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ΚΠΙΣΝ
Λ. Ανδρέα Συγ γρού
364
176 74 Καλ λιθέα
Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος
Δευτέρα - Κυριακή:
06.00 - 20.00
Φάρος, Αγορά, Στίβος
Δευτέρα - Κυριακή
06.00 - 00.00
Κέντρο Επισκεπτών
Δευτέρα - Κυριακή:
09.00 - 22.00
216 8091001/2/3
info@snfcc.org
Εξυπηρέτηση Μελών
του ΚΠΙΣΝ
216 8091010
ή με email στο
members@snfcc.org

Την εορταστική περίοδο
22/12 έως 6/1
το Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος θα λειτουργεί
06.00-00.00

Ημέρες Γιορτής
στο ΚΠΙΣΝ
Τα φωτισμένα πλατάνια του ΚΠΙΣΝ καθρεφτίζονται στα νερά
του Καναλιού και μας υποδέχονται σε μια μεγάλη φιλόξενη
και ζεστή γιορτή γεμάτη μουσική και πολλές χαρούμενες
εκδηλώσεις και κεράσματα. Ολόκληρο το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος–που πρόσφατα κατέκτησε την
Πλατινένια Πιστοποίηση LEED για την Ενέργεια και το
Περιβάλλον– θα φωταγωγηθεί με χριστουγεννιάτικη διάθεση,
ενώ το Ξέφωτο θα αποτελέσει κεντρικό σημείο της γιορτής,
όπου ανάμεσα στη φωτισμένη φύση θα μπορεί κανείς να
γευτεί χριστουγεννιάτικες αλμυρές και γλυκές νοστιμιές.
Στις φετινές γιορτές, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
(ΕΒΕ) και η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), συμπράττουν
στον μηνιαίο προγραμματισμό με τις δικές του θεματικές
εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, η ΕΒΕ θα φιλοξενήσει μια
σειρά από αναγνώσεις στο νέο της κτίριο, καθώς και μια
διαφορετική ‘εικαστική’ εγκατάσταση, ενώ η ΕΛΣ μας
προτείνει ένα Χριστουγεννιάτικο Γκαλά Όπερας και μια
συναυλία της Παιδικής της Χορωδίας. Την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς ο αγώνας δρόμου SNF RUN επιστρέφει στο
ΚΠΙΣΝ και μας προσκαλεί να καλωσορίσουμε όλοι μαζί
το 2017 γεμάτοι ζωντάνια, ενέργεια και ομαδικό πνεύμα!
Αναγνώσεις παραμυθιών για τους μικρούς μας φίλους,
προβολές Χριστουγεννιάτικων ταινιών για όλη την οικογένεια,
one-man circus show, παραστάσεις stand-up comedy,
εργαστήρια χειροτεχνίας και συναυλίες είναι μερικές μόνο
από τις εκδηλώσεις που συμπληρώνουν το εορταστικό μας
πρόγραμμα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Για να εξασφαλιστεί η
βέλτιστη συμμετοχή στις
εκδηλώσεις θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει
δωρεάν WiFi για τους
επισκέπτες.
SNFCC-FREE-WIFI

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα παραδώσει το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ελληνικό
Δημόσιο στις αρχές του 2017. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας παράδοσης, το Ίδρυμα με την επιθυμία να
καταστήσει το έργο προσιτό στο ευρύ κοινό υποστηρίζει τη
διοργάνωση καθημερινών δωρεάν εκδηλώσεων, που δίνουν
τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το ΚΠΙΣΝ
ως νέο προορισμό, να γνωρίσουν τις προγραμματικές του
δυνατότητες και τον ρόλο του στην πόλη.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο την
τρέχουσα περίοδο έχει τη διαχείριση του έργου, έως ότου
ολοκληρωθεί η παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα
από τον προγραμματισμό αυτό, ο οποίος περιλαμβάνει
αθλητικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,
το Ίδρυμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ανοιχτό διάλογο γύρω
από το ΚΠΙΣΝ και να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία
ουσιαστικών σχέσεων, οι οποίες θα συντροφεύσουν το έργο
κατά την επίσημη λειτουργία του από το Ελληνικό Δημόσιο,
τον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Κι όμως.. αυτό δεν είναι όλο! Καθώς πλησιάζουμε προς
τα Χριστούγεννα, μείνετε συντονισμένοι για μεγαλύτερες
και ακόμα πιο ‘φιλόδοξες’ εκδηλώσεις-εκπλήξεις που θα
ανακοινωθούν.
Καλές Γιορτές σε όλους!
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Χάρτης
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1

Ξέφωτο

2

Πευκώνας

3

Νότια Μονοπάτια

4

Λαβύρινθος

5

Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής
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13

Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος

14

Αγορά
Εθνική Λυρική Σκηνή

16

Φάρος

Στίβος

17

Πανοραμικά Σκαλιά

7

Δυτικά Μονοπάτια

18

Κανάλι

8

Χώρος Παιδικών Παιχνιδιών

19

Εσπλανάδα

9

Περίπτερο

20

Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

10

Πίδακες Νερού

21

Υπαίθριο Πάρκινγκ

11

Μουσικός Κήπος

Καντίνες

12

Μεσογειακός Κήπος

Κέντρο Επισκεπτών

Οι είσοδοι που
είναι διαθέσιμες
για την πρόσβαση
των επισκεπτών
είναι οι
ακόλουθες:

• Ευριπίδου & Δοϊράνης
(είσοδος για το Κέντρο Επισκεπτών)
• Ευριπίδου & Ηρακλέους
• Ευριπίδου & Δημοσθένους
(είσοδος για τον Στίβο)
• Πεισιστράτου & Σαχτούρη
(είσοδος για τον χώρο στάθμευσης)
• Εσπλανάδα

Shuttle
bus

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το ΚΠΙΣΝ
προσφέρεται καθημερινά δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών
με τη χρήση μικρού ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Το
λεωφορείο ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος (στη συμβολή
της με την οδό Ερμού), πραγματοποιεί στάση στον σταθμό
Συγγρού - Φιξ (επί της Λ. Συγγρού) και καταλήγει στη νότια
πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ (κοντά στο κτίριο της ΕΛΣ)
και αντίστροφα. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ στην
κατηγορία Πρόσβαση.

Parking

To parking, χωρητικότητας 1.000 θέσεων, λειτουργεί προσωρινά
χωρίς χρέωση ενώ σε δεύτερο χρόνο προβλέπεται να υπάρχει
αντίτιμο. Οι ώρες λειτουργίας του parking είναι από τις 06.00
έως τις 00.00.
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Ψηφιακές
Υπηρεσίες

Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
με δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Μέσω της πλατφόρμας
www.pressreader.com οι επισκέπτες, χρησιμοποιώντας
είτε τους σταθερούς υπολογιστές είτε κινητές συσκευές,
έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 5.000 περιοδικά και
εφημερίδες σε ψηφιακή μορφή. Ο κατάλογος περιλαμβάνει
περιεχόμενο από 100 διαφορετικές χώρες σε 60 διαφορετικές
γλώσσες. Οι υπολογιστές βρίσκονται στο ισόγειο της ΕΒΕ,
και ελπίζουμε η υπηρεσία αυτή να αποτελέσει μια πλατφόρμα
καθημερινής ενημέρωσης, διασκέδασης αλλά και έμπνευσης για
τους επισκέπτες μας.

Ξεναγήσεις
για ομάδες
Για συλλόγους,
Οργανισμούς
& ΜΚΟ

Οι ξεναγήσεις για ομάδες προσφέρονται για εκπαιδευτικούς
συλλόγους, πολιτιστικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και
άλλους φορείς ειδικού ενδιαφέροντος. Οι ξεναγήσεις
πραγματοποιούνται κατόπιν συνεν νόησης κάθε Τρίτη
13.00-14.30 και 15.00-16.30, και Κυριακή 13.00-14.30
και 15.00-16.30. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 216 8091001/2/3
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tours@snfcc.org. Για ομάδες 12
έως 25 ατόμων.

Σχολικές
επισκέψεις

Το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τους μαθητές πραγματοποιώντας
εκπαιδευτικά προγράμματα για τάξεις πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα
πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-10.30
και 11.00-12.30. Για δηλώσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά
προγράμματα του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μας στο 216 8091005 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
schools@snfcc.org. Για ομάδες έως 25 παιδιών.
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Πρόγραμμα Μελών
ΚΠΙΣΝ
Γίνομαι Μέλος του ΚΠΙΣΝ,
ανήκω στην οικογένειά του,
υποστηρίζω τις δράσεις του!

Οι επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) έχουν και πάλι τη δυνατότητα να
εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ,
υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την μελλοντική
λειτουργία και βιωσιμότητα του έργου. Οι συνδρομές των
Μελών θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων
και προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων με βάση την
αποστολή του να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους,
ενώ ταυτόχρονα τα Μέλη θα έχουν την δυνατότητα να
απολαμβάνουν ειδικά σχεδιασμένα προνόμια σε σχέση με
τους τρεις βασικούς πυλώνες του: την Εθνική Λυρική Σκηνή
(ΕΛΣ), την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και το
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα
Μελών και τα προσφερόμενα προνόμια, μπορείτε να
αναζητήσετε το σχετικό φυλλάδιο ή να επισκεφθείτε
το www.SNFCC.org/members. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στην αποκ λειστική
γραμμή εξυπηρέτησης του Προγράμματος, 216 809 1010
ή με email στο members@snfcc.org.
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Κύπελλο
Σπύρου Λούη

Ξεναγήσεις

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 πραγματοποιείται
στα Αγγλικά
Έως 25 συμμετοχές
ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ
Δευτέρα - Κυριακή*
13.00-14.30
* Η ξενάγηση της Πέμπτης
πραγματοποιείται
στα Αγγλικά
Έως 25 συμμετοχές
Διάρκεια ξεναγήσεων:
90'
Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events
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Θέλετε να γνωρίσετε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος από κοντά; Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει
καθημερινά ξεναγήσεις στο βραβευμένο κτιριακό
συγκρότημα που θα φιλοξενήσει τις νέες εγκαταστάσεις
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), σχεδιασμένο από το
αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop.
Ανακαλύψτε τις αίθουσες κοινού αλλά και μερικούς από
τους backstage χώρους των δύο κτιρίων. Επισκεφθείτε τις
αίθουσες προβών, την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την
Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, και περιηγηθείτε στο Δημόσιο
Τμήμα της ΕΒΕ, τα ερευνητικά αναγνωστήρια και τους
χώρους αποθήκευσης των βιβλίων. Επίσης, προσφέρονται
καθημερινά ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ως
σύγχρονο έργο Αρχιτεκτονικής Τοπίου, το νέο Πάρκο της
πόλης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας
και της βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα και τις
εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέλιξη. Ένας φιλόξενος
και ανοιχτός χώρος, με φυτεύσεις και χαρακτήρα που
αντανακ λούν το μεσογειακό τοπίο, που μπορείτε να
επισκεφθείτε καθημερινά.
Οι ξεναγήσεις ακολουθούν διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα
στους χώρους του ΚΠΙΣΝ και τη χρήση σκαλοπατιών και ανελκυστήρα.
Η περιήγηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιείται εφόσον οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Οι ξεναγήσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.

Δευτέρα - Κυριακή
06.00-00.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ

Το Ασημένιο Κύπελλο που εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο
Michel Bréal 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 Christie's 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 ολοκ λήρωσή 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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ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΣ & ΕΒΕ
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ
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Γιάννης Μόραλης
Ερωτικό, 1982
Ακρυλικό σε μουσαμά,
200 x 230,4 εκ.

Γιάννης Μόραλης
Χρήστος Καπράλος
Μια φιλία ζωής
και τέχνης
ΦΑΡΟΣ | 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ωράριο Έκθεσης: Δευτέρα – Κυριακή, 06.00 - 00.00

Διοργάνωση:
Κέν τρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος / Εθνική
Πινακοθήκη-Μουσείο
Α λεξάνδρου Σούτζου
Ιδέα, συντονισμός,
επιμέλεια, κείμενα:
Μαρίνα ΛαμπράκηΠλάκα, Διευθύν τρια
ΕΠΜΑΣ, Ομότιμη
Καθηγήτρια Ιστορίας
της Τέχ νης
Έκθεση Γιάννη Μόραλη
Υλοποίηση: Άν νυ
Μάλαμα, Επιμελήτρια
ΕΠΜΑΣ
Έκθεση Χρήστου
Καπράλου
Επιμέλεια: 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 κ λασικές αξίες. Το 1939
επιστρέφουν στην Ελλάδα, όπου συνεχίζουν τον διάλογό
τους με τον κ λασικισμό σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής.
Τη δεκαετία του ‘50 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 κ λασική αφαίρεση των τελευταίων
χρόνων. Οι δύο καλλιτέχνες, γείτονες και στην Αίγινα, δεν
έπαψαν ποτέ να διαλέγονται με σύγχρονο πνεύμα με την
ελληνική αρχαιότητα.

Χρήστος Καπράλος
Κένταυρος και Λαπιθίδα, 1961
Μπρούν τζος, 170 x 140 x 40 εκ.
Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και
Σούλης Καπράλου
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Αθλητισμός &
Ευεξία

Mat Pilates
Δευτέρα 5, 12, 19/12
Τετάρτη 7, 14, 21,
28/12 & 4/1
Παρασκευή 2, 9, 16,
23, 30/12
08.00-09.00
Τετάρτη 7, 14, 21,
28/12 & 4/1
Πέμπτη 1, 8, 15, 22,
29/12 & 5/1
18.00-19.00 &
19.00-20.00

Μέσα από την πρακτική του Mat Pilates, εκτός
από τη σωματική ενδυνάμωση, βελτιώνεται και η
ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η μείωση των
συμπτωμάτων της κόπωσης και η αποβολή του στρες. Οι
ασκήσεις είναι κατάλληλες για άνδρες και γυναίκες όλων
των ηλικιών, αλλά και για αρχάριους ή προχωρημένους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΞΕΦΩΤΟ

Yoga στο Πάρκο
Δευτέρα 5, 12, 19 &
Παρασκευή 2, 9, 16,
23, 30/12
18.00-19.30
Τρίτη 6, 13, 20, 27/12
& 3/1
Πέμπτη 1, 8, 15, 22,
29/12 & 5/1
08.00-09.30

Θαλάσσιο Καγιάκ στο Κανάλι

Με ήπιες πρακτικές αναπνοών, asanas, και χαλάρωσης,
οι συμμετέχοντες μέσω της yoga επιτυγχάνουν πνευματική
ηρεμία, αυτοέλεγχο και αυτοσυγκέντρωση καθώς
και ανάπτυξη θετικής σκέψης. Απώτερος σκοπός του
προγράμματος είναι η καθημερινή βελτίωση σε όλα τα
επίπεδα.

Παρασκευή 2, 9,
16/12
15.00-17.00
Σάββατο 3, 10, 17 &
Κυριακή 4, 11, 18/12
14.30-17.00
(για παιδιά 12+ και
ενήλικες)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΚΑΝΑΛΙ

ΞΕΦΩΤΟ

© Α&Π/Σταύρος Μπόγλου

Έως 15 συμμετοχές ανά
30 λεπτά

12

Μία γνωριμία μικρών και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ
που φέρνει τους συμμετέχοντες σε επαφή με το υδάτινο
στοιχείο του Καναλιού στο ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για μία
μοναδική εμπειρία εκμάθησης σταθερής κωπηλασίας σε
ευθεία πλεύση, που μας απομακρύνει από τη ρουτίνα της
καθημερινότητας.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος /
Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε-Καγιάκ

Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events
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Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης
Παρασκευή 2, 9, 16,
23, 30/12
19.00-20.00 &
20.00-21.00
ΣΤΙΒΟΣ

Με την καθοδήγηση πεπειραμένου καθηγητή φυσικής
αγωγής, το πρόγραμμα έχει στόχο τη βελτίωση της
καρδιοαναπνευστικής αντοχής. Απευθύνεται σε ενήλικες
κάθε ηλικίας που θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους
κατάσταση ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε αγώνα
δρόμου μεγάλων αποστάσεων.

© Α&Π/Σταύρος Μπόγλου

Αθλητισμός & Ευεξία

Εθελοντική Αιμοδοσία
Τετάρτη 14/12
15.00-19.00
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σύλλογος 'Εμείς οι δρομείς...' /
Νοσοκομείο Μεταξά - Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Πειραιά

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης
υγείας και ευεξίας ενηλίκων

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι
Σάββατο 3, 10, 17/12
& Κυριακή 4, 11,
18/12
11.00-12.00
13.00-14.00
(για ενήλικες και
εφήβους 17+)

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει μία σειρά
από διαδραστικές ιστιοπλοϊκές δράσεις, με διαφορετικούς
τύπους σκαφών τόσο μέσα στο νερό, εντός του Καναλιού,
όσο και στη στεριά, με καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις
για παιδιά και ενήλικες.

ΚΑΝΑΛΙ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνεται στο ΚΠΙΣΝ
από τον σύλλογο ‘Εμείς οι δρομείς…’ σε συνεργασία με το
Νοσοκομείο Μεταξά – Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Πειραιά, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κόσμου
σχετικά με μία πράξη που σώζει ζωές!

Δευτέρα - Παρασκευή
06.30-09.30
18.30-21.30
Στις 26 Δεκεμβρίου,
2 & 6 Ιανουαρίου το
πρόγραμμα δεν θα
πραγματοποιηθεί.
ΣΤΙΒΟΣ

Έως 15 συμμετοχές
ανά πρόγραμμα

Με την καθοδήγηση καθηγητών φυσικής αγωγής, οι
ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν
εξατομικευμένο προπονητικό πρόγραμμα, καθώς επίσης
να λάβουν πρακτικές συμβουλές άσκησης. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε κάθε ενήλικα που επιδιώκει να βελτιώσει
την υγεία και ευεξία του μέσω της άθλησης.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

© ΙΣΝ/Γιώργης Γερόλυμπος

Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events

14

15

Τρέχοντας
προς τη
Νέα Χρονιά
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ΑΓΟΡΑ
Με προεγγραφή
στο SNFCC.org/
events
Έως 1500
συμμετοχές

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τρέχουμε στο ΚΠΙΣΝ
κόβοντας το νήμα του 2017! Μία αισιόδοξη γιορτή με
αφορμή τον βραδινό αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων που θα
ξεκινήσει και θα καταλήξει στο σημείο συνάντησης
του ΚΠΙΣΝ, την Αγορά! Γιορτινή μουσική και
πρωτοχρονιάτικα κεράσματα θα περιμένουν τους
συμμετέχοντες στον τερματισμό. Στην αλλαγή του χρόνου
θα γιορτάσουμε όλοι μαζί, ευχόμενοι την καλύτερη αρχή
της καινούργιας χρονιάς!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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SNF RUN © Αναγέν νηση &Πρόοδος

SNF RUN:

Σάββατο 31/12
23.40

Jazz
Διαχρονίες

Παρασκευή 2/12
20.30
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Ένα αφιέρωμα στη σύγχρονη ελληνική τζαζ σκηνή, η
σειρά συναυλιών Jazz Διαχρονίες συνεχίζει το ταξίδι της
προτείνοντας παλιούς και νέους ήχους, funk και κ λασικούς
ρυθμούς, ορχηστρικά και φωνητικά σχήματα. Σκιαγραφεί
τις διαφορετικές εκφράσεις της ελεύθερης αυτής
μουσικής γλώσσας στον ελληνικό χώρο και ανανεώνει
το εβδομαδιαίο ραντεβού της στα Πανοραμικά Σκαλιά
του ΚΠΙΣΝ.

Ο συνθέτης, πολυοργανίστας Τηλέμαχος Μούσας θα
συμπράξει με τον βιρτουόζο Ινδό ταμπλίστα Satnam Ghai
σε μια performance δίχως προηγούμενο. O Τηλέμαχος
κάνοντας χρήση πρωτόγονων έως και σύγχρονων έγχορδων
και ιδιόφωνων οργάνων (ηλεκτρικές και ακουστικές
κιθάρες, βραζιλιάνικο berimbao, θέρεμιν, ραδιόφωνο,
μουσικό πριόνι, jaws harp και live electronics) και ο
Satnam έχοντας τη βαθιά γνώση της ινδικής παράδοσης
δημιουργούν μουσικά ‘εργόχειρα’ που αλληλοεπιδρούν
με το περιβάλλον, εξελίσσονται, κορυφώνονται και έπειτα
χάνονται.
Μία συναυλία με αυτοσχεδιαστική μουσική, πλημμυρισμένη
από σπάνια ηχοχρώματα.

© Δημήτρης Ηλιάδης

Τηλέμαχος Μούσας: ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες,
βραζιλιάνικο berimbao, theremin, ραδιόφωνο, μουσικό
πριόνι, jaws harp
Satnam Ghai: tabla
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© Neerja Nanda

Τηλέμαχος Μούσας &
Satnam Ghai

Jazz Διαχρονίες

Παρασκευή 9/12
20.30
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Ο Θοδωρής Κότσυφας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο
Ντίνος Μάνος και ο Βασίλης Ποδαράς ξεκίνησαν το
τζαζ συγκρότημα Next Step Quintet όταν σπούδαζαν
ακόμα στο Μουσικό Τμήμα του Ιόνιου Πανεπιστημίου
και συνειδητοποίησαν ότι μοιράζονται ένα κοινό όραμα
για τη μουσική. Το 2011 οι τέσσερις δυνάμεις ενώθηκαν
με τον Ελληνοσουηδό σαξοφωνίστα Ορφέα Τσουκαλά
και μετά από έναν χρόνο φρενήρους δημιουργικότητας
κυκ λοφόρησαν το πρώτο επώνυμο άλμπουμ τους με τη
δισκογραφική Puzzlemusik. Έπειτα, με τη συμβολή των
guests Tivon Pennicott και Τάκη Πατερέλη, κυκ λοφόρησαν
το δεύτερο άλμπουμ τους ‘2’, ενώ αυτό το διάστημα
δουλεύουν το επόμενο project τους με τζαζ διασκευές
τραγουδιών των Radiohead.
Θοδωρής Κότσυφας: κιθάρα
Γιάννης Παπαδόπουλος: πιάνο
Ντίνος Μάνος: κοντραμπάσο
Βασίλης Ποδαράς: τύμπανα
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Banda Valéu
Παρασκευή
16/12
20.30
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Η Banda Valéu είναι μια κολεκτίβα μουσικών οι οποίοι
μοιράζονται την κοινή τους αγάπη για τη βραζιλιάνικη
μουσική τόσο στην αυθεντική της μορφή, όσο και με μια
πιο ελεύθερη, αυτοσχεδιαστική προσέγγιση. Η αισθαντική
bossa nova των ’60s συναντά τη διαχρονική και εκρηκτική
samba, για να καταλήξει στα βραζιλιάνικα funky grooves
των ’70s και στη σύγχρονη MPB (Musica Popular Brasileira).
Ένα ταξίδι πλούσιο σε ρυθμούς και εικόνες που γοητεύουν
όχι μόνο τους μυημένους, αλλά και τους μη εξοικειωμένους
με τη βραζιλιάνικη μουσική και κουλτούρα. Η συνεργασία
τους κρατάει χρόνια, με πολυάριθμες εμφανίσεις σε
μουσικές σκηνές της Αθήνας, και όχι μόνο.
Ειρήνη Βαρθακούρη: φωνή
Γρηγόρης Ντάνης: κιθάρα
Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα
Χάρης Χαραλάμπους: μπάσο
Θάνος Χατζηαναγνώστου: τύμπανα

21

© Α λέξης Γκίκας

Next Step Quintet

© Aline Fournier

Jazz Διαχρονίες

Drums & Voice Jazztronica
Project/ I. Doumanis,
A. Toubanaki

Petros Klampanis Group
Παρασκευή
23/12
20.30
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Ο Πέτρος Κ λαμπάνης μεγάλωσε στην Ελλάδα και
επηρεάστηκε τόσο από τη μεσογειακή όσο και από τη
βαλκανική μουσική. Μετά τις σπουδές του στη μουσική σε
Αθήνα και Άμστερνταμ, συνέχισε την πορεία του στη Νέα
Υόρκη, όπου ζει και δραστηριοποιείται τα τελευταία επτά
χρόνια. Όλες οι παραπάνω επιρροές συνδυάζονται με
αναπάντεχους τρόπους στη μουσική του. Λίγο καιρό πριν
την παρουσίαση του νέου του δίσκου με τίτλο Chroma, ο
οποίος θα κυκ λοφορήσει από την νεοϋορκέζικη εταιρεία
Motema Records, ο Πέτρος Κ λαμπάνης επισκέπτεται
την Αθήνα για μία μοναδική συναυλία στο ΚΠΙΣΝ και
προσκαλεί μαζί του στη σκηνή τον πιανίστα και συνθέτη
Σταύρο Λάντσια, και ένα μοναδικό κουαρτέτο εγχόρδων.

Παρασκευή
30/12
20.30
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Πέτρος Κ λαμπάνης: κοντραμπάσο
Σταύρος Λάντσιας: πιάνο
Alfredo Shtuni: βιολί
Migen Selmani: βιολί
Παναγιώτης Αράπογλου: βιόλα
Αλέξανδρος Μποτίνης: τσέλο

H Αγγελική Τουμπανάκη στα φωνητικά και ο Ηλίας
Δουμάνης στα ντραμς δημιουργούν ένα πρωτοποριακό
ντουέτο τυμπάνων - φωνής. Οι δύο μουσικοί καταργούν
τα σύνορα του φυσικού ήχου των οργάνων τους, αφού
τα επεκτείνουν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό ήχο (Fxs,
λούπες, harmonizer, pads, programming, sound design).
Μέσα από τους απρόσμενους συνδυασμούς φωνητικών και
κρουστών ήχων, αναδεικνύεται ο πολυδιάστατος ρόλος των
δύο ξεχωριστών οργάνων. Οι δύο μουσικοί παρουσιάζουν
με ευρηματικές ενορχηστρώσεις διαχρονικά κομμάτια
του διεθνούς τζαζ ρεπερτορίου (εποχής bebop, modal,
hardbop) και πρωτότυπες συνθέσεις, δίνοντας έμφαση στο
ρυθμικό παιχνίδι, στην αυτοσχεδιαστική διάδραση και στην
πειραματική χρήση του κάθε οργάνου, δημιουργώντας έναν
σύγχρονο πολυφωνικό προσωπικό ήχο!

© Δανάη Κωτσάκη

Αγγελική Τουμπανάκη: φωνή, fxs, loops, percussions
Ηλίας Δουμάνης: τύμπανα, φωνή, fxs, loops, programing
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Music
Escapades

Σάββατο 3/12
21.00
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

© Μαργαρίτα Αμαραν τίδη

Gautier

Έχοντας στο ενεργητικό του δύο προσωπικούς δίσκους,
Babylon και Pink Cinnamon, σε αγγλόφωνο στίχο και
τραγούδια γνωστά στο νεανικό κοινό και όχι μόνο,
παρουσιάζει συνθέσεις οι οποίες εμπνέονται από ξένες
κουλτούρες και αποδεικνύουν μέσω της μουσικής τον
δεσμό όλων των λαών και την ομορφιά της αλληλεπίδρασής
τους.
Ο Gautier με τους εξαίρετους Ηλία Βαμβακούση και Κώστα
Λώλο δημιουργούν ένα μουσικό τρίο το οποίο εκφράζει την
πηγαία έμπνευση και την αμεσότητα. Μαζί ανακαλύπτουν
και παρουσιάζουν ξεχωριστούς μουσικούς δρόμους και
μελωδίες, όπου η Δύση συναντάει την Ανατολή και η
παράδοση τις μουσικές του σήμερα.

Μουσική για ονειροπόλους
στο ΚΠΙΣΝ

Γκωτιέ Βελισσάρης: κιθάρα, φωνή
Ηλίας Βαμβακούσης: ούτι, φωνή, κιθάρα, κρουστά
Κώστας Λώλος: βιολί

Μουσικές εξορμήσεις ακολουθώντας επιλεγμένα μουσικά
σχήματα σε ονειρικά ηχοτοπία και εξωτικές αναζητήσεις.
Ηλεκτρονικές επιρροές και minimal αισθητική, πολύχρωμοι
ήχοι, φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί, ψηφιακές λούπες, θέρεμιν,
κιθάρες, πλήκτρα και συνθεσάιζερ από συγκροτήματα της
σύγχρονης μουσικής σκηνής κατακτούν τον Δεκέμβριο τα
Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ.
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Σάββατο 10/12
21.00
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Η συνθέτρια, παραγωγός και θερεμινίστρια May Roosevelt
γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε βιολί σε
νεαρή ηλικία και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το θέρεμιν
και τη σύνθεση και παραγωγή ηλεκτρονικής μουσικής.
Μέχρι σήμερα έχει κυκ λοφορήσει τρεις προσωπικούς
δίσκους, Μουσική σε ποίηση Ντίνου Χριστιανόπουλου
(2013), Haunted (2011) και Panda a story about love
and fear (2009), ενώ έχει συνεργαστεί δισκογραφικά
με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Το 2010 συμμετείχε
στο Red Bull Music Academy στο Λονδίνο. Παράλληλα,
έχει γράψει μουσική για θεατρικές παραστάσεις και
ντοκιμαντέρ.

© Mike Rafail-Tides & Floors

May Roosevelt
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© Γιάν νης Δρακουλίδης

Music Escapades

Schoolwave
Unplugged

Monsieur Μinimal
Σάββατο 17/12
21.00
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Με ήδη τέσσερα άλμπουμ στο ενεργητικό του, άριστες
κριτικές και live εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό,
συμμετοχή σε μουσικές συλλογές του εξωτερικού,
μουσικές επενδύσεις σε τηλεοπτικά σποτ και διαφημίσεις,
συνεργασίες με αξιόλογους Έλληνες και ξένους
καλλιτέχνες και με μεγάλη παρουσία σε ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές playlists, ο Μοnsieur Minimal έχει κερδίσει
επάξια τα τελευταία χρόνια μια αξιοσημείωτη μουσική
αναγνώριση και τον τίτλο του indie/pop esthete.

Τα κυριακάτικα απογεύματα του Δεκεμβρίου τα μαθητικά
συγκροτήματα του Schoolwave κατακτούν την όχθη του
Καναλιού του ΚΠΙΣΝ και ερμηνεύουν, σε πιο χαλαρούς
ρυθμούς, τα τραγούδια που παρουσιάζουν στο ετήσιο
φεστιβάλ. Εάν ‘σκοντάψετε’ πάνω τους, μην τρομάξετε,
θα είναι για καλό!
Οι μπάντες που θα εμφανιστούν είναι οι ακόλουθες:
Κυριακή 4/12
Emperor Tamarin

Τον Μάρτιο του 2015 έχοντας πλέον δημιουργήσει το δικό
του μοναδικό μουσικό ύφος, κυκ λοφόρησε το τέταρτο
προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο High Times, ένα άλμπουμ
με ‘ευρωπαϊκό’ ηχόχρωμα.
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© Γιώργος-Κωνσταν τίνος Μαλεκάκης

Monsieur Minimal: κιθάρα, φωνή
Βελισσάριος Πρασάς: μπάσο
Θοδωρής Γεωργακόπουλος: τύμπανα
Ηλίας Δοξάκης: πλήκτρα
Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα

Κυριακή 11/12
Bombing The Avenue
Κυριακή 18/12
Άστατοι
17.30 | ΚΑΝΑΛΙ
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© Α λέκος Χρηστίδης

Στους ρυθμούς του Κόσμου
- Χριστουγεννιάτικη έκδοση

ΑΓΟΡΑ

Το Voyage Jazz Group θα βρίσκεται στο ΚΠΙΣΝ για ένα
διαδραστικό, διαφορετικό μουσικό πρωινό για παιδιά και
γονείς. Μέσα από γνωστές χριστουγεννιάτικες και όχι
μόνο μελωδίες παρουσιάζονται τα όργανα, οι μουσικοί και
οι ρυθμοί! Από το swing και τη rock μέχρι τη latin και τη
Samba, σας προσκαλούμε να παίξετε κρουστά και άλλα
όργανα και να χορέψετε μαζί μας.

ΑΓΟΡΑ

Η Χορωδία του Μουσικού Ομίλου των Αρσακείων Σχολείων
Ψυχικού έρχεται στο ΚΠΙΣΝ για μία χριστουγεννιάτικη
συναυλία με βυζαντινά τροπάρια και παραδοσιακά κάλαντα
της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Όλοι μαζί θα
κάνουμε μία διαχρονική περιήγηση σε πανέμορφους
χριστουγεννιάτικους ύμνους απ’ όλο τον κόσμο και
αγαπημένες κ λασικές συνθέσεις των Bach, Hαndel
και άλλων μεγάλων συνθετών που σχετίζονται με την
εορταστική αυτή περίοδο. Τη Χορωδία θα πλαισιώσουν
μέλη της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων.

© Alessandro Giacalonne

Πηνελόπη Τζανετάκη: τραγούδι
Γρηγόρης Ασημακόπουλος: σαξόφωνο
Αλέκος Ορφανός: πλήκτρα
Αντώνης Αρβανίτης: μπάσο
Νίκος Σκομόπουλος: ντραμς
Αλέκος Χρηστίδης: ντραμς

Τρίτη 27/12
20.00

© Κώστας Μαρούλης

Σάββατο 24/12
12.00

Παιδική Χορωδία Αρσακείου
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© Αθηνά Λιάσκου

Χριστουγεννιάτικο Γκαλά
Όπερας της ΕΛΣ
Τετάρτη 28/12
20.00
ΦΑΡΟΣ
Για να
εξασφαλιστεί
η βέλτιστη
συμμετοχή, θα
τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Συναυλία της Παιδικής
Χορωδίας της ΕΛΣ

Η γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων ταιριάζει
άριστα με τον λαμπερό, φωτεινό κόσμο της όπερας.
Ορισμένες από τις πιο τρυφερές ιστορίες αγάπης, όπως
αυτή της Μιμής και του Ροντόλφο στη Λα Μποέμ
του Puccini, ξετυλίγονται κατά τη διάρκεια των
Χριστουγέννων. Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) παρουσιάζει
για πρώτη φορά οπερατικές μελωδίες στον εντυπωσιακό
χώρο του Φάρου, με ένα χριστουγεννιάτικο Γκαλά Όπερας
με τους διακεκριμένους Μονωδούς της, συνοδεία
πιάνου. Οι άριες και τα ντουέτα από διάσημες όπερες θα
συναντήσουν τη φωτισμένη χριστουγεννιάτικη Αθήνα μέσα
από την πανοραμική θέα από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Πέμπτη 5/1
20.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ
Για να
εξασφαλιστεί
η βέλτιστη
συμμετοχή, θα
τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)
κάνει ‘ποδαρικό’ στο φουαγέ του νέου κτιρίου της στο
ΚΠΙΣΝ, με μία υπέροχη πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Με
συνοδεία πιάνου και μικρού μουσικού συνόλου και υπό
τη διεύθυνση της Μάτας Κατσούλη, η Παιδική Χορωδία
της ΕΛΣ θα ερμηνεύσει έργα των Schubert, Rossini,
Rachmaninoff και Purcell, εορταστικά χορωδιακά, όπως
η Άγια Νύχτα, καθώς και χριστουγεννιάτικους ύμνους. Η
ΕΛΣ, δίνοντας έναν συμβολικό χαρακτήρα στην εκδήλωση,
επιλέγει να ανοίξει το εναρκτήριο έτος 2017 στις νέες της
εγκαταστάσεις με τους μελλοντικούς της πρωταγωνιστές,
δηλαδή τα παιδιά που συγκροτούν την Παιδική της
Χορωδία.

© Βασίλης Μακρής

Συμμετέχουν οι Μονωδοί της ΕΛΣ:
Βασιλική Καραγιάννη, Έλενα Κελεσίδη,
Αντώνης Κορωναίος, Πέτρος Μαγουλάς,
Μαρία Μητσοπούλου, Μαρισία Παπαλεξίου,
Διονύσης Σούρμπης, Γιάννης Χριστόπουλος
Πιάνο: Σοφία Ταμβακοπούλου
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© Martin Pelikan
© Raoul Gilibert

One-Man
Circus

22, 23, 25*, 26,
28, 29, 30/12
1, 2*, 4, 5, 6/1
19.00-20.30
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Στις 25/12 &
στις 2/1 θα
πραγματοποιηθεί
επιπλέον
παράσταση, στις
16.00-17.30
Για παιδιά και
ενήλικες
Για να εξασφαλιστεί
η βέλτιστη
συμμετοχή θα
τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Φανταστείτε μία ολόκ ληρη παράσταση τσίρκου να
εκτελείται από έναν μόνο άνθρωπο!
Ο άνθρωπος αυτός ΄avec un talent fou΄ (‘με το ταλέντο
ενός τρελού’ - Maurice Béjart) επιχειρεί να εκτελέσει τα πιο
τολμηρά νούμερα του τσίρκου. Ο τίτλος της παράστασης
είναι L’ homme cirque (Ο Άνθρωπος–Τσίρκο), και πρόκειται
για έναν πρωτοποριακό συνδυασμό από ακροβατικά,
μουσικά και χορευτικά νούμερα, τα οποία εκτελούνται
από τον David Dimitri, τον Άρχοντα του Σχοινιού όπως τον
έχουν αποκαλέσει οι New York Times. Όλα όσα βλέπει
ο θεατής είναι αληθινά. Πολλά από τα ακροβατικά του
είναι αρκετά παράτολμα και κάτι μπορεί να πάει στραβά,
ανά πάσα στιγμή. Ο Άνθρωπος–Τσίρκο ζει επικίνδυνα
την κάθε στιγμή. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά ταλαντούχος
και πάντα κατορθώνει να ολοκ ληρώσει τα επικίνδυνα
ακροβατικά του με επιτυχία! Η παράσταση είναι μερικές
φορές ποιητική, άλλες φορές ξεκαρδιστική αλλά, πάνω
από όλα, απίστευτα συναρπαστική. Ως θεατές, θα
δυσκολευτείτε να συγκρατήσετε την αγωνία σας όταν
ο David Dimitri μεταμορφώνεται σε ΄ανθρώπινη μπάλα
κανονιού΄, εκτοξεύοντας τον εαυτό του από τη μία άκρη της
τεράστιας σκηνής του τσίρκου στην άλλη, με τη βοήθεια
του ΄ανθρώπινου κανονιού΄ που ο ίδιος έχει κατασκευάσει.
Έπειτα, ανεβαίνει ήρεμα στο κεκ λιμένο σχοινί του, και
ισορροπώντας σε ένα λεπτό καλώδιο αποχωρεί από τη
σκηνή μέσα από την οροφή του τσίρκου. Συνεχίζει να
περπατά όλο και πιο ψηλά, φτάνοντας μέχρι τον ουρανό…
Η παράσταση L’ homme cirque δημιουργήθηκε το 2007 και
έχει περιοδεύσει στη Βόρεια Καρολίνα, την Ολλανδία, τη
Γερμανία, την Ιταλία, την Ελβετία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία και
πιο εκτεταμένα στη Γαλλία.
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Δραστηριότητες
για παιδιά
Μια φιγούρα χίλιες λέξεις
Πέμπτη 1/12
17.30-19.30
(για εφήβους 12-22
ετών)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Έως 20 συμμετοχές

© Θοδωρής Ζαφειρόπουλος / Ελισάβετ Χελιδώνη

Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΕΧΝΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ
Ή ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Στόχος των εργαστηρίων είναι μέσω των εικαστικών τεχνών
οι έφηβοι, με ή χωρίς αναπηρία, να έρθουν σε επικοινωνία,
να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Έτσι, μέσα
από την αλληλεπίδρασή τους θα μοιραστούν δημιουργικά
τη ‘μοναδικότητά’ τους, θα ευαισθητοποιηθούν και θα
κοινωνικοποιηθούν.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Θοδωρής Ζαφειρόπουλος, εικαστικός
Ελισάβετ Χελιδώνη, εικαστικός, εκπαιδευτικός Ειδικής
Αγωγής

Εμπνευσμένοι από εικόνες κυκ λαδίτικων, αιγυπτιακών και
σύγχρονων φορμαλιστικών γλυπτών θα εξερευνήσουμε
την ανθρώπινη μορφή και θα κατασκευάσουμε τα δικά
μας ειδώλια. Παράλληλα, θα δανειστούμε φόρμες από τα
γλυπτικά έργα της περιοδικής έκθεσης ‘Γιάννης ΜόραληςΧρήστος Καπράλος. Μια φιλία ζωής και τέχνης΄. Στόχος
είναι να πειραματιστούμε, να αποδώσουμε το τρισδιάστατο
αντικείμενο με πηλό και να νιώσουμε τη μαγεία της
πλαστικότητας. Στη συνέχεια όλοι μαζί θα κατασκευάσουμε
ένα γλυπτικό σύμπλεγμα από πολλές φιγούρες και
εμπλεκόμενες φόρμες.

Λόγος και εικόνα
Πέμπτη 15/12
17.30-19.30
(για εφήβους 12-22
ετών)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Έως 20 συμμετοχές
Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events

Λίγες μόνο παράγραφοι από ένα λογοτεχνικό
έργο είναι αρκετές για να μας δώσουν έναυσμα να
δημιουργήσουμε έναν δικό μας κόσμο εικόνων. Τα παιδιά
θα εικονογραφήσουν με σχέδιο και χρώμα μία λεπτομέρεια
του κειμένου. Στη συνέχεια ολόκ ληρη η ομάδα θα
σχεδιάσει από κοινού μία πλήρη εικονογράφηση από ένα
μικρό διήγημα και θα βιβλιοδετήσει κάθε εικόνα με το
κείμενο.
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Δραστηριότητες για παιδιά
Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Έως 25 συμμετοχές

Σάββατο 3, 10, 17/12
& Κυριακή 4, 11,
18/12
09.00-10.00
(για παιδιά 6-9 ετών)
10.00-11.00
(για παιδιά 9-12 ετών)
12.00-13.00
(για παιδιά 12-17 ετών)

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει μία σειρά
από διαδραστικές ιστιοπλοϊκές δράσεις, με διαφορετικούς
τύπους σκαφών τόσο μέσα στο νερό εντός του Καναλιού,
όσο και στη στεριά, με καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις
για παιδιά και ενήλικες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

ΚΑΝΑΛΙ
Έως 15 συμμετοχές ανά
πρόγραμμα
Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events

Στίβος για παιδιά

Yoga για Παιδιά

Δευτέρα 5, 12, 19/12
Τετάρτη 7, 14, 21,
28/12 & 4/1
Παρασκευή 2, 9, 16,
23, 30/12
16.30-17.15
(για παιδιά 6-12 ετών)

Ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για την εκμάθηση των
αγωνισμάτων του στίβου με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό
τρόπο. Τα παιδιά ταυτόχρονα με τη βελτίωση της φυσικής
τους κατάστασης, αποκτούν κοινωνικότητα, πειθαρχία και
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.

ΣΤΙΒΟΣ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Θαλάσσιο Καγιάκ στο Κανάλι

Παίζω και Μαθαίνω (Παραδοσιακό
Παιχνίδι - Μουσικοκινητική Αγωγή)

Παρασκευή 2, 9,
16/12
15.00-17.00
Σάββατο 3, 10, 17 &
Κυριακή 4, 11, 18/12
14.30-17.00
(για παιδιά 12+ και
ενήλικες)
ΚΑΝΑΛΙ
Έως 15 συμμετοχές
ανά 30 λεπτά

Μία γνωριμία μικρών και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ
που φέρνει τους συμμετέχοντες σε επαφή με το υδάτινο
στοιχείο του Καναλιού στο ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για μία
μοναδική εμπειρία εκμάθησης σταθερής κωπηλασίας σε
ευθεία πλεύση, που μας απομακρύνει από τη ρουτίνα της
καθημερινότητας.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος /
Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε-Καγιάκ

Σάββατο 3, 10, 17/12
12.00-13.00
(για παιδιά 4-12 ετών)
ΞΕΦΩΤΟ

Τρίτη 6, 13, 20, 27/12
& 3/1
17.00-18.30
(για παιδιά 5-8 ετών)
Σάββατο 3, 10, 17/12
11.00-12.30
(για παιδιά 9-12 ετών)
ΞΕΦΩΤΟ

Μία παιδοκεντρική προσέγγιση της yoga, με διασκεδαστική
διάθεση και στόχο να μάθουν τα παιδιά να διαχειρίζονται
το σώμα τους, την αναπνοή τους και τις σκέψεις τους.
Παράλληλα δυναμώνουν, βελτιώνουν την ευλυγισία τους και
αποκτούν αυτοπεποίθηση.

© Α&Π/Σταύρος Μπόγλου

ΞΕΦΩΤΟ

© ΙΣΝ/Πηνελόπη Γερασίμου

© Α&Π/Σταύρος Μπόγλου

Σάββατο 3, 10, 17/12
11.00-12.30
(για παιδιά 9-12 ετών)

Μία δημιουργική και ψυχαγωγική απασχόληση με στόχο να
προάγει την ιδέα της άσκησης ως καθημερινό τρόπο ζωής.
Με την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών, η δραστηριότητα
απευθύνεται σε όλους και αγκαλιάζει εξίσου παιδιά που
αντιμετωπίζουν κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες.
© ΙΣΝ/Πηνελόπη Γερασίμου

Πέμπτη 1, 8, 15, 22,
29/12 & 5/1
17.00-18.30
(για παιδιά 5-8 ετών)

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι

Μία διασκεδαστική αναβίωση κοινωνικών παιχνιδιών,
όπως το κουτσό, οι τσουβαλοδρομίες, οι κρίκοι και η
διελκυστίνδα, σε πιο μοντέρνα εκδοχή! Στόχος είναι
να γνωριστούν τα παιδιά με τα στοιχεία του λαϊκού μας
πολιτισμού, αλλά και να ανακαλέσουν οι μεγάλοι μνήμες
από την παιδική τους ηλικία.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Έως 25 συμμετοχές
ανά πρόγραμμα

Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events
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Δραστηριότητες για παιδιά

Σάββατο 3, 10, 17/12
Κυριακή 4, 11/12
Δευτέρα 26/12 & 2/1
Τρίτη 27/12 & 3/1
Πέμπτη 29/12
17.30-20.30

Παιδιά όλων των ηλικιών εξερευνούν και αποτυπώνουν
ζωγραφικά σχήματα, χρώματα και μορφές σε ένα
εργαστήριο ελεύθερης δημιουργικής απασχόλησης.
Και φυσικά, τις εορταστικές ημέρες του Δεκεμβρίου το
εργαστήριο θα έχει χριστουγεννιάτικη διάθεση!

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, εικαστικός

Έως 20 συμμετοχές
ανά 30 λεπτά

Ο εθελοντισμός γιορτάζει
Κυριακή 4/12
10.00-13.00
ΞΕΦΩΤΟ
Θα λειτουργεί
περίπτερο-Κέν τρο
Ενημέρωσης Εθελον τών
Special Olympis Hellas,
σ το Κέν τρο Επισκεπτών,
10.00-13.00.

Σάββατο 3/12
16.00-20.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ
Εργαστήριο σε
συνεχή ροή
Έως 300 συμμετοχές

Ένα εργαστήριο για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες
που εμπνέεται από την ιαπωνική ποίηση ΄haiku΄και τη
ζωγραφική ΄haiga΄. Με αναφορά σε ένα δικό τους
προσωπικό βίωμα, τα παιδιά θα ΄κ λείσουν΄ εικόνα και
κείμενο μέσα σε αυτοσχέδια φαναράκια, τα οποία θα
μεταφέρουν στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ, θα τα ανάψουν και θα
τα αφήσουν να επιπλεύσουν στο νερό. Οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να έχουν μαζί τους μια φωτογραφία εκτυπωμένη
ή αποθηκευμένη ψηφιακά που για τον καθέναν
αντιπροσωπεύει την καθημερινή ομορφιά στην ατέλεια
ή στην τελειότητά της.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Very Young Contemporary Art
(VYCA) & Γιώργος Γυπαράκης, εικαστικός, αναπληρωτής
καθηγητής ΕΜΠ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος /
Special Olympics Hellas

Οι κηπουροί του Πάρκου
Κυριακή 4, 11, 18/12
10.00-11.30
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Έως 30 συμμετοχές

Ο Δεκέμβριος ήρθε στο Πάρκο. Η φύση έχει ανάγκη να
ξεκουραστεί μέσα στις δύσκολες ημέρες του χειμώνα. Οι
μικροί κηπουροί του Πάρκου αναλαμβάνουν δράση και
αυτό τον μήνα, βοηθούν στη συγκομιδή των ελαιόδεντρων,
κατασκευάζουν φωλιές για πουλιά, κομποστοποιούν φυτικά
υπολείμματα, φροντίζουν τον λαχανόκηπο μέσα σε ένα
συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης και ανακάλυψης του
Πάρκου.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατσογιάννη Σταυρούλα,
γεωπόνος-αρχιτέκτων τοπίου
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© Σταυρούλα Κατσογιάν νη

© A little cuckoo across a hydrangea by Yosa Buson

Ευχή σαν χαϊκού

Το ΚΠΙΣΝ γιορτάζει την 5η Δεκεμβρίου, Διεθνή Ημέρα
Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη,
η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1985 για να
τιμήσει τα εκατομμύρια των εθελοντών που είναι ταγμένοι
στην υπηρεσία του ανθρώπου, και προσκαλεί το κοινό
σε μία σειρά ψυχαγωγικών δράσεων. Η ημέρα ξεκινά με
το παιχνίδι Ας παίξουμε μαζί (10.00-11.00) μέσα από το
πρόγραμμα Young Athletes των Special Olympics, όπου
τα παιδιά συμμετέχουν μαζί με τους Νεαρούς Αθλητές
(παιδιά με διανοητική αναπηρία) σε ποικίλα ψυχοκινητικά
παιχνίδια, δομημένα πάνω στις ηλικιακές ικανότητές
τους. Οικογενειακές Δραστηριότητες (11.00-13.00) και η
διασκέδαση συνεχίζεται με ένα από τα δημοφιλέστερα
αθλήματα των Special Olympics, καθώς συνδυάζει την
άθληση με την ψυχαγωγία. Επισκέπτες, εθελοντές, γονείς,
παιδιά με και χωρίς διανοητική αναπηρία συμμετέχουν σε
ομάδες και παίζουν μαζί το άθλημα του Boccia. Την ίδια
ώρα, στο πλαίσιο της Special Olympics Hellas Aerobics
Class, θα γίνει παρουσίαση των ομάδων Healthy Community
Project των Special Olympics, με τη συμμετοχή εθελοντών/
συνοδών και κοινού. Η γιορτή θα κ λείσει με πικ νικ, όπου
όποιος θέλει μπορεί να έχει μαζί του το κολατσιό του, και
μουσική!
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© Α&Π/Σταύρος Μπόγλου

Ελεύθερη δημιουργική απασχόληση

Δραστηριότητες για παιδιά
Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής
για παιδιά

Με την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του
Υπουργείου Παιδείας

Από Πέμπτη 15/12 έως
Κυριακή 15/1
06.00-00.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ενεργός Πολίτης

© Α&Π/Σταύρος Μπόγλου

Σάββατο 10/12
11.00-13.00
(για εφήβους 12-15
ετών)
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ΚΠIΣΝ
οργανώνει ένα εργαστήριο πολιτικής και φιλοσοφικής
αγωγής για εφήβους. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα
προβληθεί η ταινία Το απαγορευμένο ποδήλατο της Haifaa
Al-Mansour (Wadjda, 2012). Στη συνέχεια του έργου
θα ακολουθήσουν συζήτηση και πρακτικές φιλοσοφικής
κατανόησης. Μερικά από τα ερωτήματα που θα θέσουμε
είναι: Πώς αντιλαμβάνομαι τις φράσεις ‘έχω δικαίωμα’
και ‘έχω υποχρέωση’; Τι σημαίνει ‘αδικία’, ως νόημα και ως
αίσθημα; Ποια η σχέση ‘ελευθερίας’ και ‘επιθυμίας’;
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατερίνα Βιρβιδάκη, Διδάκτωρ
στην Αισθητική του Κινηματογράφου, Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης

Kids Sprint
Κυριακή 11/12
10.00-13.00
(για παιδιά & εφήβους
6-15 ετών)
ΣΤΙΒΟΣ
Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events
Έως 30 συμμετοχές ανά
κατηγορία

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Φτιάξε το δικό σου Χριστουγεννιάτικο
Λεύκωμα Τέχνης
Σάββατο 17/12
11.30-13.30
(για παιδιά 3-6 ετών)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ
Έως 30 συμμετοχές

Αντλώντας έμπνευση από το παιδικό βιβλίο του Hervé
Tullet The Game of Mix-up Art, τα παιδιά γνωρίζουν ποικίλα
εικαστικά κινήματα και έργα τέχνης, και εκφράζουν τις
σκέψεις τους πάνω σε κάρτες διαφορετικών μεγεθών και
σχημάτων. Μέσα από διαφορετικούς συνδυασμούς των
καρτών, θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο έργο τέχνης, ένα
χριστουγεννιάτικο λεύκωμα, το οποίο στο τέλος μπορούν να
πάρουν μαζί τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Eileen Botsford, εικαστικός

Τρέχουμε όλοι μαζί στον Στίβο του ΚΠΙΣΝ! Ένας αγώνας
δρόμου μικρών αποστάσεων για παιδιά και εφήβους 6-15
ετών, σε ευθεία 217 μέτρων. Οι αποστάσεις εξαρτώνται
από την ηλικία των συμμετεχόντων και ο αγώνας θα
χρονομετρηθεί.
Παιδιά 6-9 ετών › 40 μέτρα. Παιδιά 10-11 ετών › 50 μέτρα.
Παιδιά 12-13 ετών › 80 ή 150 μέτρα. Έφηβοι 14-15 ετών ›
80 ή 150 μέτρα.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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150 Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες σε όλη
την Ελλάδα που συμμετέχουν στο Δίκτυο Ελληνικών
Βιβλιοθηκών καλούνται να υλοποιήσουν ένα κοινό
δημιουργικό εργαστήριο, κατά το οποίο τα παιδιά
εμπνέονται από βιβλία για να γράψουν κάρτες με ευχές
για το 2017. Το δημιουργικό αυτό αποτέλεσμα θα έχουν
τη δυνατότητα να δουν από κοντά όσοι επισκεφθούν το
ΚΠΙΣΝ μέσα στις γιορτές, καθώς οι κάρτες θα φτάσουν
ταχυδρομικά από δεκάδες πόλεις και χωριά της χώρας
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και θα κρεμαστούν σε
ειδική κατασκευή ώστε να στολίσουν το νέο της κτίριο!

© Eileen Botsford

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κυκ λοφοριακής αγωγής
απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και απαρτίζεται από
θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και έντυπο υλικό.
Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει τα παιδιά
σχετικά με τους κανόνες ασφαλούς κίνησης επιβατών,
πεζών και ποδηλατών.

© Ελληνική Αστυνομία

Κυριακή 4 & 18/12
11.00-14.00
(για παιδιά 5-12 ετών)

Ευχές από το Δίκτυο Ελληνικών
Βιβλιοθηκών

41

Δραστηριότητες για παιδιά

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ
Εργασ τήρια σε
συνεχή ροή
Έως 300 συμμετοχές

Το Playroom γιορτάζει τα πρώτα Χριστούγεννα του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος με τρία παράλληλα καλλιτεχνικά
εργαστήρια. Ελάτε να δείτε από κοντά μια δισδιάστατη
φάρμα εμπνευσμένη από διάσημα έργα τέχνης! Θα
μπορέσετε να ανακαλύψετε τους ζωγράφους και τα
κινήματα που κρύβουν τα ζώα της φάτνης; Στον τοίχο
Βάλε-Βγάλε όλα μετακινούνται και αλλάζουν θέση και
στα τραπέζια μας το χαρτί δεν τελειώνει ποτέ. Χαρούμενα
Χριστούγεννα γεμάτα χρώμα και φαντασία!

© Μανώλης Αγ γελάκης/tind

Κυριακή 18/12
11.30-14.30

Τύπωσε τη δική σου ευχή

© we the people

Η Χριστουγεννιάτικη φάρμα των ζώων
Παρασκευή 23/12
11.00-15.00
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Εργασ τήριο σε
συνεχή ροή
Έως 300 συμμετοχές

Ένα χριστουγεννιάτικο εργαστήριo μεταξοτυπίας για
μικρούς και μεγάλους, όπου οι συμμετέχοντες εκτυπώνουν
τη δική τους προσωπική ευχετήρια κάρτα για να κρατήσουν
ή να δώσουν σε αγαπημένα πρόσωπα τις γιορτινές ημέρες
των Χριστουγέννων.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χρύσανθος και Μανώλης
Αγγελάκης/tind

Η Χριστουγεννιάτικη φάρμα των ζώων: για παιδιά 6-10+ ετών
Χριστουγεννιάτικος τοίχος Βάλε-Βγάλε: για παιδιά 6-8 ετών
Τραπέζια με χαρτί που δεν τελειώνει ποτέ: για παιδιά 0-5
ετών & γονείς.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom

22, 23, 24, 25, 29, 30,
31/12 & 1/1
10.00-12.00 &
17.00-19.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ετοιμάζεται να
μετακομίσει στο νέο της κτίριο και προετοιμάζει τους
επισκέπτες της με αναγνώσεις βιβλίων κατά την περίοδο
των χριστουγεννιάτικων γιορτών. Συγγραφείς, ηθοποιοί
και άλλοι καλλιτέχνες, επιλέγουν από τη συλλογή της ΕΒΕ
χριστουγεννιάτικες ιστορίες απ’ όλο τον κόσμο και τις
διαβάζουν σε ΄παιδιά΄ κάθε ηλικίας.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Πού κρύφτηκε η μουσική;
Παρασκευή 23/12
17.00-18.00
(για παιδιά 18 μηνών3 ετών & γονείς)
18.30-19.30
(για παιδιά 3-6 ετών)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Έως 25 συμμετοχές
ανά πρόγραμμα

Ένα διαφορετικό κυνήγι θησαυρού ξυπνάει τις αισθήσεις
στον Μουσικό Κήπο και τους χώρους γύρω του. Γιγάντια
ή μικροσκοπικά μεταλλόφωνα, μουσικά πατήματα ή νότες
του αέρα και ένας μυστικός ήχος βροχής, μας δίνουν τα
στοιχεία. Βάζουμε όλη μας τη φαντασία, μαζί με λίγη από
τη χριστουγεννιάτικη μαγεία και με τη βοήθεια των ξωτικών
βρίσκουμε τη μουσική, πειραματιζόμαστε με τους ήχους και
συνθέτουμε τα πιο αστεία χριστουγεννιάτικα κάλαντα!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Παιχνιδαγωγείο
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© Παιχνιδαγωγείο

Χριστουγεννιάτικες αναγνώσεις

Δραστηριότητες για παιδιά
Ο Ευγένιος Τριβιζάς στο ΚΠΙΣΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ

Έκτακτο εναέριο ανακοινωθέν
Σας ενημερώνουμε ότι ο Ευγένιος Τριβιζάς, αγαπημένος
συγγραφέας μικρών και μεγάλων, έχει ξεκινήσει από το
Νησί των Πυροτεχνημάτων με τον ιπτάμενο ιππόκαμπό του
και κατευθύνεται ολοταχώς προς το ΚΠΙΣΝ. Ευελπιστούμε
ότι αν δεν συγκρουστεί με κανένα ιπτάμενο κρουασάν,
αν δεν πέσει στον Ωκεανό των Γιασεμιών και αν δεν τον
αιχμαλωτίσουν πρασινογένηδες πειρατές, θα βρίσκεται τη
Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου, στις 11.00 π.μ. κοντά μας για να
μας ταξιδέψει στους μαγικούς του κόσμους.

Τετάρτη 4/1
10.00-10.30
10.30-11.00
12.00-12.30
12.30-13.00
(για παιδιά 6+ ετών)
© Mathew Bourgois

Δευτέρα 26/12
11.00

Πιάνο Δαπέδου στο Πάρκο

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Έως 12 συμμετοχές
ανά 30 λεπτά

Μέσα από μία σειρά μουσικοκινητικών παιχνιδιών, τα παιδιά
εισάγονται βαθμιαία στους ήχους, στα χρώματα και στον
τρόπο παιξίματος των πιάνων δαπέδου Dance Chimes στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Το παιχνίδι συμβάλλει στον συντονισμό των σωματικών
κινήσεων, στη λειτουργία της δραστηριότητας και της
χαλάρωσης, στη διαχείριση του κέντρου βάρους του
σώματος αλλά και στην αντίληψη της ταχύτητας, του
μουσικού μέτρου και του ρυθμού.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Κωνσταντίνος Γιαξόγλου, πιανίστας, καθηγητής
Jazz - μοντέρνου πιάνου
Ελένη Βαλεντή, Jazz vocalist, καθηγήτρια φωνητικής
Δημήτρης Τάσαινας, μουσικός

© ΚΠΙΣΝ

Μη χάσετε μία μοναδική ευκαιρία να θαυμάσετε ένα
αυθεντικό πούπουλο από το μαξιλάρι της πεντάμορφης
πριγκιποπούλας, να δείτε ένα αόρατο πράσινο καγκουρό
να χορεύει συρτάκι και να αποκτήσετε έναν ηλιόσπορο που,
όταν τον φυτεύεις, φυτρώνει ένας ήλιος.

Τετάρτη 28/12 & 4/1
10.00-13.00
ΣΤΙΒΟΣ-ΞΕΦΩΤΟΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣΚΑΝΑΛΙ
Έως 300 συμμετοχές

Μία ημέρα γεμάτη ψυχαγωγικά παιχνίδια κινητικών και
νοητικών δεξιοτήτων θα φέρει παιδιά και γονείς πιο κοντά
στο Πάρκο, αλλά και στο πνεύμα των ημερών. Παιχνίδια
που δίνουν έμφαση στην έννοια της συνεργασίας και την
ενεργοποίηση των αισθήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την
ψυχική και σωματική ευεξία.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Η μουσική συναντά τους δεινόσαυρους
Παρασκευή 6/1
11.00-12.00
(για παιδιά 3-5 ετών)
12.30-13.30
(για παιδιά 5-7 ετών)
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ένα εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα όπου παιδιά και
γονείς έρχονται σε επαφή με μουσικά έργα διαφορετικών
στυλ και περιόδων, από τα οποία αναδύονται ιστορίες
για… τους δεινόσαυρους. Μέσα από θεατρικό παιχνίδι,
μουσικό αυτοσχεδιασμό και κινητική έκφραση, τα παιδιά
θα αναπτύξουν το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο και την
ικανότητά τους να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς
επίσης θα καλλιεργήσουν τη φαντασία τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Λόγου Παίγνιον
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© Λόγου Παίγ νιον

Kids Playpark

Stand-up
comedy
στο ΚΠΙΣΝ

Ένας άνθρωπος, ένα μικρόφωνο και ένα κοινό που θέλει
να γελάσει. Αυτά είναι τα μόνα πράγματα που χρειάζονται
για μια παράσταση stand-up comedy. Μια παράσταση
κωμωδίας που βασίζεται μόνο σε έναν άνθρωπο. Έναν
άνθρωπο που αυτοσαρκάζεται, αλλάζει ρόλους, αναλύει
την καθημερινότητα, διακωμωδεί την εποχή μας και
σατιρίζει τα περίεργα της ζωής.
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φέτος
τα Χριστούγεννα καλεί μερικούς από τους καλύτερους
κωμικούς της Ελλάδας και δημιουργεί οκτώ γιορτινές
βραδιές stand-up comedy και κωμικού αυτοσχεδιασμού,
όπου οι καλλιτέχνες και το κοινό γίνονται μια παρέα και
διασκεδάζουν βρίσκοντας όλα αυτά που μας συνδέουν και
μας κάνουν να γελάμε.
Επιμέλεια ενότητας: Λάμπρος Φισφής

Παρασκευή 23/12
Μιχάλης Μαθιουδάκης

Δευτέρα 2/1
Αριστοτέλης Ρήγας

Τρίτη 27/12
Γιώργος Χατζηπαύλου

Τρίτη 3/1
Λάμπρος Φισφής

Πέμπτη 29/12
Δημήτρης Δημόπουλος

Τετάρτη 4/1
Κατερίνα Βρανά

Παρασκευή 30/12
Κωμικό Μπουμ

Παρασκευή 6/1
Βύρων Θεοδωρόπουλος

21.30 | ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Γιώργος Αγ γελόπουλος, Γιάν νης Σαρακατσάνης, Ζήσης Ρούμπος, Δημήτρης Δημόπουλος, Μιχάλης Μαθιουδάκης,
Λάμπρος Φισφής © Στέλιος Μαυρογιάν νης / Βύρων Θεοδωρόπουλος © Δημήτρης Πούπαλος / Κατερίνα Βρανά ©
Giada Garofalo / Γιώργος Χατζηπαύλου © Γιώργος Α λεξανδράκης / Αριστοτέλης Ρήγας ©Δημήτρης Δημόπουλος
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© ΗΡΑ

Δραστηριότητες
για ενήλικες
Μαθαίνω και καλλιεργώ τα φυτά της
μεσογειακής και υγιεινής διατροφής

Κηπουρική για ενήλικες
Ομάδα Α
Τρίτη 6, 13, 20/12
10.30-12.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Ομάδα Β
Σάββατο 3, 10, 17/12
10.30-12.30
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ

Κύκ λος τριών μαθημάτων κηπουρικής που προσφέρει
απλές, πρακτικές συμβουλές για την καλλιέργεια
λαχανικών, αρωματικών φυτών και συνηθισμένων
καλλωπιστικών φυτών. Παρουσιάζονται οι στοιχειώδεις
αρχές σχεδιασμού του κήπου, τα κριτήρια επιλογής και η
συντήρηση των φυτών, τα ενδεχόμενα προβλήματα και οι
οικολογικοί τρόποι διαχείρισής τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αντρέας Μπαρμπούτσης,
γεωπόνος-αρχιτέκτων τοπίου

Ευχή σαν χαϊκού
Σάββατο 3/12
16.00-20.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ
Εργασ τήρια σε
συνεχή ροή
Έως 300 συμμετοχές

Ένα εργαστήριο για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες που
εμπνέεται από την ιαπωνική ποίηση ΄haiku΄ και τη ζωγραφική
΄haiga΄. Με αναφορά σε ένα δικό τους προσωπικό βίωμα,
οι συμμετέχοντες θα ΄κλείσουν΄ εικόνα και κείμενο μέσα
σε αυτοσχέδια φαναράκια, τα οποία θα μεταφέρουν στο
Κανάλι του ΚΠΙΣΝ, θα τα ανάψουν και θα τα αφήσουν να
επιπλεύσουν στο νερό. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν
μαζί τους μια φωτογραφία εκτυπωμένη ή αποθηκευμένη
ψηφιακά που για τον καθέναν αντιπροσωπεύει την
καθημερινή ομορφιά στην ατέλεια ή στην τελειότητά της.

Δευτέρα 5, 12, 19/12
18.00-21.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η Μεσόγειος, με το ιδιαίτερο κλίμα και τη βιοποικιλότητά
της, αποτελεί μία περιοχή όπου καλλιεργούνται και
καταναλώνονται υψηλής διατροφικής αξίας αγροτικά
προϊόντα. Η ελιά, το αμπέλι, τα λαχανικά και τα
λαχανευόμενα, τα βότανα, τα όσπρια, τα δημητριακά, οι ξηροί
καρποί, το μέλι, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα,
αποτελούν σήμερα τα βασικά υλικά της υγιεινής μεσογειακής
διατροφής. Μέσα από το πρόγραμμα, θα γνωρίσουμε τα
σημαντικότερα μεσογειακά αγροτικά προϊόντα, την ιστορία,
τη διατροφική τους αξία, τις χρήσεις τους, μαζί με τα μυστικά
της παραγωγής και μεταποίησής τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Ορέστης Δαβίας, βιολόγος - ερευνητής
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, γεωπόνος - σύμβουλος
βιολογικής γεωργίας
Μιχάλης Γκολιομύτης, λέκτορας τμήματος Επιστήμης
Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Very Young Contemporary Art
(VYCA) & Γιώργος Γυπαράκης, εικαστικός, αναπληρωτής
καθηγητής ΕΜΠ
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Δραστηριότητες για ενήλικες

Εργαστήρια για όσους ξεχνούν
λίγο ή πολύ!
Τρίτη 6, 13, 20,
27/12 & 3/1
17.30-19.30
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ

TEDxAthens Salon

Ενισχύστε τη μνήμη σας και τις άλλες νοητικές
λειτουργίες σας μέσα από μία ομαδική δραστηριότητα!
Σκοπός των εργαστηρίων είναι η νοητική κινητοποίηση,
η σωματική ευεξία, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και η
κοινωνικοποίηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες
και γυναίκες άνω των 65 ετών που θέλουν να διατηρηθούν
δραστήριοι και υγιείς!

Κυριακή 18/12
17.30
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ
Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events

Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να φορούν άνετα ρούχα
και παπούτσια.
© Γιάν νης Λεφάκης/TEDx Athens

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τετάρτη 7, 14, 21/12
& 4/1
18.00-21.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Πώς μπορείτε να διατηρείτε ένα φυτικό φαρμακείο πρώτων
βοηθειών στο σπίτι σας; Κύκ λος τριών εισαγωγικών
μαθημάτων στη φυτοθεραπεία που θα εφοδιάσουν τους
συμμετέχοντες με τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να
δημιουργήσουν το δικό τους οικιακό φυτικό φαρμακείο. Στα
μαθήματα θα αναφερθούν η παραδοσιακή και σύγχρονη
φυτοθεραπεία, τα θεραπευτικά φυτά και η δράση τους, η
οικιακή παρασκευή και χρήση των φυτικών σκευασμάτων,
καθώς και οι βασικές αρχές της καλλιέργειας, συλλογής
και επεξεργασίας των θεραπευτικών φυτών.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: TEDxAthens σε συνεργασία
με το ΚΠΙΣΝ

© ΗΡΑ

Τα φαρμακευτικά φυτά

Ο θεσμός του TEDxAthens Salon έρχεται στο ΚΠΙΣΝ
θέτοντας μία καίρια κοινωνική ερώτηση: Τι σημαίνει τελικά
προσβασιμότητα; Έξι ξεχωριστές ομιλίες θα μας βοηθήσουν
να βγούμε από αυτό που θεωρεί ο καθένας μας φυσικό
περιβάλλον και να αγγίξουμε την πραγματική σημασία της
προσβασιμότητας, στην καθημερινότητα και σε ολόκληρη
τη ζωή μας. Αυτή τη φορά, θα δούμε μέσα από ένα
διαφορετικό πρίσμα πόσοι τρόποι υπάρχουν να ξεπερνάς
εμπόδια, μέσα από την οπτική ενός τυφλού, τα λόγια ενός
κωφού και τα βήματα ενός ανθρώπου με αναπηρία. Η
προσβασιμότητα αφορά τελικά μόνο τις κλασικές μορφές
αναπηρίας που όλοι γνωρίζουμε; Πώς ακριβώς αγκαλιάζει
η κοινωνία μας τους ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα; Σας περιμένουμε σε μία καθόλα προσβάσιμη
εκδήλωση για ένα θέμα που μας αφορά όλους!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Ορέστης Δαβίας, βιολόγος - ερευνητής,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, γεωπόνος σύμβουλος
βιολογικής γεωργίας
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Δραστηριότητες για ενήλικες

Τετάρτη 21/12
18.00-21.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ
Έως 30 συμμετοχές

Η δημιουργική διαδικασία ξεκινά με μία βόλτα στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος, όπου οι συμμετέχοντες θα διαλέξουν
ένα φύλλο ή καρπό που θα καλυφθεί από διάφανο υλικό για
να διατηρηθεί και στη συνέχεια θα μεταμορφωθεί σε ένα
μοναδικό γούρι για το 2017! Μέσα από τη δημιουργική αυτή
διαδικασία, θα έρθουμε σε επαφή με την τεχνική διάσταση
του κοσμήματος ως αντικειμένου, αλλά και με τη θεωρητική
υπόσταση και παράδοσή του.

ΖΟΟ
© ΚΠΙΣΝ

Το γούρι της Πρωτοχρονιάς
Παρασκευή 30/12
18.00-21.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ
Έως 30 συμμετοχές

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Λυδία Ανδριώτη, εικαστικόςκαλλιτέχνις & Κατερίνα Ζαφειροπούλου, εικαστικόςκαλλιτέχνις

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Μαργαρίτα Μυρογιάννη,
εικαστικός

Μαθήματα Υποστήριξης ΖωήςΠρώτων Βοηθειών
Πέμπτη 22/12
17.30-19.00 &
19.00-20.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Έως 20 συμμετοχές
ανά πρόγραμμα

Τα Μαθήματα Υποστήριξης Ζωής-Πρώτων Βοηθειών
στοχεύουν στην ενημέρωση των πολιτών για την αντιμετώπιση
έκτακτων προβλημάτων υγείας που μπορεί να απειλήσουν
τη ζωή. Προσφέρεται μη πιστοποιημένη εκπαίδευση στην
αντιμετώπιση θυμάτων ανακοπής, πνιγμού και πνιγμονής,
καθώς και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιωτή.
Ακολουθεί πρακτική άσκηση με ειδικά προπλάσματα.

Μαθήματα Πληροφορικής για όλους
Δευτέρα - Παρασκευή
11.00-12.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Εργασ τήριο σε
συνεχή ροή
Έως 300 συμμετοχές
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Ένα χριστουγεννιάτικο εργαστήριο μεταξοτυπίας για μικρούς
και μεγάλους, όπου οι συμμετέχοντες εκτυπώνουν τη δική
τους προσωπική ευχετήρια κάρτα για να κρατήσουν ή να
δώσουν σε αγαπημένα πρόσωπα τις γιορτινές ημέρες των
Χριστουγέννων.

Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει, και την ίδια στιγμή
κατακλύσει, τη σύγχρονη καθημερινότητά μας το ΚΠΙΣΝ
προσφέρει την ευκαιρία μιας πρώτης επαφής με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι
με τη χρήση τους. Τα μαθήματα υπολογιστών απευθύνονται
σε χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία, οι οποίοι επιθυμούν
να μάθουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, τη
χρήση βασικών προγραμμάτων (Word και Excel) και την
πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν
στη διεκπεραίωση απλών εργασιών. Μέσα από απλά και
πρακτικά βήματα εκμάθησης το πρόγραμμα απευθύνεται σε
αρχάριους χρήστες ηλικίας 65+ και σε όσους επιθυμούν
να λάβουν βασικές γνώσεις του αντικειμένου. Τα μαθήματα
πραγματοποιούνται στο ισόγειο της ΕΒΕ, όπου διατίθενται
σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

© ΚΠΙΣΝ

© Μανώλης Αγ γελάκης / tind

Τύπωσε τη δική σου ευχή
Παρασκευή 23/12
11.00-15.00

Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους αναφορικά με την παράδοση της
γλυπτικής μεθόδου origami, καθώς θα σχεδιάσουν και θα
συναρμολογήσουν γλυπτικά αντικείμενα με μοναδικό υλικό το
χαρτί. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή μιας
σειράς έργων εμπνευσμένων από το ζωικό βασίλειο.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Χρύσανθος και Μανώλης Αγγελάκης/tind
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Park Your
Cinema
ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

Το Park Your Cinema βρίσκεται πλέον στην καρδιά του
χειμώνα και προσθέτει στους γνωστούς κύκ λους προβολών
του το γιορτινό κ λίμα των ημερών, με ακόμα περισσότερες
ταινίες για κάθε είδους επισκέπτη του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Για να εξασφαλίστεί
η βέλτιστη
συμμετοχή στις
εκδηλώσεις, θα
τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Αυτόν τον μήνα ολοκ ληρώνονται τα αφιερώματα ΄Τεύχος:
Βιβλιοθήκη΄ (με φιλμ θεματικής που αφορούσε το
βιβλίο και τη συγγραφή) και ΄Τα Τέρατα της Universal΄
(με τις αρχετυπικές παραγωγές ταινιών τρόμου του
αμερικανικού studio). Παράλληλα, συνεχίζονται οι
προβολές μεταγλωττισμένων στα ελληνικά φιλμ για παιδιά,
με animated ή live action παραγωγές, στο πλαίσιο του
προγράμματος ΄Προβολές για παιδιά΄.
Καθώς ο Δεκέμβριος ανήκει στις γιορτές, προστέθηκε ο
κύκ λος ‘Ιστορίες Χριστουγέννων΄, με φιλμ που βάζουν
τους θεατές στο κ λίμα και το πνεύμα χαράς αυτών των
ημερών, προσφέροντας μηνύματα αισιοδοξίας αλλά και
πραγματική κινηματογραφική συγκίνηση. Το σινεμά, με το
χάρισμα της ψυχαγωγίας, ανέκαθεν ήταν συνδεδεμένο
με την έξοδο του απλού πολίτη, ο οποίος αναζητούσε
τη φυγή μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Κ λασικά έργα με
κοινωνικά μηνύματα παντοτινά, μιούζικαλ του αμερικανικού
κινηματογράφου γεμάτα πασίγνωστα τραγούδια και
χορευτικά νούμερα, σύγχρονες ταινίες με θράσος ή πιο
κυνικό χιούμορ, όπως αρμόζει στην εποχή μας, θα σε
κάνουν να νιώσεις λίγο καλύτερα και να θυμηθείς το νόημα
των Χριστουγέννων. Όσο στραβά κι αν προχωρά ο κόσμος,
αυτό δεν πρόκειται να ξεθωριάσει ποτέ. Όπως και η μαγεία
της κινηματογραφικής τέχνης.
Ως highlight των εκδηλώσεων του Park Your Cinema για
το τέλος του χρόνου, η σπάνια προβολή της Fantasia,
αυτού του απίστευτα οραματικού έργου του Walt Disney
από το 1940, μοιάζει με το ιδανικό δώρο του ΚΠΙΣΝ
για μικρούς και μεγάλους θεατές που αξίζει να μάθουν ή
γνωρίζουν ήδη καλά τον κόσμο της κ λασικής μουσικής,
εδώ οπτικοποιημένος με την πιο ασύλληπτη φαντασία των
δημιουργών κινουμένων σχεδίων. Ναι, ας γιορτάσουμε!
Επιμέλεια προβολών - Κείμενα: Ηλίας Φραγκούλης
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Σάββατο 3/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Σάββατο 10/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Σάββατο 17/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Park Your Cinema
Τα Τέρατα της Universal

Park Your Cinema
Τεύχος: Βιβλιοθήκη

Η μνηστή του Φρανκενστάιν
The bride of Frankenstein (1935)

Η κλέφτρα των βιβλίων
The book thief (2013)

Το ‘Τέρας΄ που δημιούργησε ο Φρανκενστάιν επιστρέφει σε τούτο το
ανώτερο sequel της ομώνυμης ταινίας του 1931, για να δώσει στον
Boris Karloff ένα θηλυκό ταίρι που, επίσης, έρχεται από τον κόσμο των
νεκρών. Τα αριστουργηματικά, εξπρεσιονιστικά σκηνικά του Charles
D. Hall, η iconic φιγούρα (και η κόμμωση!) της Elsa Lanchester και
ο συνδυασμός του λανθάνοντος camp χιούμορ με τον ρομαντικό
πεσιμισμό τοποθετούν το φιλμ στην πρώτη θέση των θρυλικών
monster movies για το studio της Universal. Η ατάκα We belong dead!
αποτελεί μια κραυγή πόνου που σοκάρει ακόμη και σήμερα.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η θηριωδία
του χιτλερικού φασισμού, υπό το πρίσμα των Γερμανών που έζησαν
εκείνη την περίοδο, με βασική ηρωίδα ένα 12χρονο κορίτσι το
οποίο βρίσκει ΄καταφύγιο΄ στον κόσμο των βιβλίων που κλέβει
και μοιράζεται μαζί με άλλους Εβραίους στο υπόγειο των θετών
του γονιών. Το διάσημο bestseller του Markus Zusak ζωντανεύει
συγκινητικά, μέσα από μια ταινία που δίχασε την κριτική αλλά
έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία, χαρίζοντας μία ακόμη οσκαρική
υποψηφιότητα καλύτερης μουσικής στον John Williams.

Σκηνοθεσία: James Whale

Σκηνοθεσία: Brian Percival

Ο Λυκάνθρωπος
The Wolf Man (1941)

Η επεισοδιακή επιστροφή της
Ταμάρα Ντρου / Tamara Drewe (2010)

Η επίθεση ενός λύκου κρύβει δυσάρεστες συνέπειες για τον
ήρωα που υποδύεται ο… χαμένος πίσω από τις τρίχες Lon Chaney,
Jr., σε τούτο το τρομακτικό σουξέ τού genre, το οποίο επηρέασε
όλες τις κατοπινές φιλμικές απόπειρες που άγγιξαν τον μύθο του
λυκανθρωπισμού, έστω κι αν το μοτίβο της μεταμόρφωσης σε κάθε
πανσέληνο δεν έχει θέση εδώ. Ο ηθοποιός ξόδευε πέντε με έξι
ώρες ημερησίως μονάχα για το μακιγιάζ του, το οποίο έβγαζε από
πάνω του επί μία ολόκληρη ώρα μετά το γύρισμα! Η Universal είχε
πρωτοσυστήσει στο κοινό της αυτό το τέρας με το λιγότερο γνωστό
Werewolf of London, το 1935.

Κυριακή 11/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η Ταμάρα επιστρέφει στο χωριό των παιδικών της χρόνων, όχι
πια σαν ένα ΄ασχημόπαπο΄ που κανείς δεν θα ήθελε να θυμάται,
αλλά ως μια απίστευτη καλλονή που κάνει όλους τους άντρες να
καρδιοχτυπούν για ένα της βλέμμα. Ο ανδρικός πληθυσμός της
περιοχής αναστατώνεται ανεπανόρθωτα, ενώ τα παλιά της και…
αποτυχημένα φλερτ, ένας ασήμαντος που την είχε απορρίψει και
ένας διάσημος συγγραφέας που την είχε αγνοήσει επαγγελματικά,
θα βρουν τώρα τον ΄δάσκαλό΄ τους! Η σκαμπρόζικη graphic novel
της Posy Simmonds γίνεται μια ψυχαγωγικότατη κομεντί στα χέρια
του Frears.

Σκηνοθεσία: George Waggner

Σκηνοθεσία: Stephen Frears

Ο τρόμος της Μαύρης Λίμνης
Creature from the Black Lagoon (1954)

Γνήσιο Αντίγραφο
Certified Copy (2010)

Ένα προϊστορικό τέρας που κρυβόταν στα βάθη της ζούγκλας του
Αμαζονίου εντοπίζεται από ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι επιχειρούν
να το αιχμαλωτίσουν και να το μεταφέρουν στον πολιτισμό για να το
μελετήσουν. Μια καθόλου καλή ιδέα, προφανώς. Αρχετυπικό φιλμ που
γνώρισε τεράστια εισπρακτική επιτυχία στην εποχή του, υποστηριζόμενο
από το σασπένς των υποβρύχιων λήψεων αλλά και το απειλητικό 3D
του. Φήμες ήθελαν τον Ingmar Bergman να το παρακολουθεί ετησίως
την ημέρα των γενεθλίων του! Ο Gill-man συγκαταλέγεται στη λίστα των
πλέον διάσημων τεράτων της Universal, φυσικά.
Σκηνοθεσία: Jack Arnold
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Κυριακή 4/12
19.30

Κυριακή 18/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ένας μεσήλικας Βρετανός συγγραφέας βρίσκεται στην Τοσκάνη
για μια διάλεξη και την προώθηση του τελευταίου του βιβλίου. Μια
γοητευτική Γαλλίδα που αγαπά τις τέχνες θα θελήσει να βρεθεί μαζί
του, με την επιθυμία να μιλήσουν κατ’ ιδίαν και πιο ουσιαστικά. Πού
θα καταλήξει η επαφή τους και, άραγε, είχαν συναντηθεί ποτέ ξανά
στη ζωή τους; Η προτελευταία ταινία στην καριέρα του πρόσφατα
χαμένου και διασημότερου σκηνοθέτη του ιρανικού σινεμά σχολιάζει
τη σημασία του αυθεντικού απέναντι σε ένα αντίγραφο, αν όχι και την
πραγματικότητα δίπλα στη φαντασία του μυαλού.
Σκηνοθεσία: Abbas Kiarostami
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Park Your Cinema
Προβολές για παιδιά
Asterix: Η κατοικία των θεών
Asterix: Le domaine des dieux (2014)
Κυριακή 4/12
17.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Προβολή με ελληνική
μεταγλώττιση

Κυριακή 11/12
17.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Προβολή με ελληνική
μεταγλώττιση

Το γαλατικό χωριό του Αστερίξ και του Οβελίξ καλά κρατεί,
ελεύθερο και πέραν των εξουσιών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και
του Καίσαρα. Ο τελευταίος επιχειρεί ακόμη μία (απέλπιδα) απόπειρα
να το κατακτήσει και… χτίζει υπερπολυτελή αποικία δίπλα του, με
σκοπό να τους κάνει να ζηλέψουν τη ρωμαϊκή κουλτούρα. Το 17ο της
ομότιτλης σειράς βιβλίων comics ζωντανεύει για τη μεγάλη οθόνη
για πρώτη φορά με την τεχνική του 3D animation, εξελίσσοντας την
τεράστια κληρονομιά των καλλιτεχνών René Goscinny και Albert
Uderzo.

Happy Feet 2
(2011)
Πέμπτη 22/12
17.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Προβολή με ελληνική
μεταγλώττιση

Ο πιγκουίνος Έρικ, γιος του δεινού χορευτή Μαμπλ, δεν μπορεί
να κουνήσει τα πόδια του στον ρυθμό της μουσικής! Θα το σκάσει
από τη φυλή τους με μια παρέα σκανταλιάρικων φίλων του, για
να ανακαλύψουν, μερικά παγόβουνα παρακάτω, την ύπαρξη ενός
πιγκουίνου που μπορεί και… πετάει! Τα αγαπημένα και χορευταράδικα
πλάσματα της Ανταρκτικής, που αγαπήθηκαν τόσο στο πρώτο
φιλμ του 2006, επιστρέφουν για ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες
και νούμερα τα οποία συνοδεύουν πασίγνωστα τραγούδια του
παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Σκηνοθεσία: Louis Clichy, Alexandre Astier

Σκηνοθεσία: George Miller, Gary Eck, David Peers

Ξενοδοχείο για σκύλους
Hotel for dogs (2009)

Πάντινγκτον
Paddington (2014)

Δύο αδέρφια που μεγαλώνουν σε ανάδοχη οικογένεια, η οποία δεν
επιτρέπει την ύπαρξη κατοικίδιων ζώων στο σπίτι, ανακαλύπτουν ένα
εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο και αποφασίζουν να το μεταμορφώσουν
σε καταφύγιο για κάθε αδέσποτο σκυλάκι της γειτονιάς τους. Live
action οικογενειακή περιπέτεια με βασικούς πρωταγωνιστές…
σχεδόν 70 σκύλους, οι οποίοι πέρασαν από κανονική εκπαίδευση
‘υποκριτικής’ που διήρκεσε από δύο έως και τέσσερις μήνες, έτσι
ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του σεναρίου!

Τρίτη 27/12
17.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Προβολή με ελληνική
μεταγλώττιση

Σκηνοθεσία: Thor Freudenthal

Ο Πάντινγκτον, ένας γλυκύτατος αρκουδάκος από το Περού,
αποδέχεται την ανοιχτή πρόσκληση που είχε απευθύνει Βρετανός
εξερευνητής στους θείους του και καταφθάνει στο Λονδίνο,
αναζητώντας τους… ΄συγγενείς΄ του! Θα βρει καταφύγιο στο φιλικό
σπίτι της οικογένειας των Μπράουν, αλλά θα γίνει και στόχος μιας
δαιμόνιας υπαλλήλου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που σκοπεύει
να τον ταριχεύσει λόγω εξαιρετικής σπανιότητας. Μια αρχετυπική
φιγούρα της αγγλικής κουλτούρας ζωντανεύει στο σινεμά με
εξαιρετικά διασκεδαστικό τρόπο, για κάθε ηλικία.
Σκηνοθεσία: Paul King

Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω απ΄ τα
νερά του / The Spongebob movie:
Sponge out of water (2015)
Κυριακή 18/12
17.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Προβολή με ελληνική
μεταγλώττιση

Διαβολικός πειρατής από τις πέρα, μακρινές θάλασσες κλέβει την
επτασφράγιστα φυλασσόμενη συνταγή της λιχουδιάς ΄Καβουροπάτη΄,
αναγκάζοντας τον Μπομπ Σφουγγαράκη να τα βρει με τον μέγα
αντίζηλό του, τον Πλαγκτόν, και να διορθώσουν το κακό. Ακόμα πιο
σουρεαλιστική συνέχεια των περιπετειών του αγαπημένου animated
ήρωα, που βγαίνει πια και στο… γήινο σύμπαν, μπερδεύοντας
το κινούμενο σχέδιο με την πραγματικότητα! Έγινε η πέμπτη
μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 2015 για φιλμ του είδους του,
επιβεβαιώνοντας το ακλόνητο σουξέ του Μπομπ.

Η ταινία Lego
The Lego movie (2014)
Τρίτη 3/1
17.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Προβολή με ελληνική
μεταγλώττιση

Ένας άσημος εργάτης - ανθρωπάκι Lego ανακαλύπτει κατά λάθος ένα
μαγικό τουβλάκι και θεωρείται ξαφνικά ως ένας ‘εκλεκτός’ από τους
σούπερ ήρωες ενός κρυφού, επαναστατικού ‘υποκόσμου’ που έχει για
σκοπό την πτώση του τυραννικού Κυβερνήτη ενός φανταστικού… Lego
σύμπαντος! Μια απίστευτη φαντασμαγορία ψηφιακού animation και των
γνωστών παιχνιδοφιγούρων με άπειρες κινηματογραφικές αναφορές
που ξεκινούν από σύμβολα των comics (όπως ο Batman ή ο Superman)
και φτάνουν μέχρι και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών!
Σκηνοθεσία: Phil Lord, Christopher Miller

Σκηνοθεσία: Paul Tibbitt, Mike Mitchell
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Φαντασία
Fantasia (1940)

Παρασκευή
30/12
19.00
ΞΕΦΩΤΟ

Η τρίτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική παραγωγή του
studio του Walt Disney εμπνέεται από οκτώ συνθέσεις
κ λασικής μουσικής, με κάθε αντίστοιχο φιλμάκι να τις
οπτικοποιεί ξεχωριστά, υπό τη διεύθυνση ορχήστρας του
Leopold Stokowski. Η διανομή του φιλμ πραγματοποιήθηκε
σε μορφή roadshow attraction, περιοδεύοντας σε 13
αμερικανικές πόλεις με ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, οι
οποίες χρησιμοποιούσαν το Fantasound, επιτρέποντας στο
κοινό της εποχής να ακούσει στερεοφωνικό ήχο για πρώτη
φορά στο σινεμά! Το συνολικό κόστος ήταν ανυπολόγιστο,
ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν επέτρεψε στην
ταινία να ταξιδέψει μέχρι την Ευρώπη και το studio ΄μπήκε
μέσα΄. Έμεινε, όμως, ένα αγέραστο αριστούργημα
κινηματογραφικής ομορφιάς που θα σεβόμαστε για πάντα.
Σκηνοθεσία: James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe
Jr., Norman Ferguson, Jim Handley, T. Hee, Wilfred Jackson,
Hamilton Luske, Bill Roberts, Paul Satterfield, Ben Sharpsteen
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Park Your Cinema
Ιστορίες Χριστουγέννων
Πάρτι φαντασμάτων
Scrooged (1988)
Τρίτη 20/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τετάρτη 21/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Δευτέρα 26/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ένας εγωίσταρος και κυνικός παραγωγός της τηλεόρασης κάνει
μαύρα τα Χριστούγεννα των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά του,
επαγγελματικά και προσωπικά. Τρία πνεύματα θα τον επισκεφτούν
τη νύχτα της παραμονής, για να τον διδάξουν το νόημα της γιορτής
αυτής αλλά και της ζωής ταυτόχρονα. Μία μοντέρνα διασκευή στο
A Christmas Carol του Charles Dickens, που δίνει την ευκαιρία στον
Bill Murray να δημιουργήσει έναν από τους πιο κλασικούς και…
κακιασμένους κινηματογραφικούς ήρωές του. Αξεπέραστα αστεία η
σκηνή με την Carol Kane που πλακώνει τον πρωταγωνιστή στο ξύλο
(πραγματικά!).

Λευκά Χριστούγεννα
White Christmas (1954)
Πέμπτη 29/12
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Από φαντάροι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Bing Crosby
και Danny Kaye μετατρέπονται σε φημισμένοι διασκεδαστές του
Broadway, οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν τον παλιό τους
στρατηγό που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, γνωρίζοντας
έτσι τις αδερφές του, Rosemary Clooney και Vera-Ellen. Πώς θα τις
κατακτήσουν, άραγε; Ακόμα ένα πασίγνωστο και αγαπητό μιούζικαλ
με τραγούδια του Irving Berlin και, φυσικά, το ομώνυμο του τίτλου που
ερμηνεύει ξανά στη μεγάλη οθόνη ο Crosby. Η ταινία εγκαινίασε στις
ΗΠΑ το σύστημα προβολής VistaVision, προσφέροντας ακόμη πιο
widescreen εικόνα.

Σκηνοθεσία: Richard Donner

Σκηνοθεσία: Michael Curtiz

Μουσική παρέλασις
Holiday Inn (1942)

Μια υπέροχη ζωή
It’s a Wonderful Life (1946)

Ένας τραγουδιστής κι ένας χορευτής είναι οι αιώνιοι αντίπαλοι για την
καρδιά της μοιραίας Lila, με την τελική νίκη να ορίζεται στις γιορτινές
μέρες και στο επαρχιακό club του πρώτου, το οποίο ανοίγει μονάχα
για τα Χριστούγεννα. Οι Bing Crosby και Fred Astaire πρωταγωνιστούν
σε αυτό το θρυλικό μιούζικαλ που γέμισε με δικά του, πρωτότυπα
τραγούδια ο Irving Berlin. Εδώ ακούστηκε για πρώτη φορά το πλέον
κλασικό White Christmas, το οποίο χάρισε και το Όσκαρ καλύτερου
τραγουδιού στον δημιουργό του, παραμένοντας το πιο επιτυχημένο
σε πωλήσεις single στην ιστορία της δισκογραφίας μέχρι το 1997!

Τρίτη 3/1
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ένας απογοητευμένος και καταχρεωμένος οικογενειάρχης, σε
κατάσταση απόγνωσης, αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή του.
Ένας άγγελος θα τον σταματήσει και θα του δείξει πώς θα ήταν ο
κόσμος γύρω του… δίχως την ύπαρξή του! Αξιοπρεπής εμπορική
επιτυχία, πέντε σοβαρές υποψηφιότητες στα Όσκαρ, αλλά στην
εποχή της δεν αγαπήθηκε όσο έπρεπε, πληγώνοντας το ηθικό του
Capra. Στη δεκαετία του ’80, οι πάμπολλες τηλεοπτικές μεταδόσεις
της, όταν βγήκε ελεύθερη δικαιωμάτων, τη μετέτρεψαν στην απόλυτη
ταινία των Χριστουγέννων για τους Αμερικανούς. Και όχι μόνο.

Σκηνοθεσία: Mark Sandrich

Σκηνοθεσία: Frank Capra

Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων
How the Grinch stole Christmas (2000)

Αγάπη είναι…
Love Actually (2003)

Στα σύνορα της πόλης του Whoville ζει ο Grinch, ένας μνησίκακος
ερημίτης με μορφή καλικάντζαρου που παρενοχλεί τους ανθρώπους
και πάντοτε τους καταστρέφει το εορταστικό κλίμα. Για να
ξεμπερδέψει μία και καλή μαζί τους, θα αποπειραθεί να κλέψει το
Πνεύμα των Χριστουγέννων! Το γνωστό παραμύθι του Dr. Seuss σε μια
διάσημη, μοντέρνα κινηματογραφική διασκευή που έσπασε ταμεία, με
τον Jim Carrey να οργιάζει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αγνώριστος
χάρη στη μεταμόρφωση του μακιγιάζ του, το οποίο προφανώς και
βραβεύτηκε με Όσκαρ στην κατηγορία του.
Σκηνοθεσία: Ron Howard

Τετάρτη 4/1
19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οκτώ εντελώς διαφορετικά ζευγάρια ζουν, ψάχνουν ή αποτυγχάνουν
στην αγάπη, στη λονδρέζικη καθημερινότητα της περιόδου των
Χριστουγέννων. Το απόλυτο γιορτινό φιλμ για το σημερινό κοινό
που δεν βαριέται να το παρακολουθεί σαν ετήσιο έθιμο, πλέον!
Όλα τα ρομαντικά στερεότυπα είναι εδώ, αλλά ποιος μπορεί να μην
παραδοθεί από την πρώτη κιόλας σκηνή, με απλούς ανθρώπους
που αγκαλιάζουν με στοργή τους δικούς τους στις αφίξεις του
αεροδρομίου του Heathrow. Αν αυτή η ταινία ήταν ένα karaoke,
θα σε έβρισκε να κρατάς σόλο μικρόφωνο στο πιο αγαπησιάρικο
φάλτσο της ζωής σου…
Σκηνοθεσία: Richard Curtis
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Δευτέρα-Κυριακή

Δευτέρα-Παρασκευή

Τρίτη

Σάββατο

Σάββατο 3/12

17.30 |Park Your Cinema

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

11.00-12.00

17.00-18.30

12.00-13.00

Μαθήματα
Πληροφορικής για
όλους

Σάββατο

Yoga για παιδιά

10.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Asterix: Η κατοικία
των θεών (2014)

Ξεναγήσεις*

11.00-12.30

Παίζω και Μαθαίνω

Δευτέρα-Κυριακή
13.00-14.30

Ξεναγήσεις στο
Πάρκο*

Σάββατο-Κυριακή
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00

Ιστιοπλοΐα στο
Κανάλι*

Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00

Γιάννης Μόραλης
Χρήστος Καπράλος
Μία φιλία ζωής
και τέχνης
Έως 18/12

Δευτέρα & Παρασκευή
18.00-19.30
Τρίτη & Πέμπτη
08.00-09.30

Yoga στο Πάρκο
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
16.30-17.15

06.00-00.00

Στίβος για παιδιά

Ευχές από το
Δίκτυο Ελληνικών
Βιβλιοθηκών
Από 15/12 έως 15/1

08.00-09.00
Τετάρτη & Πέμπτη
18.00-19.00 & 19.00-20.00

Δευτέρα-Παρασκευή
06.30-09.30, 18.30-21.30

Σύμβουλος άσκησης,
βελτίωσης υγείας και
ευεξίας ενηλίκων
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1, 2, 4, 5, 6/1

17.00-18.30

19.00-20.30

Ευχή σαν χαϊκού

Σάββατο

One-Man Circus

19.30 | Park Your Cinema

11.00-12.30

25/12 & 2/1
επιπλέον παράσταση στις
16.00-17.30

Πρόγραμμα
Ψυχοκινητικής
Αγωγής Παιδιών

Mat Pilates

3, 4, 10, 11, 17, 26, 27,
29/12

Η μνηστή του
Φρανκενστάιν (1935)
21.00 | Music Escapades

Gautier

Παρασκευή

2, 3/1

Κυριακή 4/12

15.00-17.00

17.30-20.30

Σάββατο-Κυριακή

Ελεύθερη
δημιουργική
απασχόληση

10.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Θαλάσσιο Καγιάκ
στο Κανάλι*

Πέμπτη 1/12
Παρασκευή

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

16.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά / ενήλικες

Πέμπτη

14.30-17.00

Δευτέρα-Κυριακή

22, 23, 25, 26, 28, 29,
30/12

Κηπουρική για
ενήλικες

19.00-20.00 & 20.00-21.00

Πρόγραμμα Αερόβιας
Προπόνησης

17.30 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Δημιουργούμε
ΟΛΟΙ μαζί Τέχνη:
Μια φιγούρα χίλιες
λέξεις*
Παρασκευή 2/12
20.30 | Jazz Διαχρονίες

Τηλέμαχος Μούσας
& Satnam Ghai

Ο εθελοντισμός
γιορτάζει
10.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Οι κηπουροί του
Πάρκου
11.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Πρόγραμμα
κυκλοφοριακής
αγωγής για παιδιά
17.30 | Schoolwave
Unplugged

Emperor Tamarin

19.30 | Park Your Cinema

Η κλέφτρα των
βιβλίων (2013)
Δευτέρα 5/12
18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Μαθαίνω και
καλλιεργώ τα φυτά
της μεσογειακής και
υγιεινής διατροφής
Τρίτη 6/12
10.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Κηπουρική για
ενήλικες
17.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Εργαστήρια για
όσους ξεχνούν λίγο
ή πολύ!
Τετάρτη 7/12
18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Τα φαρμακευτικά
φυτά
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Παρασκευή 9/12

Κυριακή 11/12

Τετάρτη 14/12

19.30 | Park Your Cinema

17.30 |Park Your Cinema

Τετάρτη 21/12

20.30 | Jazz Διαχρονίες

17.30 | Park Your Cinema

15.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Next Step Quintet

Ξενοδοχείο για
σκύλους (2009)

Εθελοντική
Αιμοδοσία

Ο τρόμος της
Μαύρης Λίμνης
(1954)

18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Σάββατο 10/12

19.30 | Park Your Cinema

10.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Η επεισοδιακή
επιστροφή της
Ταμάρα Ντρου
(2010)

18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Μπομπ
Σφουγγαράκης:
Έξω απ΄ τα νερά του
(2015)
19.30 | Park Your Cinema

18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Κηπουρική για
ενήλικες
11.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Ενεργός Πολίτης
19.30 | Park Your Cinema

Ο Λυκάνθρωπος
(1941)
21.00 | Music Escapades

May Roosevelt
Κυριακή 11/12
10.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Οι κηπουροί του
Πάρκου
10.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

Kids Sprint*
17.30 | Schoolwave
Unplugged

Bombing The Avenue
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Τα φαρμακευτικά
φυτά
Πέμπτη 15/12

Δευτέρα 12/12
18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Μαθαίνω και
καλλιεργώ τα φυτά
της μεσογειακής και
υγιεινής διατροφής

17.30 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Δημιουργούμε ΟΛΟΙ
μαζί Τέχνη: Λόγος
και εικόνα*
Παρασκευή 16/12
20.30 | Jazz Διαχρονίες

Τρίτη 13/12
10.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Κηπουρική για
ενήλικες
17.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Εργαστήρια για
όσους ξεχνούν λίγο
ή πολύ!

Banda Valéu

21.00 | Music Escapades

Monsieur Minimal
Κυριακή 18/12

Γνήσιο Αντίγραφο
(2010)

10.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Δευτέρα 19/12

Οι κηπουροί του
Πάρκου
Η Χριστουγεννιάτικη
φάρμα των ζώων

Μαθαίνω και
καλλιεργώ τα φυτά
της μεσογειακής και
υγιεινής διατροφής

11.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Τρίτη 20/12

11.30 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Σάββατο 17/12

Πρόγραμμα
κυκλοφοριακής
αγωγής για παιδιά

10.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

17.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Κηπουρική για
ενήλικες

TEDxAthens Salon*

11.30 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Φτιάξε το δικό σου
Χριστουγεννιάτικο
Λεύκωμα Τέχνης

18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

17.30 | Schoolwave
Unplugged

Άστατοι

10.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Κηπουρική για
ενήλικες
17.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

Εργαστήρια για
όσους ξεχνούν λίγο
ή πολύ!

Το γούρι της
Πρωτοχρονιάς
Τα φαρμακευτικά
φυτά
19.30 | Park Your Cinema

Μουσική παρέλασις
(1942)
Πέμπτη 22/12
10.00, 17.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

Χριστουγεννιάτικες
αναγνώσεις
17.30, 19.00 | Δραστηριότητες
για ενήλικες

Μαθήματα
Υποστήριξης ΖωήςΠρώτων Βοηθειών
17.30 |Park Your Cinema

Happy Feet 2 (2011)

19.30 | Park Your Cinema

Πάρτι φαντασμάτων
(1988)
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Γιορτινές εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή
στο SNFCC.org/events

Παρασκευή 23/12

Κυριακή 25/12

Τετάρτη 28/12

20.30 | Jazz Διαχρονίες

Τρίτη 3/1

Πέμπτη 5/1

10.00, 17.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

10.00, 17.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

10.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

17.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

20.00 | Μουσική

Χριστουγεννιάτικες
αναγνώσεις

Χριστουγεννιάτικες
αναγνώσεις

Kids Playpark

Drums & Voice
Jazztronica Project/
I. Doumanis,
A. Toubanaki

11.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά / ενήλικες

Τύπωσε τη δική σου
ευχή
17.00, 18.30 | Δραστηριότητες
για παιδιά

Πού κρύφτηκε η
μουσική;
20.30 | Jazz Διαχρονίες

Petros Klampanis
Group
21.30 | Stand-up comedy στο
ΚΠΙΣΝ

Μιχάλης
Μαθιουδάκης
Σάββατο 24/12
10.00, 17.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

Χριστουγεννιάτικες
αναγνώσεις
12.00 | Μουσική

Στους ρυθμούς του
Κόσμου

Δευτέρα 26/12
11.00 |Δραστηριότητες για
παιδιά

Ο Ευγένιος Τριβιζάς
στο ΚΠΙΣΝ

Χριστουγεννιάτικο
Γκαλά Όπερας της
ΕΛΣ

21.30 | Stand-up comedy στο
ΚΠΙΣΝ

Κωμικό Μπουμ
Σάββατο 31/12

10.00, 17.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

10.00, 17.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

Χριστουγεννιάτικες
αναγνώσεις

Χριστουγεννιάτικες
αναγνώσεις

19.30 | Park Your Cinema

23.40 | Αθλητισμός και Ευεξία

Τρίτη 27/12

Λευκά Χριστούγεννα
(1954)

SNF RUN: Τρέχοντας
προς τη Νέα Χρονιά

17.30 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

21.30 | Stand up comedy στο
ΚΠΙΣΝ

19.30 | Park Your Cinema

Ο κατεργάρης των
Χριστουγέννων
(2000)

Εργαστήρια για
όσους ξεχνούν λίγο
ή πολύ!
17.30 |Park Your Cinema

Πάντινγκτον (2014)
20.00 | Μουσική

Παιδική Χορωδία
Αρσακείου
21.30 | Stand-up comedy στο
ΚΠΙΣΝ

17.30 |Park Your Cinema

Η ταινία Lego (2014)
19.30 | Park Your Cinema

Πέμπτη 29/12

Γιώργος Χατζηπαύλου
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20.00 | Μουσική

Εργαστήρια για
όσους ξεχνούν λίγο
ή πολύ!

Δημήτρης
Δημόπουλος
Παρασκευή 30/12
10.00, 17.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

Χριστουγεννιάτικες
αναγνώσεις
18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

ZOO

Παρασκευή 6/1
11.00, 12.30 | Δραστηριότητες
για παιδιά

Μια υπέροχη ζωή
(1946)

Η μουσική συναντά
τους δεινόσαυρους

21.30 | Stand-up comedy στο
ΚΠΙΣΝ

21.30 | Stand-up comedy στο
ΚΠΙΣΝ

Λάμπρος Φισφής

Βύρων
Θεοδωρόπουλος

Τετάρτη 4/1
10.00 | Δραστηριότητες για
παιδιά

Κυριακή 1/1

Kids Playpark

10.00, 17.00 | Δραστηριότητες
για παιδιά

10.00, 10.30, 12.00, 12.30 |
Δραστηριότητες για παιδιά

Χριστουγεννιάτικες
αναγνώσεις

Πιάνο δαπέδου στο
Πάρκο

Δευτέρα 2/1

Συναυλία της
Παιδικής Χορωδίας
της ΕΛΣ

18.00 | Δραστηριότητες για
ενήλικες

21.30 | Stand-up comedy στο
ΚΠΙΣΝ

Τα φαρμακευτικά
φυτά

Αριστοτέλης Ρήγας

19.30 | Park Your Cinema

Στο πρόγραμμα ενδέχεται
να υπάρξουν προσθήκες.
Οι εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται σε
εξωτερικούς χώρους ενδέχεται
να τροποποιηθούν ή να
ακυρωθούν λόγω καιρικών
συνθηκών ή εργασιών στο
Πάρκο.
Επισκεφθείτε το SNFCC.org/
events για τις πιο πρόσφατες
ενημερώσεις.

Αγάπη είναι… (2003)

19.00 | Park Your Cinema

21.30 | Stand-up comedy στο
ΚΠΙΣΝ

Φαντασία (1940)

Κατερίνα Βρανά
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Προσβασιμότητα

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι πλήρως
προσβάσιμο σε όλους, φιλοδοξώντας τα προγράμματα και οι
υπηρεσίες που προσφέρει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων
των επισκεπτών.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε άτομα
με αναπηρία:
• Όλες οι είσοδοι είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.
• Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει golf cart και αναπηρικά αμαξίδια για την
εσωτερική μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.
Οι ενδιαφερόμενοι, με σειρά προτεραιότητας, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω, με την προσκόμιση της
ταυτότητάς τους, είτε στην Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ, είτε στο
Κέντρο Επισκεπτών. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,
μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 216 		
8091001/2/3.
• Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στο ισόγειο
του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η είσοδος του πάρκινγκ
βρίσκεται στην οδό Πεισιστράτου 1.
• Ο χώρος του Στίβου είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ.
• Στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Κιόσκι και στην Αγορά υπάρχουν
διαθέσιμα WC για άτομα με αναπηρία.
• Οι ανελκυστήρες στα κτίρια του ΚΠΙΣΝ είναι προσβάσιμοι
σε όλους.
• Σε όλες τις διαδρομές που οδηγούν στα κτίρια του ΚΠΙΣΝ
και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος υπάρχει οδηγός όδευσης
τυφλών. Οι σκύλοι-οδηγοί είναι ευπρόσδεκτοι σε όλους τους
χώρους του ΚΠΙΣΝ.
• Οι οργανωμένες ξεναγήσεις που προσφέρονται στα κτίρια
της ΕΛΣ και της ΕΒΕ είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ. Για
περισσότερες πληροφορίες και για να οργανώσετε τη συμμετοχή
σας σε μια ξενάγηση καλέστε στο 216 8091001/2/3.
• Προκειμένου να υποβάλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας
για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο ΚΠΙΣΝ, παρακαλούμε στείλτε
μας μήνυμα στο info@snfcc.org. Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε μας στο 216 8091001/2/3 ή επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.
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Πληροφορίες
για την
επίσκεψή σας

• Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας, που ισχύει από 1η Νοεμβρίου
είναι: Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 06.00-20.00, Στίβος, Αγορά,
Φάρος 06.00 - 00.00, Κέντρο Επισκεπτών 09.00 - 22.00. Την
εορταστική περίοδο 22/12 έως 6/1 το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
θα λειτουργεί 06.00-00.00.
• Για την άμεση εξυπηρέτηση των επισκεπτών, λειτουργούν στους
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ προσωρινά καντίνες, ενώ σε
μεταγενέστερο χρόνο θα λειτουργούν, σε μόνιμη βάση,
εστιατόριο και καφέ.
• Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi.
Tο όνομα του δικτύου είναι SNFCC-FREE-WIFI.
• Κατοικίδια εισέρχονται στον χώρο μόνο με τη συνοδεία του
ιδιοκτήτη τους, ο οποίος οφείλει να τα έχει υπό την εποπτεία
του καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο και να
μεριμνά για τις ακαθαρσίες τους. Η πρόσβαση των κατοικιδίων,
απαγορεύεται στο Ξέφωτο και τον Λαβύρινθο καθώς και στους
παιδότοπους.
• Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως Πράσινο
Κτίριο, την υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και
βιώσιμα κτίρια. Η διάκριση πιστοποιήθηκε από το Αμερικανικό
Συμβούλιο Πρασίνων Κτιρίων (U.S. Green Building Council –
USGBC), τον οργανισμό που ανέπτυξε το κορυφαίο διεθνές
σύστημα πιστοποίησης πρασίνων κτιρίων LEED. Το σύστημα παρέχει
πιστοποίηση ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με
βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, με περιβαλλοντικά
καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας,
την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των εκπομπών CO2,
τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, την
ορθολογική διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των
επιπτώσεών τους. Η πλατινένια πιστοποίηση αποτελεί μια μοναδική 		
διάκριση η οποία επιτυγχάνεται μέσα από μια ιδιαίτερα απαιτητική
διαδικασία. Η πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την
πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας
κλίμακας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
• Βάσει της σχετικής οδηγίας της περιβαλλοντικής πιστοποίησης
LEED, το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του
ΚΠΙΣΝ, καθώς και σε απόσταση 7,5μ. από τα εξωτερικά
ανοίγματα των κτιρίων. Στους λοιπούς ανοιχτούς χώρους του
ΚΠΙΣΝ το κάπνισμα δεν απαγορεύεται. Ωστόσο, ο σεβασμός
προς το περιβάλλον και η προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής
παραμένουν βασικές αξίες στις οποίες έχει αναπτυχθεί το
ΚΠΙΣΝ. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να
απολαύσουν το Πάρκο χωρίς να καπνίσουν κατά τη διάρκεια
παραμονής τους στους χώρους του. Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να καπνίσουν παρακαλούνται να
σεβαστούν τον χώρο και να χρησιμοποιούν τα σταχτοδοχεία
δαπέδου που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.
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Διοργάνωση:

©Ευτυχία Βλάχου

Με την αποκλειστική δωρεά:
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