό εργαστήριο
Το κίτρινο υποβρύχιο βάζει μπρος τις μηχανές και τα παιδιά
αρχίζουν το φανταστικό ταξίδι τους με συνοδεία τα τραγούδια
των Beatles. Βασισμένο στο animation ÓThe Yellow SubmarineÓ,
το ταξίδι αυτό με τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού σε
συνδυασμό με την εικαστική δημιουργία, εισάγει τα παιδιά στο
μουσικό σύμπαν των θρυλικών Σκαθαριών και στην ψυχεδελική
ποπ αισθητική του βίντεο.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Μίνα Καθέρη, ηθοποιός θεατρολόγος

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Ιnternational Κrav Μaga Federation
(Urban Defence)

Πράσινες περιπέτειες: Μια εξερεύνηση
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
Κυριακή 18
Σεπτεμβρίου
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ,
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
18.30 - 19.45
(για παιδιά 7 ετών
και άνω, και όλη την
οικογένεια)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org
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Τι είδους άγρια ζωή μπορεί να κρύβει ένα πάρκο στο κέντρο της
πόλης; Με ποιους άλλους δίποδους, τετράποδους, εξάποδους
και φτερωτούς φίλους μοιραζόμαστε και απολαμβάνουμε
ένα πάρκο; Κρυμμένοι θησαυροί περιμένουν να τους
ανακαλύψουμε, αρώματα μας περιμένουν να τα μυρίσουμε και
χρώματα να τα ζωγραφίσουμε. Παιχνίδια ανακάλυψης για όλη
την οικογένεια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος! Στο πλαίσιο της
δράσης, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή WWF Green
Spaces με την οποία απολαμβάνετε και καταγράφετε τις οάσεις
πρασίνου όπου κι αν βρίσκεστε.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: WWF Ελλάς
* Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να φορούν άνετα
παπούτσια και ρούχα, καθώς και να έχουν μαζί τους, αν θέλουν,
το σακίδιο του εξερευνητή με ένα σημειωματάριο, μεγεθυντικό
φακό, κιάλια, παγουρίνο και πυξίδα.
13

© ΙΣΝ / Γιώργης Γερόλυμπος

Αθλητισμός και
Ευεξία
Yoga στο Πάρκο
Δευτέρα 5, 12, 19 &
26 Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ

19.00 - 20.30
Τρίτη 6, 13, 20 & 27
και
Πέμπτη 1, 8, 15, 22 &
29 Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ

08.00 - 09.30
Παρασκευή 2, 9, 16,
23 & 30 Σεπτεμβρίου
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

19.00 - 20.30
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Με οδηγό τις γενικές αρχές yoga, θα εμβαθύνουμε στην
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.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γεωργία Γεωργόνη, Δασκάλα yoga

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης
Παρασκευή 2, 9, 16,
23 & 30 Σεπτεμβρίου
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.

Mat Pilates
Τετάρτη 7, 14, 21 &
28 Σεπτεμβρίου
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 στην διατήρηση της σωστής
στάσης σώματος και συντελεί στην 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.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Αθλητισμός και Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας
και ευεξίας ενηλίκων
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.

2k Backwards Run
Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου
ΣΤΙΒΟΣ
18.00
Ο αγώνας είναι
ανοιχτός για όλες τις
ηλικίες.
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org
(έως 300 συμμετοχές)

Τρέξιμο 2 χιλιομέτρων προς τα πίσω, σε επίπεδη διαδρομή γύρω
από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Tο τρέξιμο προς τα πίσω
επιτρέπει στους αθλητές να αποφεύγουν συνήθεις κακώσεις,
να έχουν ταχύτερη αποκατάσταση κακώσεων, να καίνε
περισσότερες θερμίδες, και να βελτιώσουν την ισορροπία τους
ενώ προσφέρει ποικιλία στην προπόνησή τους.
Γνωρίζατε ότι ο ταχύτερος αθλητής στο τρέξιμο προς τα πίσω
ολοκλήρωσε τα 5 χιλιόμετρα σε 19:31 λεπτά;
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Αγώνας δρόμου γυναικών
Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου
ΣΤΙΒΟΣ
18.00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Ο πρώτος αγώνας δρόμου αποκλειστικά για γυναίκες στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Η εκκίνηση θα γίνει στον στίβο του
ΚΠΙΣΝ και θα ακολουθηθεί διαδρομή μέσα στο Πάρκο.
Ο αγώνας θα περιλαμβάνει διαδρομή 5 χιλιομέτρων για
τρέξιμο και διαδρομή 2 χιλιομέτρων για βάδιση.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Krav Maga
Κυριακή 18
Σεπτεμβρίου
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
18.00 - 19.30
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Το Krav Maga είναι ένα σύστημα πρακτικής άσκησης
και τακτικής που διδάσκει πώς να αποφεύγονται, να
αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται όλων των ειδών οι
επιθέσεις. Προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους στα αντικείμενα
της αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, στις ικανότητες της μάχης
και της αναμέτρησης, όπως επίσης και στην ικανότητα να
υπερασπίζονται άλλους, με έναν μοναδικό και κατανοητό τρόπο
διδασκαλιών.
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Ιnternational Κrav Μaga Federation
(Urban Defence)
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© Θέατρο Ελληνικών Χορών ÇΔόρα ΣτράτουÈ

Δραστηριότητες
για ενήλικες
Γνωριμία με τον Ελληνικό χορό
Εργαστήριο χορού για ενήλικες
Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
18.30 - 20.00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Η γνωριμία με τον Ελληνικό χορό θα γίνει με χορό και παιχνίδι
μέσα από την τόνωση της συνεργασίας και της ομαδικότητας
με παράλληλους παιδαγωγικούς στόχους την δράση μέσα
στην ομάδα, την ομαδική μνήμη, την εναλλαγή ρόλων, την
παρατήρηση και έκφραση, την παρατήρηση και δημιουργία.
Μέσα από αυτήν την δημιουργική απασχόληση σκοπός είναι να
τονωθεί η ελεύθερη έκφραση και η ομαδική δραστηριότητα.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Θέατρο Ελληνικών Χορών ÇΔόρα
ΣτράτουÈ

Ανακαλύπτουμε το ΚΠΙΣΝ
με την τέχνη της κεραμικής
Με αφορμή την αρχιτεκτονική του ΚΠΙΣΝ, οι συμμετέχοντες
στο εργαστήριο κεραμικής καλούνται να ανακαλύψουν και
να αποδώσουν δικές τους μορφές, δουλεύοντας το υλικό του
πηλού. Μια εμπειρία στην αρχιτεκτονική του ΚΠΙΣΝ μέσα από
την περιπέτεια των όγκων και της πλαστικής τους.

Κυριακή 11
Σεπτεμβρίου
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
17.00 - 20.00
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι

* Το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου δεν θα
πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα.
ΚΑΝΑΛΙ
11.00 - 12.00
(για ενήλικες και παιδιά
άνω των 17 ετών)
Απαιτείται προεγγραφή
στο www.SNFCC.org
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Ακολουθώντας την έμπνευση του αρχιτέκτονα Renzo Piano,
που ενσωματώνει το Kανάλι στο ΚΠΙΣΝ, ως συνέχεια της
θάλασσας, καθώς και το όραμά του για το στέγαστρο ως
ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος με τον ιστό του, ο Ναυτικός Όμιλος
Καλαμακίου παρουσιάζει μια σειρά από διαδραστικές
ιστιοπλοϊκές δράσεις με διαφορετικούς τύπους σκαφών τόσο
μέσα στο νερό, εντός του καναλιού, όσο και στην στεριά, με
καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες.

Αστική ποδηλασία 101
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
17.30 - 19.30

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

© Βαγγέλης Παράβας

Σάββατο 3, 10, 24 &
Κυριακή 4, 11, 18 25
Σεπτεμβρίου

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Παύλος Νικολακόπουλος, εικαστικός

Ως αστικός ποδηλάτης για περισσότερα από 15 χρόνια
και δημιουργός του 48x17 cycles ο Άγις Κολύβας έχει
πολλά να πει για τους δρόμους της Αθήνας, κυρίως όμως
ότι το να ποδηλατείς συστηματικά σε αυτήν την πόλη όχι
μόνο δεν είναι αστικός μύθος αλλά μπορεί - και οφείλει - να
συμβαίνει. Αυτό είναι και το ζητούμενο αυτής της άτυπης
ÇεισαγωγήςÈ στην αστική ποδηλασία, που μέσα από χρήσιμες
πληροφορίες, πρακτικές συμβουλές και ακόμα πιο πρακτικές
πατέντες θα καλύψει μια ευρεία γκάμα θεμάτων (ποιος
είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να ξεκινήσεις να ποδηλατείς
συστηματικά, πώς να κλειδώνεις το ποδήλατό σου σωστά, τι να
κάνεις σε περίπτωση ατυχήματος, όμορφες διαδρομές στην
πόλη και πώς να συνδέεις διάφορες περιοχές της Αθήνας
ποδηλατώντας αποτελεσματικά, κ.ά.) και θα μιλήσει για τον
θαυμαστό κόσμο του ποδηλατικού τερρέν της Αθήνας.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Άγις Κολύβας
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Music
Escapades
Μουσική για ονειροπόλους
στο ΚΠΙΣΝ

© Ιφιγένεια Βασιλείου

Μουσικές εξορμήσεις σε ονειρικά ηχοτοπία και εξωτικές
αναζητήσεις, με αφετηρία το Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ.
Ηλεκτρονικές επιρροές και minimal αισθητική, πολύχρωμοι
ήχοι, φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί, ψηφιακές λούπες, θέρεμιν,
κιθάρες, πλήκτρα, συνθεσάιζερ.
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Moa Bones
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου
21.00

Irene
Skylakaki

Πολυμουσικός και με ιδιαίτερη έμφαση στην μουσική σύνθεση,
ο Γιώργος Μπρατάνης μπήκε στην δισκογραφία το 1996 με το
-τότε- συγκρότημά του, ÔΣτρογγυλό ΚίτρινοÕ. Από το 2000 και
μετά, συστήνεται ξανά στο κοινό ως ÔCayetanoÕ. Κυκλοφορεί
2 δίσκους μόνο σε βινύλια, τα οποία σήμερα είναι σχεδόν
αδύνατο να τα βρεί κάποιος αλλά η αναγνώριση ήρθε όταν
κυκλοφόρησε το άλμπουμ ÔFocusedÕ το 2006, μετά από τις
εξαιρετικές κριτικές και το εκτενές airplay στο βρετανικό
BBC. Έκτοτε, ακολούθησαν οι προσωπικοί δίσκοι ÔThe Big
FallÕ (2009), ÔBack HomeÕ (2010), ÔOnce SometimeÕ (2012),
ÔThe Right TimeÕ (2015), πολλές συνεργασίες, βραβεία,
υποψηφιότητες και αμέτρητα remixes σε έλληνες και ξένους
καλλιτέχνες. Παθιασμένος ταξιδιώτης -με την στενή έννοια
του όρου-, ετοίμασε το Cayetano Solo Project μετά από
πολύμηνη προετοιμασία και ως υλοποίηση της ιδέας που τον
απασχολούσε στην επτάμηνη παραμονή του στην Κίνα, απο
όπου και επέστρεψε πριν από λίγο καιρό.

King
Elephant

Πέμπτη 15
Σεπτεμβρίου
21.00
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

© Shoot the band

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

O Moa Bones (Δημήτρης Αρώνης) είναι τραγουδοποιός
και πολυοργανίστας. Έχοντας ήδη ενεργή παρουσία στα
εγχώρια μουσικά δρώμενα ως τραγουδιστής και κιθαρίστας
των Modrec, το 2006 αρχίζει να γράφει και να κυκλοφορεί
δικά του τραγούδια με το όνομα Palindrom, συμπράττοντας
τότε μουσικά με την Ευαγγελία Ξυνοπούλου (Δεσποινίς
Τρίχρωμη). Έπειτα από μια 5ετία πολλών συναυλιών, σκόρπιων
ηχογραφήσεων και την κυκλοφορία του EP ÔBy Μy SideÕ,
κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album του ÔAquarellesÕ στην
Restless Wind. Τον Μάιο του 2015 κυκλοφόρησε το album με
τίτλο ÔSpunÕ, από την Inner Ear Records.

Πέμπτη 8
Σεπτεμβρίου
21:00

© Sophie Li

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
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Πέμπτη 22
Σεπτεμβρίου
21:00
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
© Πάρις Ταβιτιάν

Cayetano

Η Ειρήνη Σκυλακάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Σε ηλικία
δεκατριών ετών απέκτησε την πρώτη της κιθάρα και από τότε
δεν έχει σταματήσει να γράφει στίχους και να συνθέτει τη δική
της μουσική. Κυκλοφόρησε τον πρώτο αγγλόφωνο δίσκο της
‘Wrong Direction’ τον Σεπτέμβριο του 2012, με ενορχηστρώσεις
και παραγωγή Ευριπίδη Ζεμενίδη. Το πρώτο της single ‘In the
Light’ ήταν η επίσημη επιλογή του Cosmote Jumping Fish για το
φθινόπωρο του 2012. Tο καλοκαίρι του 2013, εμφανίστηκε στο
Φεστιβάλ του Εν Λευκώ, το Rockwave αλλά και στον Κήπο του
Μεγάρου Μουσικής. Παρουσίασε την δεύτερή της δουλειά, τον
δίσκο ‘Before Dawn’ το Σεπτέμβριο του 2014 ο οποίος επελέγη
από την Athens Voice ως δίσκος της χρονιάς. Τον Σεπτέμβριο
του 2015 η Ειρήνη επέστρεψε στο Λονδίνο για να κυνηγήσει το
όνειρό της και εκτός Ελλάδας και να ηχογραφήσει τον τρίτο της
δίσκο. Εκεί γνώρισε τον Danton Supple, παραγωγό μεταξύ άλλων
του Χ&Υ των Coldplay, ο οποίος ανέλαβε να κάνει την παραγωγή
του τρίτου της δίσκου.

Ο πολυπράγμων King Elephant (Γιάννης Καρράς) εκτός από
ντράμερ ενός από τα πιο συναρπαστικά σχήματα σήμερα
στην Αθήνα, των Baby Guru, έχει και τις δικές του μουσικές
ανησυχίες και δραστηριότητες που δε θα μπορούσαν να είναι
πιο διαφορετικές από το μουσικό ιδίωμα της μπάντας του. Στον
πρώτο δίσκο που φέρει το όνομά του και κυκλοφόρησε από την
Inner Ear μάς φιλοδώρησε με ένα φρέσκο και εξωτικό μουσικό
κοκτέιλ, πάντα δομημένο γύρω από τα κρουστά, συνδυασμένα
βέβαια με την δημιουργική χρήση των samples. Στο μουσικό
καλειδοσκόπιό του o King Elephant καταφέρνει να χωρέσει
-μεταξύ άλλων- τους τζαζ αυτοσχεδιασμούς, τις αφρικάνικες
επιρροές, μπόλικη ψυχεδέλεια, γλυκόπικρα φωνητικά και ρετρό
μελωδίες. Πρόσφατα, έδωσε μέσω Bandcamp για δωρεάν
download το νέο του πόνημα, ένα mini-album με κομμάτια
για φανταστικές διαφημίσεις (Music for Advertisements), το
οποίο και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο επικείμενο
live, εμπλουτίζοντάς το με δείγματα από την ρέουσα και
αυτοσχεδιαστική εκδοχή της ανεξάντλητης δημιουργικότητάς του.
23

© Περικλής Μαθιέλλης

Music Escapades

Parklife
Σειρά συναυλιών στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει 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 δύο ξεχωριστά
Σαββατοκύριακα μουσικές μελωδίες και φιλοξενεί ποικίλους
καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, αποσκοπώντας σε μία
μοναδική εμπειρία έμπνευσης, φύσης και δημιουργίας.

© Γιάννης Μπρομοιράκης

Parklife: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται την μουσική παράδοση
της Ελλάδας, ταξιδεύει στις γωνιές της χώρας και στήνει ένα
νησιώτικο πανηγύρι μέσα στην καρδιά της πόλης.
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Parklife: Κλασσική Μουσική
Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
Κλασσικές μελωδίες αντηχούν στο Πάρκο με φόντο μια από τις
πιο σύγχρονες αίθουσες όπερας στην Ευρώπη. Η Εθνική Λυρική
Σκηνή υποδέχεται τους επισκέπτες σε μια υπαίθρια συναυλία
στο μελλοντικό της σπίτι παρουσιάζοντας διάσημες όπερες
και οι νεαροί φίλοι της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης μαζί με τον διεθνή πιανίστα
Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη συστήνονται για πρώτη φορά στο
κοινό του ΚΠΙΣΝ.
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Parklife
Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
Ψαραντώνης

© Γιάννης Μπρομοιράκης

ΞΕΦΩΤΟ
21.30

Κατερίνα
Παπαδοπούλου
& Anastatica
Project
Συμμετέχει
ο Σωκράτης
Σινόπουλος
ΞΕΦΩΤΟ
20.00
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Parklife
Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου

Ο Ψαραντώνης έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε να ακουστεί η
κρητική μουσική στα πέρατα του κόσμου “δημιουργημένη” από
τα μαγικά του χέρια και την λύρα του. Σε κάθε συναυλία του
υπόσχεται ένα γνήσιο κρητικό γλέντι με την φωνή του να ξεπηδά
από τα βάθη του Ψηλορείτη και την λύρα του να μοιάζει με τον
αέρα των ορέων. Ένα γλέντι παρμένο από την μουσική φλέβα
των Ανωγείων με ρίζες από την αυθεντικότητα της τεχνικής του
στην λύρα και στο τραγούδι. Ο Ψαραντώνης δημιουργεί κάθε
φορά το δικό του ταξίδι στην παράδοση ανοίγοντας διάπλατα
τις πόρτες της ψυχαγωγίας στους τυχερούς θεατές που κάθε
φορά παρακολουθούν μια συναυλία του. Μέσα στην μουσική
του Ψαραντώνη ζει η πανάρχαια μυθολογία της Κρήτης. Είτε
μιλά για τον Δία, είτε για την κατασκευή της πρώτης λύρας, είτε
εκφράζεται με την λύρα του για τη γη, την αγάπη, τον πόνο... ο
Ψαραντώνης επιβεβαιώνει με την φυσιογνωμία και με την τέχνη
του, τους πανάρχαιους μύθους της Κρήτης. Τους πιστεύει, τους
ζει και δικαιολογημένα τους εκπροσωπεί. Αντλεί ενέργεια από
αυτούς, μα και κείνοι αποκτούν ουσία και περιεχόμενο στην
φωνή του και στις δοξαριές του.

Πέτρος
(Πετρολούκας)
Χαλκιάς

Η Κατερίνα Παπαδοπούλου και οι Anastatica Project
παρουσιάζουν την καινούργια τους δουλειά, με μουσική και
τραγούδια που συνθέτουν το χθες και το σήμερα του Ελληνικού
και Μεσογειακού ηχοτοπίου με τρόπο γόνιμο, ευφάνταστο και
δημιουργικό. Φρέσκος ήχος, ιδιαίτερος, παλιός και συνάμα
νέος, από δεξιοτέχνες μουσικούς, που σμίγουν με κίνητρο
την ίδια αγάπη προς αυτήν την μουσική και την διάθεση μιας
καινούργιας προσέγγισης. Ο χορός, ως αναπόσπαστο στοιχείο,
παρεμβάλλεται δημιουργικά σε μια αρχέγονη συνύπαρξη.
Μαζί τους για την συναυλία στο ΚΠΙΣΝ είναι ο Σωκράτης
Σινόπουλος στην πολίτικη λύρα. Με σπουδές στην κλασική
κιθάρα, την βυζαντινή μουσική και το δημοτικό τραγούδι, ο
Σινόπουλος από νεαρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα πολίτικης
λύρας και λαούτου με τον Ross Daly και έγινε μέλος του
συγκροτήματός του ÔΛαβύρινθοςÕ. Έχει συνεργαστεί με
μουσικούς, συνθέτες και τραγουδιστές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό.

Θρακόμελο

ΞΕΦΩΤΟ
21.30

ΞΕΦΩΤΟ
20.00

Ο Πέτρος (Πετρολούκας) Χαλκιάς είναι ένας εκ των ζωντανών
μύθων της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Μαγεύει με
το κλαρίνο του, δημιουργεί, μας ταξιδεύει στις ιδιαίτερες
πατρίδες διώχνει όλες τις λύπες. Είναι μουσικός, μέλος μιας
οικογένειας ξακουστής για την συνεισφορά της στην ελληνική
παραδοσιακή μουσική. Άρχισε την ενασχόλησή του με το
κλαρίνο στην ηλικία των 11 ετών, σε πείσμα της άρνησης του
πατέρα του (δεν ήθελε να γίνει κλαρινίστας) ο οποίος ήταν
επίσης μουσικός. Μαθήτευσε δίπλα στον Φίλιππα Ρούντα με την
βοήθεια του οποίου έκανε και την πρώτη του δημόσια εμφάνιση
στην ηλικία αυτή. Το 1960 μεταναστεύει στην Αμερική όπου
παραμένει αρκετά χρόνια και διαδίδει την παραδοσιακή
μουσική της Ελλάδας. Το 1979 επιστρέφει στην Ελλάδα και
εγκαθίσταται στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες
σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έχει συμμετάσχει σε
ηχογραφήσεις με γνωστούς καλλιτέχνες όπως η Χάρις Αλεξίου,
η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, η Ελεονώρα
Ζουγανέλη, ο Ross Daly, και πολλοί άλλοι.

Το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Θρακόμελο αποτελείται
από τους Στέλιο Ματακάκη (γκάϊντα), Θάνο Καρακατσιάνη
(ακορντεόν), Αλέξανδρο Παπουτσή (θρακιώτικη λύρα) και Ηλία
Μίσκα (νταούλι). Το σχήμα δημιουργήθηκε από την κοινή τους
αγάπη για την παραδοσιακή μουσική της Θράκης, με στόχο
να γνωρίσουν στο ευρύτερο κοινό σκοπούς, τραγούδια και
μελωδίες της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης. Το όνομα
προέρχεται από τις λέξεις μέλος (μελωδία) και Θράκη, και
ουσιαστικά σημαίνει η μουσική των Θρακών.
Το Θρακόμελο έχει συνεργαστεί με συλλόγους ανά την
Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ μετρά δεκάδες εμφανίσεις σε
εκδηλώσεις και φεστιβάλ στο εξωτερικό. Συμμετέχει επίσης σε
λαϊκά γλέντια και πανηγύρια καθώς πεποίθηση των μελών του
είναι πως εκεί εστιάζεται μια πιο άμεση σχέση-έκφραση των
ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτά.
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Parklife
Κλασσική Μουσική
Η MOYSA
συναντά
τον Γιώργο
Εμμανουήλ
Λαζαρίδη
Σάββατο 24
Σεπτεμβρίου
20.30

© Ορέστης Κουράκης

ΞΕΦΩΤΟ

Συναυλία
Εθνικής
Λυρικής
Σκηνής
Κυριακή 25
Σεπτεμβρίου
20.30
ΞΕΦΩΤΟ

© Ανδρέας Σιμόπουλος
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Κλείνοντας μόλις 18 μήνες από την ίδρυσή της, η MOYSAΣυμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ήδη περισσότερες από 20
συναυλίες και συνεργάστηκε με διεθνείς νέους μουσικούς και
προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα,
συναντά επί σκηνής τον διεθνή πιανίστα και καλλιτεχνικό
Διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Γιώργο
Εμμανουήλ Λαζαρίδη, ο οποίος πρωτοστάτησε στον σχεδιασμό
και την γέννησή της. Στην ιδιαίτερη αυτή συναυλία, υπό την
διεύθυνση του μαέστρου, συνθέτη, βιολοντσελίστα και βασικού
εκπαιδευτή της MOYSA Θοδωρή Παπαδημητρίου, η Ορχήστρα
θα ταξιδέψει το κοινό της από τον Mozart στον Piazzolla και
τους Beatles, αναδεικνύοντας τις πολλές και διαφορετικές πτυχές
των ερμηνευτικών της δυνατοτήτων μέσα από ένα πολύχρωμο
μουσικό καλειδοσκόπιο. Η συναυλία έχει συμβολικό χαρακτήρα
και αποτελεί την πρώτη εμφάνιση της MOYSA στο ολοκληρωμένο
πλέον ΚΠΙΣΝ. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει υποστηρίξει με
δωρεά του την ίδρυση και λειτουργία της Ορχήστρας.
Λίγους μήνες πριν την επίσημη λειτουργία της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής στις νέες εγκαταστάσεις της στο ΚΠΙΣΝ, τα καλλιτεχνικά
σύνολα της ΕΛΣ ανοίγουν την σαιζόν 2016-17 με μια μουσική
γιορτή ανοιχτή σε όλους, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Από το Βαλς των λουλουδιών, έως το παραμυθένιο δάσος του
Μαγικού Αυλού, από τις ανθισμένες κερασιές της Μαντάμα
Μπαττερφλάι, έως τον κύκνο στο ποτάμι του Λόενγκριν και την
απεραντοσύνη του Νείλου στην Αϊντα, η φύση υπήρξε βασική πηγή
έμπνευσης για τους σπουδαίους συνθέτες του λυρικού θεάτρου, του
μπαλέτου και της συμφωνικής μουσικής.
Κάτω από τον Αττικό Ουρανό, στο υπέροχο Ξέφωτο, η ΕΛΣ θα κάνει
μια περιδιάβαση σε εμβληματικά έργα του λυρικού ρεπερτορίου και
όχι μόνο, παρουσιάζοντας αποσπάσματα από τον Μαγικό Αυλό
και το Ρέκβιεμ του Mozart, από την Μποέμ και την Μαντάμα
Μπαττερφλάι του Puccini, από τον Ριγολέττο, την Αϊντα και την
Τραβιάτα του Verdi, από τον Λόενγκριν του Wagner, από τον
Καρυοθραύστη του Tchaikovsky και από τον Ρωμαίο και Ιουλιέττα
του Prokofiev.
Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Σολίστ Ελένη Βουδουράκη, Γεωργία Ηλιοπούλου,
Αντωνία Καλογήρου, Βασιλική Καραγιάννη, Τσέλια Κοστέα,
Άκης Λαλούσης, Πέτρος Μαγουλάς, Δημήτρης Πλατανιάς,
Γιάννης Χριστόπουλος κ.ά.
Μουσική διεύθυνση Ηλίας Βουδούρης

Park Your
Cinema
Σειρά κινηματογραφικών προβολών υπό
το φως του φεγγαριού
Το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο την επιτυχημένη σειρά
εβδομαδιαίων υπαίθριων προβολών κλασικών φιλμ.
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
την 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 εγκατάστασης
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
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Ληστεία... αλα Ιταλικά
The Italian job (1969)
Παρασκευή 2
Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ
21.00
Σκηνοθεσία:
Peter Collinson
Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

30

Τέσσερα εκατομμύρια δολάρια σε χρυσάφι είναι η φανταστική
λεία μιας καλοσχεδιασμένης ληστείας στο Τορίνο της Ιταλίας,
με συμμορία Βρετανών του υποκόσμου να βρίσκει έναν
εξωφρενικό τρόπο διαφυγής από τις Αρχές, προκαλώντας...
κυκλοφοριακό κομφούζιο! Θρυλική επιτυχία του αγγλικού
κινηματογράφου, με την περίφημη καταδίωξη με τα αυτοκίνητα
MINI Cooper που δεν σταματούν μπροστά σε κανένα εμπόδιο
στον δρόμο τους. Ο Michael Caine οδηγεί με cool ύφος το
καστ, ο Benny Hill αναλαμβάνει το πιο κωμικό μέρος και ο
Quincy Jones υπογράφει το soundtrack. Ακόμη και σήμερα,
λατρεύεται σε... πατημένη ταχύτητα!

Χάρολντ και Μόντ
Harold and Maude (1971)
Παρασκευή 9
Σεπτεμβρίου
ΑΓΟΡΑ
21.00
Σκηνοθεσία:
Hal Ashby
Με δελτία
προτεραιότητας που θα
διανέμονται στο Κέντρο
Επισκεπτών, 30 λεπτά
πριν την έναρξη της
εκδήλωσης.

Ο Harold, νεαρός γόνος πάμπλουτης οικογένειας, έχει ψύχωση
με τον θάνατο. Το αγαπημένο του hobby είναι να σκηνοθετεί τις
πιο grotesque (αλλά πάντα πλαστές) απόπειρες αυτοκτονιών.
Σε μια κηδεία, θα γνωρίσει την 79χρονη Maude. Και θα
συμβεί κάτι... κεραυνοβόλο! Βασισμένο σε σενάριο του Colin
Higgins που επίσης εκδόθηκε την ίδια χρονιά, το φιλμ απέτυχε
πλήρως στην πρώτη κινηματογραφική του διανομή, με το κοινό
να δυσκολεύεται να ταυτιστεί με το κατάμαυρο χιούμορ του
ή την εκκεντρικότητα της σχέσης των δύο ηρώων. Σήμερα,
το American Film Institute τη χαρακτηρίζει ως μια από τις 50
καλύτερες αμερικανικές κωμωδίες όλων των εποχών!
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Park Your Cinema
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
3 - 4 Σεπτεμβρίου / Νεαρός Spielberg

Μονομαχία
Duel (1971)
Σάββατο 3
Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ
21.00
Σκηνοθεσία:
Steven Spielberg

Πρόγευμα στο Τίφανι
Breakfast at TiffanyÕs (1961)
Παρασκευή 16
Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ
21.00
Σκηνοθεσία:
Blake Edwards
Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

Η ιστορία της Holly Golightly και του Paul... ÇbabyÈ. Ψάχνουν
το όνειρο στην Νέα Υόρκη. Θα βρουν το μοναδικό πράγμα που
δεν τολμούσαν να φανταστούν. Το κλασικό βιβλίο του Τρούμαν
Καπότε, η κοσμοπολίτικη φινέτσα του Blake Edwards, η iconic
φιγούρα της Audrey Hepburn (με εκείνη την γκαρνταρόμπα του
Givenchy), το Όσκαρ μουσικής και τραγουδιού στον Henry
Mancini και το βούρκωμα σε κάθε άκουσμα του ÇMoon RiverÈ,
από το πρώτο πλάνο, ξημέρωμα μπροστά στη βιτρίνα του
TiffanyÕs, μέχρι το μουσκεμένο φινάλε με την ιστορική απάντηση
απόλυτης αγάπης: ÇSo plentyÈ Τα πρωινά άλλαξαν για πάντα
μετά από αυτή την ταινία...

Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

Το εξπρές του Σούγκαρλαντ
The Sugarland express (1974)
Κυριακή 4
Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ
21.00
Σκηνοθεσία:
Steven Spielberg
Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

32

Ένας πλασιέ οδηγεί το αυτοκίνητό του, μόνος, στην έρημο της
Καλιφόρνια. Ένα μυστηριώδες φορτηγό, με οδηγό που μοιάζει
σχεδόν... αόρατος, τον πλησιάζει, τον προσπερνά, τον συναντά
ξανά στον δρόμο, λες και τον παρακολουθεί, και κάθε επόμενη
φορά δείχνει όλο και πιο επικίνδυνο. Γυρισμένη σε 13 μόλις
μέρες ως τηλεοπτική ÇπαραγγελιάÈ, η πρώτη μεγάλου μήκους
ταινία του Steven Spielberg είναι ένα θρίλερ που ξάφνιασε τους
πάντες από τη μικρή οθόνη στις ΗΠΑ και υποχρέωσε το studio
της Universal να διανέμει το φιλμ και στους κινηματογράφους
του εξωτερικού, με επιπλέον σκηνές που πρόσθεσε κατόπιν ο
σκηνοθέτης. Για να ξέρεις από πού ξεκίνησαν όλα...

Μια γυναίκα επιχειρεί να ενώσει ξανά την οικογένειά της
με ελαφρώς παράδοξες μεθόδους, καθώς ο σύζυγός της
βρίσκεται στη φυλακή και το ανήλικο παιδί τους πρόκειται
να μπει σε πρόγραμμα αναδοχής. Η απόδραση του πρώτου
και η απαγωγή του δεύτερου είναι το σχέδιο, με έναν όμηρο
αστυνομικό να προκύπτει αναγκαίος στην πορεία.
Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Spielberg είναι μια
δραματική περιπέτεια καταδίωξης που έδωσε νέα ώθηση
σε αυτό το φιλμικό είδος, εμπνευσμένη από ένα αληθινό
περιστατικό. Τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου σεναρίου
στο Φεστιβάλ των Καννών της ίδιας χρονιάς.
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Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου
ΑΓΟΡΑ
21.00
Σκηνοθεσία:
Henry Koster
Με δελτία
προτεραιότητας που θα
διανέμονται στο Κέντρο
Επισκεπτών, 30 λεπτά
πριν την έναρξη της
εκδήλωσης.

Park Your Cinema
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
10 - 11 Σεπτεμβρίου / Ας με λένε τρελό!

Park Your Cinema
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
17 - 18 Σεπτεμβρίου / Η ÔσημερινήÕ νεολαία

Χάρβεϊ
Harvey (1950)

Νεανικά συνθήματα
American graffiti (1973)

Ένας δίμετρος... λαγός είναι ο καλύτερος φίλος του μεσήλικα
κι εργένη Elwood P. Dowd. Το σόι τού τελευταίου δεν
προβληματίζεται τόσο, αρκεί να μην τους κάνει χαλάστρα στον
κοινωνικό τους κύκλο, συστήνοντας στους πάντες τον ÇαόρατοÈ
Harvey. Η κατάληξη σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα θα τους
οδηγήσει σε μια σειρά σπαρταριστών παρεξηγήσεων.
Η ομώνυμη θεατρική επιτυχία που έγραψε η Mary Coyle Chase
διασκευάζεται ευρηματικά, σε αυτή την αξιαγάπητη και αρκετά
σουρεαλιστική για την εποχή κωμωδία, στην οποία ο James
Stewart δίνει ρεσιτάλ, αλλά την παράσταση κλέβει η Josephine
Hull ( Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου) που ισορροπεί
εξαιρετικά ανάμεσα στο νορμάλ και... τη λόξα.

Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
George Lucas
Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

Quadrophenia
(1979)

Το χαζόμουτρο
The jerk (1979)
Κυριακή 11
Σεπτεμβρίου
ΑΓΟΡΑ
21.00
Σκηνοθεσία:
Carl Reiner
Με δελτία
προτεραιότητας που θα
διανέμονται στο Κέντρο
Επισκεπτών, 30 λεπτά
πριν την έναρξη της
εκδήλωσης.
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Ένας άστεγος άνδρας εξομολογείται την ιστορία της...
ανόητης ζωής του, από την εποχή της υιοθέτησής του από μια
πάμπτωχη οικογένεια μαύρων μέχρι την δόξα και τον πλούτο
που του χάρισαν οι πωλήσεις μιας εφεύρεσής του. Τεράστια
εισπρακτική επιτυχία που ανέδειξε σε πρωταγωνιστή τον κωμικό
ηθοποιό Steve Martin, το φιλμ περιλαμβάνει επικές σκηνές
σουρεαλιστικού ή και... πανηλίθιου χιούμορ που ταυτίζεται με
την νοημοσύνη του κεντρικού ήρωα. Παρά τα μάλλον άκομψα
και χοντροκομμένα αστεία της, σήμερα αντιμετωπίζεται ως
μια από τις καλύτερες κωμωδίες του αμερικανικού σινεμά.
Για αδιευκρίνιστους λόγους, ο Stanley Kubrick είχε υπάρξει
φανατικός θαυμαστής της!

Το καλοκαίρι του 1962, μια παρέα συμμαθητών περνάει την
τελευταία της νύχτα στην μικρή τους πόλη, καθώς ετοιμάζονται
να προχωρήσουν στην κολεγιακή ζωή και την ενηλικίωσή τους.
Η επιτομή της Çcoming of ageÈ ταινίας για το αμερικανικό
σινεμά, το φιλμ που ευθύνεται για την μόδα των compilation
soundtracks, πλημμυρισμένο με rock ÕnÕ roll επιτυχίες της
δεκαετίας του Õ60, αποτελεί την δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα
του George Lucas (πριν γυρίσει το original ÇStar WarsÈ)
και είναι, μέχρι και σήμερα, ένα από τα πιο κερδοφόρα
κινηματογραφικά έργα στην ιστορία του box-office των ΗΠΑ
(κόστισε 777.000 δολάρια, απέφερε 140.000.000!).
Προτάθηκε για 5 Όσκαρ.

Κυριακή 18
Σεπτεμβρίου
ΞΕΦΩΤΟ
Ώρα: 21.00
Σκηνοθεσία:
Franc Roddam
Η προβολή θα
πραγματοποιθεί στο
γκαζόν. Προτείνεται οι
επισκέπτες να έχουν
μαζί τους ψάθα,
κουβέρτα ή άλλο
ύφασμα για το έδαφος.

Λονδίνο, 1965. Ο Jimmy μισεί την ενήλικη ζωή, τις προοπτικές
της, τις ευθύνες της, τα πάντα. Είναι ένας Mod που γουστάρει
να καβαλάει το scooter του, να κάνει τις βόλτες του με το
κορίτσι του και να πλακώνεται με τις μηχανόβιες συμμορίες
των Rockers. Εμπνευσμένο από την ομώνυμη rock opera της
μπάντας των The Who, αλλά όχι σε μορφή musical (όπως το
ÇTommyÈ του 1975), το φιλμ αποτελεί ένα από τα πλέον cult
παραδείγματα του βρετανικού σινεμά και της αντίστοιχης
pop κουλτούρας, με iconic σημεία αναφοράς. Ανάμεσα στο
cast μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τους νεαρούς Ray Winstone,
Timothy Spall και τον Sting, φυσικά!
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Πέμπτη 01.09

16.00-21.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Τετάρτη 07.09

11.00-12.00 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Ο Μαγικός Κήπος

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

Yoga στο Πάρκο*

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

Ξεναγήσεις*

12.00-13.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Μονομαχία / Duel (1971)

19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Ξεναγήσεις*

Mat Pilates*

17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Κυριακή 04.09

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*

09.00-10.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Πέμπτη 08.09

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι *

08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Yoga στο Πάρκο*

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*

Ξεναγήσεις*

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

10.00-11.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ξεναγήσεις*

21.00 | Music Escapades

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

Moa Bones

17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

11.00-12.00 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*

Παρασκευή 02.09

12.00-13.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

Ξεναγήσεις*

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
17.30 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Φτερουγίσματα & τιτιβίσματα στον
ουρανό του ΚΠΙΣΝ: H πρώτη γνωριμία
με τον πηλό*
18.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Αγώνας δρόμου γυναικών*
18.30 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

Γνωριμία με τον Ελληνικό χορό*
20.00 | Parklife: Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική

Ψαραντώνης / Κατερίνα
Παπαδοπούλου & Anastatica Project.
Συμμετέχει ο Σωκράτης Σινόπουλος
21.00 | Προβολή - Park your Cinema

Χάρβεϊ/ Harvey (1950)

Το Εξπρές του Σούγκαρλαντ /
The Sugarland express (1974)

21.00 | Music Escapades

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης*

Δευτέρα 05.09

Παρασκευή 09.09

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*

Cayetano

19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Ληστεία... αλά Ιταλικά /
The Italian job (1969)
Σάββατο 03.09
09.00-10.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

09.00-10.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ξεναγήσεις*
19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*
Τρίτη 06.09
08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Yoga στο Πάρκο*

10.00-11.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι *
11.00-12.00 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
12.00-13.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
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Ξεναγήσεις*
19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*
19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι *
Ξεναγήσεις*

Κυριακή 11.09

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης*
21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

Χάρολντ και Μοντ /
Harold and Maude (1971)

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*

Σάββατο 10.09

17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

09.00-10.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Παίζω και μαθαίνω *

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Παίζω και μαθαίνω*

Ξεναγήσεις*
10.00-11.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

Ξεναγήσεις*
10.00-11.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
11.00-12.00 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
12.00-13.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
17.00 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

Ανακαλύπτουμε το ΚΠΙΣΝ
με την τέχνη της κεραμικής*
18.30 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Γνωριμία με τον Ελληνικό χορό*
20.00 | Parklife: Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική

Πετρολούκας Χαλκιάς / Θρακόμελο
21.00 | Προβολή - Park Υour Cinema

Το χαζόμουτρο / The jerk (1979)
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Δευτέρα 12.09

Παρασκευή 16.09

Δευτέρα 19.09

Παρασκευή 23.09

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*

Ξεναγήσεις*

Ξεναγήσεις*

Ξεναγήσεις*

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*

Yoga στο Πάρκο*

Yoga στο Πάρκο*

Yoga στο Πάρκο*
19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Τρίτη 13.09

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης*

08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

Yoga στο Πάρκο*
10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*
17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω*
18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω*

Πρόγευμα στο Τίφανι /
Breakfast at TiffanyÕs (1961)
Σάββατο 17.09
10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία
Τρίτη 20.09

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης*

08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*

Σάββατο 24.09

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

09.00-10.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ξεναγήσεις*

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*

Παίζω και μαθαίνω*

Ξεναγήσεις*

18.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

10.00-11.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Krav Maga*

Παίζω και μαθαίνω*

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
11.00-12.00 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

18.00 | Αθλητισμός και Ευεξία
Τετάρτη 14.09

2k Backwards Run*

Τετάρτη 21.09

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

12.00-13.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Νεανικά συνθήματα /
American graffiti (1973)

Ξεναγήσεις*

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

20.00 | Parklife: Κλασσική Μουσική

Mat Pilates*

Η MOYSA συναντά τον Γιώργο
Εμμανουήλ Λαζαρίδη

Ξεναγήσεις*
19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Mat Pilates*
Κυριακή 18.09
Πέμπτη 15.09

09.00-10.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

Yoga στο Πάρκο*

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*
17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*
18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*
21.00 | Music Escapades

Irene Skylakaki

Ξεναγήσεις*
10.00-11.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
11.00-12.00 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
12.00-13.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
18.30 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Πράσινες περιπέτειες: Μια εξερεύνηση
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος*
18.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Krav Maga*
21.00 | Προβολή - Park Your Cinema

Quadrophenia (1979)
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Πέμπτη 22.09
08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*
10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*

Κυριακή 25.09
09.00-10.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Ξεναγήσεις*

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*

10.00-11.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

11.00-12.00 | Δραστηριότητες για Ενήλικες

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής
Παιδιών*

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
12.00-13.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

21.00 | Music Escapades

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

King Elephant

18.00 | Δραστηριότητες για Παιδιά

All you need is...! Ταξίδι στην
Pepperland*
20.00 | Parklife: Κλασσική Μουσική

Συναυλία Εθνικής Λυρικής Σκηνής
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Δευτέρα 26.09

Παρασκευή 30.09

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*

Ξεναγήσεις*

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

19.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*

Yoga στο Πάρκο*

Διοργάνωση:

Με την αποκλειστική δωρεά:

19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία
Τρίτη 27.09

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης*

08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*

Δευτέρα - Παρασκευή

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

06.30 - 09.30, 18.30 - 21.30

Ξεναγήσεις*
17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας
και ευεξίας ενηλίκων

Παίζω και μαθαίνω*
17.00 | Δραστηριότητες για ενήλικες

Αστική ποδηλασία 101
18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω*

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν
προσθήκες και τροποποιήσεις.
Επισκεφθείτε το www.SNFCC.org για τις
πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Τετάρτη 28.09
10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*
19.00, 20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Mat Pilates*
Πέμπτη 29.09
08.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Yoga στο Πάρκο*
10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30

Ξεναγήσεις*
17.00 | Δραστηριότητες για παιδιά

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*
18.30 | Δραστηριότητες για παιδιά

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών*
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