03.2017
Άνοιξε τον Μάρτιο
µαζί µας
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© ΙΣΝ/Γιώργης Γερόλυμπος

Το ταξίδι του ΚΠΙΣΝ προς την ολοκλήρωσή
του, όπως αποτυπώνεται στο φωτογραφικό
λεύκωμα του Γιώργη Γερόλυμπου,
Ορθογραφίες, που θα παρουσιαστεί στον
Φάρο στις 30/3 (σελ.33).
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©ΚΠΙΣΝ/ Νίκος Καρανικόλας

Ο Μάρτιος
στο ΚΠΙΣΝ
Ο Μάρτιος μπαίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και σας προσκαλεί να υποδεχθείτε την
Άνοιξη με μουσική, χορό, άθληση, διαλέξεις και καινούργιες
εμπειρίες για κάθε ηλικία, μέσα από ήδη γνωστές αλλά και
νέες δράσεις και εκδηλώσεις.
Όμως, ο μήνας αυτός φέρνει μαζί του και κάτι εντελώς
καινούριο: Για πρώτη φορά, το ΚΠΙΣΝ αναθέτει σε
ανερχόμενους και καταξιωμένους δημιουργούς μουσική
ειδικά σχεδιασμένη για τις εκδηλώσεις του, και σας συστήνει
ήχους και μελωδίες που θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους
από εδώ.
Στις 21 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα
Ποίησης και θυμόμαστε ότι η ποίηση κρύβεται παντού,
με μια μοναδική συναυλία με διασκευές κομματιών από
τραγουδοποιούς που δημιούργησαν ποίηση με τους
στίχους τους.
Λίγες μέρες μετά, στις 25 Μαρτίου, με έμπνευση την
ελληνική μουσική ιστορία και παράδοση, οι Schooligans και
το ΚΠΙΣΝ σας περιμένουν σε μια νέα μουσική ανάγνωση
παραδοσιακών ήχων και τραγουδιών, γεφυρώνοντας το
μουσικό χάσμα διακοσίων ετών. Την ίδια ημέρα, εργαστήρια
για μικρούς και μεγάλους, αλλά και μια ξεχωριστή διάλεξη
από τον Μάνο Στεφανίδη, εξερευνούν διαφορετικές πτυχές
της Ελληνικής Επανάστασης.
Η μουσική όμως δεν σταματά εδώ. Τα τρία πρώτα Σάββατα
του Μαρτίου στο ΚΠΙΣΝ η μουσική δίνει και πάλι ραντεβού
με τα Music Escapades τα οποία τον μήνα αυτό, θα σας
παρουσιάσουν το μουσικό παρόν καλλιτεχνών που άφησαν
το στίγμα τους στην ελληνική ηλεκτρονική σκηνή των ‘90s.
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Στη μουσική βασίζεται και το καινούργιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα El Sistema, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά
στο ΚΠΙΣΝ και έχει εμφανίσει εντυπωσιακά αποτελέσματα
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς μουσική
μέσα στο ΚΠΙΣΝ: Ένα πιάνο σας περιμένει στον Φάρο να το
αγγίξετε και να παίξετε μαζί του, αναζητήστε το!
Τέλος, ο Γιώργης Γερόλυμπος, ο οποίος συνοδεύει
φωτογραφικά το ΚΠΙΣΝ στο ταξίδι της ολοκλήρωσής
του, παρουσιάζει στις 30/3 το φωτογραφικό λεύκωμα
Ορθογραφίες.
Ο Μάρτιος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία
μετάβασης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στους νέους τους χώρους.
Σπουδαίες και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις τους θα έρθουν
να συμπληρώσουν, μαζί με το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και
τις εκδηλώσεις του ίδιου του ΚΠΙΣΝ το φάσμα μάθησης,
πολιτισμού, ευεξίας, και ψυχαγωγίας που το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιθυμεί να παρέχει
σε όλους.
Και αυτόν τον μήνα, όλες οι αθλητικές, εκπαιδευτικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ, έχουν ελεύθερη είσοδο
για όλους, χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους
επισκέπτες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο να το
γνωρίσουν από κοντά ως συμ-μέτοχοι και όχι μόνο ως
απλοί επισκέπτες.
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Focus:
Πύργος Βιβλίων
Ο εμβληματικός Πύργος Βιβλίων βρίσκεται στην υποδοχή
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδoς. Με ύψος 18 μέτρα,
φτάνει ως το ψηλότερο σημείο του κτιρίου και περιέχει
τέσσερις εξώστες-βιβλιοστάσια που θα φιλοξενήσουν μέρος
της συλλογής της ΕΒΕ.
Η κάτοψη του Πύργου είναι τετραγωνική, με κάθε πλευρά
του να έχει μήκος 20 μέτρα. Στο ισόγειο, φιλοξενεί έναν
πολυχώρο, που προσφέρεται για ομιλίες, δραστηριότητες για
όλες τις ηλικίες και συναυλίες, ενώ στους επάνω ορόφους
υπάρχουν δυο αναγνωστήρια.
Η αρχιτεκτονική
Ο Πύργος Βιβλίων είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο
επισκέπτης στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Σε αντίθεση
με μία παλαιότερη λογική που ήθελε τις βιβλιοθήκες
εσωστρεφείς, ο Πύργος Βιβλίων περήφανα προβάλλει τα
βιβλία της συλλογής της ΕΒΕ, προδιαθέτοντας τον επισκέπτη
και σηματοδοτώντας την εξωστρέφεια του οργανισμού.
Ο Πύργος Βιβλίων αποτελεί μεταφορικά και κυριολεκτικά
δομικό στοιχείο για ολόκληρο το κτίριο της ΕΒΕ, αφού
ένας από τους ρόλους του, είναι να προσφέρει την
απαραίτητη ακαμψία στο σκελετό του κτιρίου. Τα ράφια
των βιβλιοστασίων είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο,
ώστε να δίνουν την ψευδαίσθηση ότι αιωρούνται, ενώ στην
πρόσοψη συνδυάζονται με αρμονία υλικά όπως το ξύλο,
το γυαλί και το μέταλλο.
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Ο Μάρτιος στον Πύργο Βιβλίων
Κάθε μήνα φιλοξενούνται διάφορες εκδηλώσεις
και διαλέξεις στην αίθουσα του Πύργου Βιβλίων και
ο Μάρτιος δεν αποτελεί εξαίρεση!
Γιορτάστε μαζί μας τον ερχομό της άνοιξης με μια σειρά
διαλέξεων αφιερωμένων στα φυτά, την οικολογία και την
αστική γεωργία (σελ. 30), καθώς και τον νέο κύκλο διαλέξεων
για τα οφέλη της κομποστοποίησης (σελ. 31).
Ακόμη, με αφορμή την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου,
ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος
Στεφανίδης επιχειρεί να αναγνώσει την επιρροή της
Επανάστασης του 1821 στην τέχνη (σελ.13).

Γνωρίζετε ότι…
• Το όνομα “Πύργος Βιβλίων” το έδωσε
ο ίδιος ο Renzo Piano;
• Τα μπαλκόνια του εξώστη κρέμονται –εν μέρει –
από το ταβάνι;
• Τα ράφια των βιβλιοστασίων είναι
επενδεδυμένα με ξύλο δρυός;
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Music
Escapades
Οι Ελληνες Πρωτοπόροι:
Electronica
Τον Μάρτιο, μια νέα θεματική ενότητα ξεκινάει στα
Music Escapades του ΚΠΙΣΝ: Θα ανατρέξουμε στην
ελληνική ηλεκτρονική σκηνή των ‘90s, όχι όμως με τη
λογική της αναδρομής, αλλά εξερευνώντας την εξέλιξη
των πρωτοπόρων της περιόδου και ανακαλύπτοντας τον
σημερινό τους ήχο.
Με φόντο τα φώτα και το αστικό τοπίο της Αθήνας από τα
οποία εμπνεύστηκαν ήχους και συναισθήματα στα τέλη των
‘80s και στα ‘90s, οι καλλιτέχνες των Music Escapades του
Μαρτίου θα παρουσιάσουν τις καινούριες τους δουλειές,
καλύπτοντας τη διαδρομή από τα πρώτα βήματα της
ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα ως το σήμερα.
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Electroware
Σάββατο 4/3
21.00
ΦΑΡΟΣ

16

Μουσικός και παραγωγός, o Electroware (Στέφανος
Κωνσταντινίδης) έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση
της ηλεκτρονικής µουσικής τη δεκαετία του ’90, µέσα από
δισκογραφία, live εμφανίσεις και DJ sets στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Εµπνευσµένος από τη δεκαετία του ’80, την electropop,
τα synthesizer, και τα soundtracks ταινιών, ο Electroware
θα παρουσιάσει στη συναυλία του το νέο-retro κύµα
της ηλεκτρονικής µουσικής, µε έµφαση στα αναλογικά
synthesizer, τα reverbs και τα sci-fi samples, µε τη νοσταλγία
να πρωτοστατεί στην κουλτούρα της Synthwave σκηνής.
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Music Escapades

© Xavier Halauer

ILIOS & Νίκος Βελιώτης
Σάββατο 11/3
21.00
ΦΑΡΟΣ
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Με εκατοντάδες συναυλίες, διαλέξεις και εργαστήρια σε
όλο τον κόσμο, ο ILIOS είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες
περιπτώσεις της ελληνικής μουσικής σκηνής. Από τις αρχές
της δεκαετίας του ‘90, παραμένει ενεργός στα διεθνή
εικαστικά και μουσικά δρώμενα.
Ο Νίκος Βελιώτης ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική
στα ‘80s, οπότε και δημιούργησε τους In Trance 95, μαζί
με τον Αλέξανδρο Μαχαίρα. Στα 90s στράφηκε στον
πειραματισμό και την avant-garde με τους Cranc, ενώ
στα ‘00s δημιούργησε τους Texturizer (με τον Coti Κ)
και τους Looper (με τους Ingar Zach & Martin Kuchen).
Συνεργάστηκε επίσης με τον Γιάννη Αγγελάκα.
Από το 2010, ILIOS και ο Νίκος Βελιώτης
συμπράττουν στο σχήμα Mohammad.

Μιχάλης Δέλτα
Σάββατο 18/3
21.00
ΦΑΡΟΣ
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Ο Μιχάλης Δέλτα είναι μια από τις πιο επιδραστικές
φιγούρες στο χώρο της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Στέρεο Νόβα, ενός από
τα σημαντικότερα συγκροτήματα που σημάδεψαν τη
δεκαετία του ‘90. Από το 1999 και μετά ακολούθησε
μια παραγωγική σόλο καριέρα, με albums που γνώρισαν
επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο ΚΠΙΣΝ, θα παρουσιάσει live το καινούργιο του μουσικό
project PATHOS. Πρόκειται για μια σύνθεση ηλεκτρονικής
πειραματικής μουσικής με τα ζωντανά drums του Πέτρου
Τσαμπαρλή, που στη σύμπραξή τους ερμηνεύουν ηχητικά
τον αστικό θόρυβο μέσα από δυνατούς ρυθμούς και
ενεργειακές δονήσεις ηλεκτρονικών ήχων.
PATHOS για ζωή!
Μιχάλης Δέλτα: Synthesizers, Laptop, Videos
Πέτρος Τσαμπαρλής: Drums
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Τρίτη 21/3
ΦΑΡΟΣ
19.00
Υπάρχει η εντύπωση ότι η ποίηση ζει σε έναν κόσμο όπου
κυριαρχεί αποκ λειστικά η γλώσσα. Όμως, ένα ποίημα είναι
στην πραγματικότητα τόσο η μουσική όσο και οι λέξεις.
Η ποίηση έχει και μία αδιαμφισβήτητη ηχητική διάσταση:
Έμμετρος λόγος, ρυθμός, παρηχήσεις, χασμωδίες,
τονικότητα, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά της που
αναπόφευκτα συνοδεύουν το περιεχόμενο και γεννούν
συναισθήματα που συνδέονται με την εικονοποιία ενός
ποιήματος.
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Με τη συνολική ενορχήστρωση και ερμηνεία να αγγίζει το όριο της
ποίησης, της στιχουργικής και της μουσικής, η Γεωργία Καρύδη θα
διασκευάσει ένα ετερογενές μίγμα μουσικών και ποιητικών έργων,
από δημιουργούς όπως οι David Bowie, Jim Morrison, Leonard
Cohen, Patti Smith, John Cooper Clarke, Pablo Neruda, Λένα
Πλάτωνος, Nina Simone. Οι μουσικές συνθέσεις συνδυάζουν
ηχογραφήσεις πεδίου, ηχητικά εφέ, φυσικά και ψηφιακά μουσικά
όργανα, απαγγελία και τραγούδι, διασχίζοντας το όριο ανάμεσα στη
συναυλία και την performance.

Rattler Proxy
Αντλώντας έμπνευση και ήχο από τους Joy Division, τους The Sound
και τους Suicide, οι Rattler Proxy θα παρουσιάσουν μια συναυλία που
θα ξεκινήσει από το Λονδίνο του Adrian Borland, θα μεταφερθεί
στο μουντό Manchester του Ian Curtis, για να καταλήξει στη Νέα
Υόρκη της δεκαετίας του ‘80, αποτυπώνοντας τις ιστορίες αστικής
αποξένωσης που οδήγησαν και μορφοποίησαν το έργο του Alan
Vega. Παραμένοντας πιστοί στο ηλεκτρονικό τους ύφος, οι Rattler
Proxy θα επιχειρήσουν να φτάσουν ακόμα πιο κοντά σε μερικές από
τις βασικές τους επιρροές, στηριζόμενοι στον επαναλαμβανόμενο
ήχο των drum machines και εκφράζοντας τους στίχους τριών μεγάλων
δημιουργών μέσα από κύματα reverb και distortion.
Gerard Παπασημακόπουλος: Φωνητικά, στίχοι
Λουκάς Σαββίδης: Σύνθεση

Lou ΄n΄ David

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, το ΚΠΙΣΝ
διερευνά το κατά πόσο υπάρχουν όρια ή στεγανά μεταξύ
ποίησης και μουσικής, αναθέτοντας σε μια ετερόκ λητη και
ταλαντούχα ομάδα μουσικών να διασκευάσει τραγούδια
(ή μήπως ποιήματα;) τραγουδοποιών, των οποίων οι στίχοι
υπήρξαν πρωτίστως ποιητικοί.

Μέλη των Libido Blume, Sigmatropic, Yeah!, Κεφάλαιο 24 και
Doctor Atomik ενώνουν τις δυνάμεις τους στο project Lou ΄n΄ David
για να μεταφέρουν στο ελληνικό κοινό την ποιητική πλευρά της
τραγουδοποιίας του Lou Reed και του David Bowie. Οι μουσικοί
θα συνδυάσουν το λυρισμό με τη μουσική του δρόμου, την
ατμοσφαιρικότητα με τον καταιγιστικό ρυθμό, αναδεικνύοντας με
υπερηφάνεια τις επιρροές που τους σημάδεψαν.

Μια συναυλία-αφιέρωμα στη μουσική ποίηση ή στην ποίηση
της μουσικής, όπου, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν έργα
των Ian Curtis (Joy Division), Adrian Broland (The Sound),
Alan Vega (Suicide), Lou Reed (Velvet Underground),
Jim Morrisson, Leonard Cohen, Nina Simone και David
Bowie, με μια φρέσκια ματιά.

Άκης Μπογιατζής: Φωνή, μπάσο
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, πλήκτρα
Γιάννης Ντρενογιάννης: Φωνή, ηλ. κιθάρα
Φοίβος Ζήτης: Κιθάρες
Τάσος Κάτσαρης: Σαξόφωνο, πλήκτρα
Γιάννης Τρυφερούλης: Τύμπανα
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©Χρήστος Σαρρής

Αφιέρωμα: Μουσικοί Ποιητές

©Araceli Lemos

Παγκόσμια
Ημέρα
Ποίησης

Γεωργία Καρύδη

Η Ελληνική Ιστορία σαν παραμύθι…
Σάββατο 25/3
12.30-14.30
(για παιδιά 6-11 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)

Ανακαλύπτοντας
ξανά το '21

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

13

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με
αφετηρία την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, διοργανώνει
μία σειρά από ειδικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις για
μικρούς και μεγάλους, αγγίζοντας πτυχές της Ελληνικής
Επανάστασης και διερευνώντας όχι μόνο την κ ληρονομιά
της, αλλά, το κυριότερο, τη σχέση μας με αυτήν, διακόσια
περίπου χρόνια μετά. Από τις καλλιτεχνικές επιρροές
της περιόδου και από την αφήγηση, μέχρι τη μελοποίηση
αλλά και την εικονοποίηση ιστοριών, στιγμών και θρύλων
του 1821, δίνονται αφορμές για να αναστοχαστούμε το
βαθύτερο περιεχόμενο και το επίκαιρο νόημα αυτού
του αγώνα.

Σάββατο 25/3
18.00-20.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

Η συγκεκριμένη διάλεξη αποτελεί μια ουσιαστική ανάλυση για
τη γενικότερη επιρροή της Επανάστασης του 1821 στην τέχνη,
αλλά και στα έργα φιλελλήνων καλλιτεχνών ειδικότερα, όπως για
παράδειγμα αυτά των Γάλλων ρομαντικών Eugène Delacroix και
Théodore Gericault, ή αυτά των ζωγράφων της Σχολής του Μονάχου.
Επιπλέον, ιδιαίτερη μνεία θα γίνει και στον τρόπο που σημαντικοί
Έλληνες δημιουργοί όπως ο λαϊκός ζωγράφος της νεοελληνικής
τέχνης, Θεόφιλος, ή ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης αντιμετώπισαν
την ηρωική αυτή εποχή στο έργο τους. Αν το 1821 περιμένει ακόμα
την εικαστική του δικαίωση στο συλλογικό μας φαντασιακό – όσο
τουλάχιστον διαρκεί η μνήμη των σχολικών εορτών την 25η Μαρτίου,
τότε που οι μικροί μαθητές γίνονταν για μιαν ώρα ήρωες, η διάλεξη
αυτή απευθύνεται σε όλους εμάς που ακόμα και σήμερα διψάμε
υπαρξιακά…
Εισηγητής: Μάνος Στεφανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας
της Τέχνης, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

To Schoolwave συναντάει την παράδοση
Σάββατο 25/3
20.30
ΦΑΡΟΣ

16
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Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Αντωνία Βέλλιου, Αφηγήτρια, μουσειοπαιδαγωγός,
Ιφιγένεια Κακριδώνη, Αφηγήτρια, μουσικοπαιδαγωγός

Το 1821 στην τέχνη:
Ήρωες για μιαν ώρα;

Σάββατο 25/3
Σε μια εποχή όπου όλα αναθεωρούνται και όλα
επανεξετάζονται, σε μια περίοδο όπου ο όρος επανάσταση
χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως, ποια είναι η σχέση μας
με την Ελληνική Επανάσταση; Πώς την αντιλαμβανόμαστε
και πώς αφομοιώνουμε τις ιστορίες, τους θρύλους και
τα γεγονότα της; Πώς συνδεόμαστε, νοηματικά και
συναισθηματικά, με το 1821 και τον ελληνικό αγώνα
για ανεξαρτησία;

Ο αγώνας των Ελλήνων του 1821 και οι ιστορίες ανθρώπων της
επανάστασης συνδέονται σ’ αυτό το εργαστήρι με την ποίηση, την
αφήγηση και την τέχνη. Έτσι, ποιήματα για θαρραλέους αγωνιστές
και ηρωικές στιγμές της ιστορίας, αποτελούν την αφορμή για να
δημιουργήσουμε εικόνες, να αποκρυπτογραφήσουμε τις λέξεις και
να φτιάξουμε τις δικές μας ιστορίες. Στο τέλος, όλα τα κομμάτια του
παζλ συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα.

Τα σχολικά και νεανικά συγκροτήματα Jungle Whisper, Bailemos
και Emperor Tamarin διασκευάζουν, κατ’ ανάθεση του ΚΠΙΣΝ,
δημοτικά και κλέφτικα τραγούδια που έχουν τις ρίζες τους στη λαϊκή
παράδοση, αλλά και στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων,
συνδέοντας μουσικά και νοηματικά το 1821 με το σήμερα. Οι
διασκευές, που θα ακουστούν για πρώτη φορά και έχουν υλοποιηθεί
ειδικά για την ημέρα, καλούν τους νέους μουσικούς να αναζητήσουν
μόνοι τους τούς συλλογικούς μας δεσμούς με το ιστορικό και
μουσικό παρελθόν μας.
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© ΙΣΝ / Γιώργης Γερόλυμπος

© Γιάν νης Μπεχράκης / Reuters

Γιάννης
Μπεχράκης
Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00
ΦΑΡΟΣ
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O διεθνώς αναγνωρισμένος φωτοδημοσιογράφος Γιάννης
Μπεχράκης είναι Senior Editor, Special Projects, του
ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters. Οι φωτογραφίες
του έχουν δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ,
ενώ ο ίδιος έχει κερδίσει Pulitzer (2016) και έχει τιμηθεί
με δεκάδες άλλες διακρίσεις. Στην πρόσφατη δουλειά
του αποτυπώνει το οδοιπορικό των προσφύγων που
εγκαταλείπουν την πατρίδα τους προς αναζήτηση μιας
καλύτερης ζωής.
Πρόσωπα, χώροι υποδοχής ή μετακίνησης, ενδιάμεσοι
σταθμοί αλλά και στιγμιότυπα από την ατμόσφαιρα
που διέπει το επώδυνο και συχνά ατέλειωτο ταξίδι των
προσφύγων, αιχμαλωτίζονται στο φακό του, προκαλώντας
ανάμεικτα συναισθήματα στον θεατή των εικόνων που
φιλοξενεί το ΚΠΙΣΝ. Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά
στις φωτογραφίες του, καταλαβαίνει κανείς πως η κρίση
που απεικονίζεται και βιώνεται στις μέρες μας είναι βαθιά
ανθρωπιστική, κι αυτό ο Μπεχράκης το καταγράφει με
απαράμιλλο τρόπο.

Κύπελλο
Σπύρου Λούη
Δευτέρα - Κυριακή
06.00-00.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ

20

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 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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ΜΟΥΣΙΚΗ

Δραστηριότητες για παιδιά
© ΚΠΙΣΝ

Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

El Sistema Greece
Κυριακή 12/3
11.00-12.00
(για παιδιά 7-12 ετών)
(δεν απαιτείται
προηγούμενη γνώση
μουσικής)
ΦΑΡΟΣ

16

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται για πρώτη
φορά στο ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για το El Sistema Greece, που
στοχεύει να παρέμβει αρχικά στη μουσική παιδεία και στη
ζωή γενικότερα των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται
στην Ελλάδα, και στη συνέχεια στην ευρύτερη κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε σε ένα ανοιχτό μάθημα
- παιχνίδι με κύριο εργαλείο το χορωδιακό τραγούδι.
Το μάθημα πραγματοποιούν οι δάσκαλοι του El Sistema
Greece με μια μικρή ομάδα παιδιών προσφύγων, ενώ
συμπράττει η διάσημη ορχήστρα Il Pomo d’ oro.
Το πρόγραμμα El Sistema δημιουργήθηκε στη Βενεζουέλα
το 1975 από τον José Antonio Abreu, εκπαιδευτικό, μουσικό
και ακτιβιστή, ο οποίος είχε ως κοινωνικό πρότυπο τη δομή
μιας μουσικής ορχήστρας. Η επιτυχία του προγράμματος,
τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, είχε
ως αποτέλεσμα να απλωθεί σε όλο τον κόσμο και να
επηρεάσει γενικότερα την αντίληψη για τη σημασία της
μουσικής καλλιέργειας στη διαμόρφωση μιας καλύτερης
κοινωνίας. Ο 35χρονος Gustavo Dudamel, ο οποίος
διεύθυνε τη φετινή πρωτοχρονιάτικη συναυλία της
Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης, αποτελεί ίσως το
καλύτερο παράδειγμα αυτής της επιτυχίας.

Στίβος για παιδιά
Δευτέρα
6, 13, 20, 27/3
Τετάρτη
1, 8, 15, 22, 29/3
Παρασκευή
3, 10, 17, 24, 31/3
16.30 -17.15
(για παιδιά 6-12 ετών)
ΣΤΙΒΟΣ

6

©Angel Ballesteros

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από επιστήμονες στον τομέα
της άθλησης και διεκπεραιώνεται από καταρτισμένους
και έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής στον ειδικά
διαμορφωμένο στίβο του Πάρκου.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Yoga για παιδιά
Σάββατο
4, 11, 18/3
12.00–13.00
(για παιδιά 4-12 ετών)
ΞΕΦΩΤΟ

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και μπορεί κάποιος να
την παρακολουθήσει ακόμα και χωρίς να συμμετέχει.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση των
αγωνισμάτων του στίβου με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό
τρόπο. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις κρυμμένες τους
ικανότητες σύμφωνα με την ηλικία τους, συμμετέχοντας
σε βασικές κινητικές δραστηριότητες δρόμων, αλμάτων
και ρίψεων. Παράλληλα με τη βελτίωση της φυσικής τους
κατάστασης, τα παιδιά αποκτούν κοινωνικότητα, πειθαρχία
και εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους.

1

Από μικρή ηλικία τα παιδιά ζουν με την πίεση του
σχολείου και το άγχος της επιτυχίας. Η yoga είναι
ένας διασκεδαστικός τρόπος να αναπτύξουν τα παιδιά
σημαντικές δεξιότητες σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζει
ο ανταγωνισμός.
Το μάθημα γίνεται δίχως κριτική και σκοπός δεν είναι η
εκτέλεση της τέλειας στάσης. Σε κ λίμα ενθάρρυνσης, τα
παιδιά αναπτύσσονται κινητικά, γνωσιακά, συναισθηματικά
και κοινωνικά. Η προσέγγιση είναι παιδοκεντρική και με
εργαλείο το παιχνίδι, τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν το
σώμα τους, την αναπνοή τους και τις σκέψεις τους, καθώς
και να ηρεμούν. Παράλληλα δυναμώνουν, βελτιώνουν την
ευλυγισία τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Μικροί Ποδηλάτες
Σάββατο 4/3
Κυριακή 5/3
10.00-14.00
(για παιδιά 2-8 ετών)
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
21

Οι μικροί ποδηλάτες εκπαιδεύονται! Σε μια ειδικά
διαμορφωμένη πίστα και με την παρουσία έμπειρων
εκπαιδευτών, παιδιά ηλικίας 4-8 ετών μαθαίνουν ποδήλατο:
Εξοικειώνονται με τα μέρη του ποδηλάτου, ποδηλατούν
με ασφάλεια, γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές και, κυρίως,
κάνουν αυτό που αγαπούν περισσότερο – ποδήλατο!
Ακόμα, για τα παιδιά ηλικίας 2-4 ετών, θα υπάρχει ειδικός
χώρος εκμάθησης με ποδήλατα ισορροπίας, με τα οποία
θα ανακαλύψουν τη χαρά της ισορροπίας σε δύο ρόδες.

Τρίαθλο για παιδιά
Μια βιωματική ευκαιρία που προσφέρει στα παιδιά την
ευκαιρία να αναπτύξουν βασικές κινητικές δεξιότητες
που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικότερα αγωνίσματα
του κ λασικού αθλητισμού (ρίψεις, δρόμοι, άλματα),
συμμετέχοντας σε ένα διασκεδαστικό και ενθουσιώδη
αγώνα με απρόβλεπτη έκβαση. Μέσα από τη δράση, τα
παιδιά διαμορφώνουν θετική αντίληψη για τον ομαδικό
τρόπο άσκησης την συνεργασία και την ολοκ λήρωση
της προσπάθειας, ενώ παράλληλα προσλαμβάνουν
διαφορετικά κινητικά ερεθίσματα ενεργοποιώντας
μηχανισμούς που συνδέονται με την υγεία και την αρμονική
ανάπτυξη.

Κυριακή 12/3
11.30-13.00
(για παιδιά 6-12 ετών)
ΣΤΙΒΟΣ

6

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: MBike

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Παιχνίδια για οικογένειες
Σάββατο
4, 11, 18, 25/3
11.00-12.30
(για παιδιά 4-9 ετών και
τους γονείς τους)
ΞΕΦΩΤΟ

1

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 γονείς θα
ανακαλέσουν μνήμες από την παιδική τους ηλικία, ίσως
μάλιστα να δελεαστούν να παίξουν οι ίδιοι, μετατρέποντας
αυτή τη δραστηριότητα σε μια αφορμή ουσιαστικής
παιδείας για τους μικρότερους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Ο κόσμος του χούλα χουπ
Κυριακή 12/3
11.30-12.30
(για παιδιά 6-12 ετών)
(Αριθμός συμμετεχόντων:
20 άτομα)
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

4

Το χούλα χουπ αποτελεί ένα διαχρονικό παιχνίδι για παιδιά.
Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι συμβάλλει στον συντονισμό,
στην ισορροπία του σώματος και στην εγρήγορση του
μυαλού; Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία να πειραματιστούν με ποικίλους τρόπους με
το αγαπημένο τους παιχνίδι και να γυμνάσουν σώμα και
πνεύμα διασκεδάζοντας!
Θα υπάρχουν διαθέσιμα χούλα χουπς για όλους
τους συμμετέχοντες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

©Δημήτρης Παρθυμός

©Mbike

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Δραστηριότητες για παιδιά

©Α&Π/Σταύρος Μπόγλου

Δραστηριότητες για παιδιά
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Κυριακή 5, 12, 19,
26/3
11.00-12.30
(για παιδιά 5-9 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

3

Δραστηριότητες για παιδιά

Δραστηριότητες για παιδιά

ΦΥΣΗ

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Οι Κηπουροί του Πάρκου

Φανταστικές ζωές ζωγράφων

“Αν ρίξει ο Μάρτης δυο νερά και ο Απρίλης άλλο ένα,
χαράς στον κηπουρό που έχει πολλά σπαρμένα!”
Ο Μάρτιος φέρνει την άνοιξη, τα χελιδόνια, νέες μυρωδιές
στο Πάρκο και χρωματιστά λουλούδια!
Οι μικροί κηπουροί είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση
και αυτόν το μήνα. Εξερευνούν το Πάρκο, αναζητούν
λουλούδια της εποχής, παρατηρούν τα εκκολαπτόμενα
έντομα, κ λαδεύουν, φυτεύουν φράουλες και φροντίζουν
τον Λαχανόκηπο, μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι
εξερεύνησης, παιχνιδιού και ανακάλυψης του Πάρκου.

Κυριακή 5, 12, 19,
26/3
11.30-12.30
(για παιδιά 3 ετών και
τους γονείς τους)
(έως 30 συμμετοχές
ανά συνάντηση)
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Ένα εργαστήρι εικονογράφησης και ιστορίας της τέχνης!
Οι ζωές σύγχρονων διάσημων εικαστικών παρουσιάζονται
σαν ένα παραμύθι χωρίς εικόνες, και τα παιδιά μαζί με τις
δημιουργικές μαμάδες τους καλούνται να εικονογραφήσουν
τα αυτοσχέδια βιβλιαράκια τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom
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Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σταυρούλα Κατσογιάννη,
Γεωπόνος-Aρχιτέκτων τοπίου MSc

Ελεύθερη δημιουργική απασχόληση:
Αινίγματα και γρίφοι

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Παιδιά κάθε ηλικίας καλούνται να ανακαλύψουν τις
απαντήσεις σε παράξενα αινίγματα και περίπλοκους
γρίφους, που κυριαρχούν σ’ αυτό το εργαστήρι ελεύθερης
δημιουργικής απασχόλησης. Στη συνέχεια, αφού βρουν
τις απαντήσεις, θα πρέπει να τις απεικονίσουν, με κύρια
εργαλεία τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
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Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χρίστινα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Κυριακή 5, 12, 19,
26/3
16.30-19.30
(έως 30 συμμετοχές
ανά 30')

20

21

Δραστηριότητες για παιδιά

TECH FREAKS LAB

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH

© Exile Room

Δραστηριότητες για παιδιά

Γνωριμία με την αρχιτεκτονική
Με αφορμή το ΚΠΙΣΝ, θα ανακαλύψουμε την έννοια της
κεντρικής ιδέας στην αρχιτεκτονική, τον ρόλο του νερού, το
κέλυφος ενός κτίσματος, καθώς και την αρχιτεκτονική τοπίου,
αντλώντας ερεθίσματα από έργα διάσημων αρχιτεκτόνων.

Η πόλη μου από φως
Παρασκευή 10, 17/3
18.00-20.00
(για παιδιά 5-8 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
15 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ
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«Ντύνω… τον κύβο»

Με έμπνευση από μοντέρνες ουτοπικές πόλεις αλλά και
την Αττική τοπιογραφία που περιλαμβάνει και το κτίριο
- ορόσημο του ΚΠΙΣΝ, θα δώσουμε την ευκαιρία στους
μικρούς συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό
του αστικού τοπίου και να συνθέσουν τον ορίζοντα (skyline)
της δικής τους Αθήνας σε χαρτόνι. Έπειτα, με τη βοήθεια
πολύχρωμων φώτων και μίας φωτογραφικής μηχανής, θα
αποτυπώσουν τα δικά τους εφήμερα τοπία
από φως.

Σάββατο 4/3
17.30-19.30
(για εφήβους 13-18
ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

«Πράσινες χαράξεις»
Σάββατο 11/3
17.30-19.30
(για εφήβους
13-18 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

(Αριθμός
συμμετεχόντων:
15 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ
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Η τέχνη του τοπίου δεν είναι μόνο κηπουρική, αλλά
συμπεριλαμβάνει και μηχανές! Ήδη από τον 14o αιώνα
στους κήπους της αναγεννησιακής Ιταλίας, εφευρέτες
όπως ο Leonardo da Vinci και ο Salomon de Caus
έφτιαχναν μηχανικές κατασκευές, όπως σιντριβάνια
και αγάλματα που τραγουδούσαν. Εμείς, με χάρτινες
κατασκευές, απλούς αισθητήρες φωτός, ένα μοτέρ και
φωτάκια, θα φτιάξουμε ένα μικρό κινούμενο φυτό και στη
συνέχεια, με όλα μαζί, έναν διαδραστικό κήπο!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Άρτεμις Παπαγεωργίου /
Entropika Lab

Ελάτε να ανακαλύψουμε το φυσικό τοπίο στην
αρχιτεκτονική και πώς διαμορφώνονται οι εξωτερικοί χώροι,
αντλώντας έμπνευση από τα έργα του Γάλλου αρχιτέκτονα
Bernard Tschumi. Στη συνέχεια, θα φτιάξουμε τα
προσωπικά μας έργα!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

13

Μινώταυροι στον Λαβύρινθο
©Ελεάν να Μαρτίνου

©'Αρτεμις Παπαγεωργίου

Διαδραστικός κήπος
Παρασκευή 24, 31/3
18.00-20.00
(για παιδιά 7-11 ετών)

Πώς μοιάζει το κέλυφος ενός κτίσματος στην αρχιτεκτονική;
Ας πάρουμε ιδέες από τα έργα του Αμερικανού αρχιτέκτονα
Frank Gehry για να δημιουργήσουμε στη συνέχεια το δικό
μας προσωπικό έργο!

Σάββατο 11/3
11.30-13.30
(για παιδιά 7-11 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

13

Ζει ο Μινώταυρος στον Λαβύρινθο του Πάρκου; Ας
το ανακαλύψουμε, περπατώντας στον Λαβύρινθο και
δημιουργώντας τους δικούς μας ήρωες! Τα παιδιά θα
ζωγραφίσουν και θα κατασκευάσουν τρισδιάστατα το
αγαπημένο τους ανθρωπόμορφο ζώο, παίρνοντας αφορμή
από τον Μινώταυρο, το μυθικό πλάσμα με σώμα ανθρώπου
και κεφάλι και ουρά ταύρου. Οι χαρακτήρες που θα
κατασκευαστούν, είτε ιπτάμενοι στο χώρο ανάμεσα σε
νήματα, είτε ως οι μάσκες, θα είναι και οι πρωταγωνιστές σ’
αυτήν την περιπέτεια.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ελεάννα Μαρτίνου, Εικαστικός
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ΦΑΡΟΣ

16

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΧΟΡOΣ

ΧΟΡOΣ

Social Ballroom: Disco
με τους MG Dancefloor
και τον DJ Inspiro

Εργαστήριο χορού με χούλα χουπ
για ενήλικες

Η επιτυχημένη σειρά των Social Ballrooms συνεχίζεται!
Κάθε μήνα, αρχάριοι και προχωρημένοι χορευτές κάθε
ηλικίας συγκεντρώνονται στο ΚΠΙΣΝ σε ένα μάθημα
χορού ανοιχτό για όλους! Το Social Ballroom φέρνει
χορούς και μουσικές από όλο τον κόσμο, ενώ δίνει την
ευκαιρία σε όλους να τους δοκιμάσουν. Τα μαθήματα
πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων
δασκάλων, ενώ μετά το σεμινάριο, ακολουθεί πάρτυ
στο οποίο όλοι οι χορευτές, ανεξαρτήτως επιπέδου,
μπορούν να δοκιμάσουν τις κινήσεις τους.
Αυτόν τον μήνα, ελάτε να διασκεδάσουμε με disco
σε ένα μάθημα που αναπόφευκτα θα σας ξεσηκώσει!
Η disco πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ‘70
στην Αμερική, ως συνδυασμός διαφόρων επιμέρους
χορών και πολύ σύντομα εξαπλώθηκε στην Ευρώπη,
γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ‘80. Στην
αρχή είχε τη μορφή ατομικού χορού με αυτοσχέδιες
φιγούρες και ελεύθερη κινησιολογία, ενώ στη συνέχεια
εξελίχθηκε σε χορό για ζευγάρια με εντυπωσιακές
φιγούρες, πολύπλοκα σηκώματα και πολλές στροφές
για την ντάμα.
Στο μάθημα θα συμμετέχουν δάσκαλοι και μαθητές της
MG Dancefloor, που ιδρύθηκε το 2007 από τη δασκάλα
χορού Μάρη Γεωργαντά, ενώ το πάρτυ θα απογειώσει
ο πολυπλατινένιος DJ και μουσικός παραγωγός Inspiro,
που έχει παίξει σε δημοφιλή clubs στην Ελλάδα και το
εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία!
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Κυριακή 19/3
11.30-12.30
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

4

Το hoop dance είναι ένα είδος αερόβιας γυμναστικής με τη
χρήση μεγάλων στεφανιών, που ενδυναμώνει τους μύες και
βοηθά στη συγκέντρωση και το συντονισμό. Τα τελευταία
χρόνια έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς σε ολόκληρο
τον κόσμο, ως ένα δημιουργικό hobby, μια μέθοδος
διατήρησης της φυσικής κατάστασης ή ακόμη ως τρόπος
ζωής. Στο εργαστήριο θα μάθουμε βασικές κινήσεις του
hoop dance και θα χορέψουμε με τον καλύτερο παρτενέρ
το αγαπημένο μας χούλα χουπ!
Θα υπάρχουν διαθέσιμα χούλα χουπ για όλους τους
συμμετέχοντες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών
Παρασκευή 3, 10,
17, 24, 31/3
11.00-12.30
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
25 άτομα)
ΦΑΡΟΣ

16

H διατήρηση των παραδοσιακών χορών αποτελεί το έναυσμα
του εργαστηρίου αυτού. Μέσα από τη διδασκαλία του
χορού, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ποικίλες λαογραφικές
πληροφορίες, ενώ παράλληλα τονώνουν την αίσθηση της
συνεργασίας και της ομαδικότητας. Σε κάθε συνάντηση θα
παρουσιάζονται διαφορετικά είδη παραδοσιακών χορών από
όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Θέατρο Ελληνικών Χορών
'Δόρα Στράτου'
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© Αθηνά Λιάσκου

Κυριακή 26/3
11.00-12.00
13.00 (πάρτυ)

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δευτέρα – Παρασκευή
08.00-10.00 &
18.30-21.30
ΣΤΙΒΟΣ

6

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης
υγείας και ευεξίας

Yoga

Καθηγητές φυσικής αγωγής με προπονητική εμπειρία θα
βρίσκονται καθημερινά στους χώρους των υπαίθριων
οργάνων από τις 08.00 έως τις 10.00, και από τις 18.30 έως
τις 21.30. Οι ασκούμενοι που ενδιαφέρονται μπορούν να
λάβουν συμβουλές και καλές πρακτικές και να ενταχθούν σε
ένα πρόγραμμα αξιολόγησης της φυσικής τους κατάστασης.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του προπονητή θα σχεδιαστεί
ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει
αερόβια άσκηση, μυϊκή ενδυνάμωση, ασκησιολόγιο
ευλυγισίας και αποθεραπείας.

Δευτέρα
6, 13, 20, 27/3
Παρασκευή
3, 10, 17, 24, 31/3
18.00–19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
(ΠΡΟΑΥΛΙΟ)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος
με την πνευματική διεργασία, με ήπιες πρακτικές που
περιλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση στο τέλος
κάθε μαθήματος. Μέσω της ήρεμης και ελεγχόμενης οι
συμμετέχοντες αποκτούν πνευματική ηρεμία, αυτοέλεγχο
και αυτοσυγκέντρωση τόσο για τη σωστή εκτέλεση της
άσκησης, όσο και για την ανάπτυξη θετικής σκέψης,
με στόχο την καθημερινή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.
Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να
φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, όπως επίσης και μια
κουβερτούλα για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη
διάρκεια της χαλάρωσης.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Mat Pilates

Τετάρτη
1, 8, 15, 22, 29/3
Πέμπτη
2, 9, 16, 23, 30/3
18.30–19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
(ΠΡΟΑΥΛΙΟ)

Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης εμπνευσμένος
από τον Joseph Pilates που μας βοηθάει στη διατήρηση
της σωστής στάσης σώματος και συντελεί στη βελτίωση
της ευλυγισίας, της δύναμης, της ελαστικότητας και της
ισορροπίας. Οι συνολικά 500 ασκήσεις της μεθόδου είναι
κατάλληλες για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών,
αρχάριους και προχωρημένους. Πραγματοποιείται πάνω σε
στρώματα και με ειδικά όργανα γυμναστικής (δαχτυλίδια,
λάστιχα, μπάλες). Η μέθοδος pilates δίνει έμφαση στην
ενδυνάμωση του κέντρου του σώματος και επικεντρώνεται
στους κοιλιακούς, ραχιαίους και την πλάτη. Οι ασκήσεις
pilates, εκτός από τη σωματική εκγύμναση, βοηθούν στη
βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης, στη
μείωση των συμπτωμάτων της κόπωσης και στην αποβολή
του στρες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Backwards Run III
Κυριακή 5/3
16.30-18.00
ΣΤΙΒΟΣ

6

Τρέξιμο 2 χιλιομέτρων προς τα πίσω, σε επίπεδη διαδρομή
γύρω από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το τρέξιμο προς
τα πίσω επιτρέπει στους αθλητές να αποφεύγουν συνήθεις
κακώσεις, να έχουν ταχύτερη αποκατάσταση κακώσεων,
να καίνε περισσότερες θερμίδες και να βελτιώνουν την
ισορροπία τους, ενώ προσφέρει ποικιλία στην προπόνησή
τους.
Σημειώστε πως ο ταχύτερος αθλητής στο τρέξιμο προς τα
πίσω ολοκλήρωσε τα 5 χιλιόμετρα σε 19.31’!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

© Α & Π/Σταύρος Μπόγλου

Δευτέρα
6, 13, 20, 27/3
Τετάρτη
1, 8, 15, 22, 29/3
Παρασκευή
3, 10, 17, 24, 31/3
08.00–09.00
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Κυριακή 19, 26/3
13.30-14.45
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

4

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

ΦΥΣΗ

Tai Chi

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα αρχαρίων)

Το Tai Chi είναι μια αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη, η οποία
έχει εξελιχθεί σήμερα σε μία ευχάριστη μορφή άσκησης.
Πρόκειται για μια σειρά από κινήσεις που εκτελούνται με
ένα αργό, εστιασμένο τρόπο και συνοδεύεται από βαθιά
αναπνοή. Βοηθά στη μείωση του στρες και του άγχους,
καθώς και στην αύξηση της ευελιξίας και της ισορροπίας.
Το Tai Chi είναι χαμηλής έντασης και ασκεί ελάχιστη πίεση
στους μύες και τις αρθρώσεις, γεγονός που το καθιστά
ασφαλές για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής
κατάστασης.

Τετάρτη
8, 15, 22, 29/3
18.30-20.30
MULTIMEDIA
ROOM ΕΒΕ

13

Στην ενότητα των τεσσάρων μαθημάτων κηπουρικής δίνονται
πρακτικές συμβουλές, κατανοητές από ερασιτέχνες, για
την καλλιέργεια λαχανικών, αρωματικών φυτών της κουζίνας
και συνηθισμένων καλλωπιστικών φυτών στον κήπο, τη
βεράντα και το εσωτερικό του σπιτιού. Παρουσιάζονται
οι στοιχειώδεις αρχές σχεδιασμού του κήπου, τα κριτήρια
επιλογής φυτών και υλικών, οι οδηγίες εγκατάστασης
και συντήρησης των φυτών, αλλά και τα συνηθισμένα
προβλήματα και οι οικολογικοί τρόποι διαχείρισής τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Αντρέας Μπαρμπούτσης, Γεωπόνος - Αρχιτέκτων τοπίου

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα προχωρημένων)
Δευτέρα
6, 13, 20, 27/3
18.30-20.30
MULTIMEDIA
ROOM ΕΒΕ

13

Για εκείνους που αναζητούν ακόμα πιο εξειδικευμένες
γνώσεις στην κηπουρική, στο εργαστήριο αυτό
περιγράφονται οι εργασίες του κήπου κάθε μήνα, με έμφαση
στον οικολογικό τρόπο διαχείρισης. Επιλέγονται κοινά
οπωροκηπευτικά, αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά, για τα
οποία δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες καλλιέργειας και
οικολογικής διαχείρισης των πιο συνηθισμένων προβλημάτων.
Επίσης, αναλύονται οι ευνοϊκές συγκαλλιέργειες, οι
ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό και οι ειδικές
χρήσεις τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Αντρέας Μπαρμπούτσης, Γεωπόνος - Αρχιτέκτων τοπίου
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©Παναγιώτης Παπαδόπουλος

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΦΥΣΗ

ΦΥΣΗ

Αστική γεωργία... καλλιεργώντας
βιολογικά, τροφή μέσα στην πόλη!

Τα εδάφη και η λύση
της κομποστοποίησης

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε όσους θέλουν να μάθουν πώς
μπορούν να παράγουν μέρος της τροφής τους στον κήπο,
στη βεράντα ή στο κτήμα τους. Έπειτα από μία εισαγωγή
στην αστική καλλιέργεια, γνωρίζουμε πώς να καλλιεργούμε
βότανα και λαχανικά με τις μεθόδους της βιολογικής
γεωργίας. Ανακαλύπτουμε τους φίλους και τους «εχθρούς»
στον κήπο μας και προστατεύουμε τα φυτά μας οικολογικά,
χωρίς φυτοφάρμακα. Παράλληλα, συζητάμε για τη σπορά,
τη μεταφύτευση, τα μυστικά της θρέψης των φυτών μας, αλλά
και για τη διατήρηση σπόρων από τοπικές, παραδοσιακές
ποικιλίες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Παναγιώτης Παπαδόπουλος,
Γεωπόνος MSc, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικολογική φροντίδα των φυτών
Τετάρτη 1/3
18.30-20.30
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

Στη διάλεξη αυτή ομαδοποιούνται με απλό τρόπο τα
προβλήματα των φυτών, ώστε να είναι κατανοητά και
αναγνωρίσιμα στον καθένα. Παρουσιάζονται τα πιο
συνηθισμένα προβλήματα από κάθε κατηγορία και
περιγράφονται ήπιοι οικολογικοί τρόποι εναλλακτικής
διαχείρισης με απλά υλικά, που χρησιμοποιούμε καθημερινά
στο σπίτι και στην κουζίνα. Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι
προσέλκυσης άγριας ζωής, βελτίωσης του εδάφους και
αξιοποίησης «άχρηστων» υλικών του σπιτιού στον κήπο.

Τετάρτη
8, 15, 22, 29/3
18.30-20.30
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

Έπειτα από μια πρώτη γνωριμία με την κομποστοποίηση και
τη σχέση της με το αστικό περιβάλλον, οι διαλέξεις για την
κομποστοποίηση συνεχίζονται και αυτόν το μήνα στο ΚΠΙΣΝ,
με εμπλουτισμένες θεματικές.
Η κάθε ενότητα είναι αυτοτελής. Στην πρώτη συνάντηση θα
γίνει εισαγωγή στην κομποστοποίηση, στους εννοιολογικούς
προσδιορισμούς και στα συστατικά του εδάφους και
στη θρέψη των φυτών. Στη δεύτερη, θα αναφερθούν
μεταξύ άλλων οι βασικές αρχές και οι πρώτες ύλες της
κομποστοποίησης. Στην τρίτη θα συζητηθεί η διαδικασία της
κομποστοποίησης και οι φυσικές και χημικές ιδιότητές της,
ενώ στην τέταρτη η εφαρμογή του ώριμου compost σε εδάφη
και θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στο Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Σταμάτης Καβασίλης, Γεωπόνος-Εδαφολόγος,
Σταυρούλα Κατσογιάννη, Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου
Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης, Καθηγητής Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

© Σταμάτης Καβασίλης

Τρίτη 7, 14, 21, 28/3
18.30-20.30

Δραστηριότητες για ενήλικες

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αντρέας Μπαρμπούτσης,
Γεωπόνος - Αρχιτέκτων τοπίου
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Πέμπτη 9, 16, 23/3
18.30-20.30
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ

Η Φωτογραφία και η σχέση της με τις
άλλες μορφές τέχνης

Γιώργης Γερόλυμπος: Ορθογραφίες
Πέμπτη 30/3
19.30

H πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε το 1839 και η τεχνολογική
εξέλιξή της συντέλεσε στη διαμόρφωση της αισθητικής της.
Πρόκειται για ένα μέσο καταγραφής, κατανόησης, αλλά και
μεταμόρφωσης του κόσμου. Η φωτογραφία αντιπαρατέθηκε
με τις άλλες μορφές τέχνης και ξεκίνησε ο προβληματισμός
κατά πόσο αυτή αποτελεί τέχνη ή όχι, θέτοντας παράλληλα
την αντικειμενικότητα του φακού υπό διαπραγμάτευση.

ΦΑΡΟΣ

16

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά στους E. Degas,
A. Rodin, C. Brancusi, Gilbert & George, D. Arbus, A.Stieglitz,
M. Duchamp, R. Mapplethorpe, C. Sherman, M. Ray, R. Frank,
Α. Rodchenko, H. Cartier-Bresson, T. Ruff, Bernd και Hilla
Becher, J. Wall, A. Gursky, L. Samaras, G. Richter, N. Goldin.
Οι συναντήσεις είναι αυτοτελείς. Στην πρώτη, θα συζητηθούν
θεματικές όπως φωτογραφία και κολλάζ, κίνηση και χορός, οι
γλύπτες και η φωτογραφία κ.ά., στη δεύτερη, το πορτραίτο και
η απεικόνιση του, φωτογραφία μόδας κ.ά., ενώ το θέμα της
τελευταίας είναι η φωτογραφία και ο σύγχρονος πολιτισμός.

Παρουσίαση του εντυπωσιακού φωτογραφικού λευκώματος
του Γιώργη Γερόλυμπου, που καταγράφει τη δημιουργία
του ΚΠΙΣΝ του αρχιτέκτονα Renzo Piano. Tο βιβλίο
προσφέρει μια μοναδική ερμηνεία των εργασιών που
έλαβαν χώρα όλα αυτά τα χρόνια και μας παρουσιάζει
τη γιγάντια προσπάθεια που έγινε για να μετατραπεί το
όραμα σε πραγματικότητα. Επίσης, το μεγάλο του μέγεθος
προσκαλεί τους αναγνώστες να εξερευνήσουν αναλυτικά
τις συναρπαστικές φωτογραφίες του Γιώργη Γερόλυμπου.
Τα κείμενα είναι γραμμένα από αναγνωρισμένους
αρχιτέκτονες και κριτικούς τέχνης και αναλύουν τη σημασία
του ΚΠΙΣΝ και τον ρόλο του στον μετασχηματισμό της
φυσικής και πολιτιστικής τοπογραφίας της Αθήνας.
Ομιλητές: Philip Blackwell, Ιδρυτής του Ultimate Library,
Μεγάλη Βρετανία / Τάκης Θεοδωρόπουλος, Συγγραφέας,
δημοσιογράφος / Κατερίνα Κοσκινά, Διευθύντρια Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης / Ηλίας Κωνσταντόπουλος,
Αρχιτέκτονας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
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© Henri-Cartier Bresson

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Χριστίνα Πετρηνού, Ιστορικός τέχνης
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Τετάρτη
1, 8, 15, 22, 29/3
18.00-20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ

13
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
15 άτομα)

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Internet of Things

Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+

Το Internet of Things είναι ο χώρος που ο προγραμματισμός
παντρεύεται με τα αντικείμενα και δημιουργεί ένα εντελώς
νέο και διαφορετικό περιβάλλον καινοτομίας στο σπίτι,
στην εργασία, στην πόλη. Έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν να
μπορούσατε να ελέγξετε το σπίτι ή το αυτοκίνητό σας από
μακριά; Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει ένα εισαγωγικό σεμινάριο
στον κόσμο του Internet of Things, ιδανικό για όσους θέλετε
να πειραματιστείτε με τον χώρο.

Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή
11.00-12.00
(για αρχάριους)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Microsoft, Sociallnnov/Μάγκυ
Κοντού, developer, UI/UX designer

Δευτέρα
18.00-19.00
(για αρχάριους
που έχουν ήδη
παρακολουθήσει
μαθήματα σ το ΚΠΙΣΝ)

Τρίτη, Πέμπτη
11.00-12.00
(για αρχάριους
που έχουν ήδη
παρακολουθήσει
μαθήματα σ το ΚΠΙΣΝ)

Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει, και την ίδια
στιγμή κατακ λύσει, 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 κύριες λειτουργίες
του υπολογιστή, τη χρήση βασικών προγραμμάτων 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.

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

13

Ψηφιακό Βιογραφικό

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ

13
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
15 άτομα)

Το βιογραφικό, στα χρόνια της ψηφιακής οικονομίας
και των social media, δεν βρίσκεται μόνο στο χαρτί.
Παρέχονται χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες για να
δημιουργήσετε μια ολοκ ληρωμένη διαδικτυακή παρουσία
για την επαγγελματική σας ταυτότητα. Η στρατηγική των
social media, η παρουσία και το περιεχόμενο που θα
μοιραστείτε με το επαγγελματικό σας περιβάλλον, αλλά
και μικρά dos & don’ts που κάνουν τη διαφορά. Από το
LinkedIn στο Instagram και από το Pinterest στο about.me
- διαφορετικές πλατφόρμες και κανάλια επικοινωνίας
αξιοποιήσιμα για τη βέλτιστη παρουσίαση της δουλειάς
σας, στον κόσμο.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sociallnnov/ Πάνος Λαδάς,
Online marketing expert
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Πέμπτη
2, 9, 16, 23, 30/3
18.00-20.00
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Πέμπτη 9, 16, 23, 30/3
18.30-20.30
MAKERSPACE ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

13

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Αρχιτεκτονική: Οδηγίες… χρήσης

Φτιάχνουμε Μάρτηδες

Πρόσκ ληση και… πρόκ ληση ενδιαφέροντος προς όλους
όσους θέλουν να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της
αρχιτεκτονικής σκέψης! Ελάτε να δούμε πώς σκέφτονται
οι αρχιτέκτονες, και να δημιουργήσουμε το προσωπικό
μας έργο, πάντα με αρχιτεκτονική ματιά. Ακόμη, αντλώντας
ερεθίσματα από έργα διάσημων αρχιτεκτόνων και με
αφορμή τους χώρους του ΚΠΙΣΝ, θα ανακαλύψουμε την
έννοια της κεντρικής ιδέας στην αρχιτεκτονική, τον ρόλο
του νερού, το κέλυφος ενός κτίσματος, καθώς και την
αρχιτεκτονική τοπίου.

Τετάρτη 1/3
18.00-20.00
MAKERSPACE ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ
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Οι ενδιαφερόμενοι θα συζητήσουν για τη σύνθεση, το
χρώμα και τον όγκο, θα σχεδιάσουν το βραχιολάκι τους,
θα επιλέξουν τα υλικά που επιθυμούν και θα διδαχτούν
διαφορετικές τεχνικές (µακραµέ, τρόποι δεσίματος, κόμποι
κ.ά.).

«Κρυψώνα κι αποκάλυψη»: Η γέν νηση ενός κτίσματος στην
αρχιτεκτονική, με έμπνευση τα έργα του Ελβετού αρχιτέκτονα Le
Corbusier.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Μαργαρίτα Μυρογιάννη,
Εικαστικός

«Ζω παράλληλα με το νερό»: Ο ρόλος του στοιχείου του
νερού στην αρχιτεκτονική, με έμπνευση τα έργα του Αμερικανού
αρχιτέκτονα Frank Lloyd Wright.
«Ντύνω …τον κύβο»: Το κέλυφος ενός κτίσματος στην
αρχιτεκτονική, με έμπνευση τα έργα του Αμερικανού αρχιτέκτονα
Frank Gehry.

ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

«Πράσινες χαράξεις»: Το φυσικό τοπίο στην αρχιτεκτονική και η
διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, με έμπνευση τα έργα του Γάλ λου
αρχιτέκτονα Bernard Tschumi.

Εργαστήρια για όσους ξεχνούν
λίγο ή πολύ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Μανώλης Αναστασάκης,
Αρχιτέκτων, Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Τρίτη 7, 14, 21, 28/3
17.30–19.30
MULTIMEDIA
ROOM ΕΒΕ

Αναζητώντας τον Μινώταυρο
Σάββατο 18/3
17.30-20.30
MAKERSPACE ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

13

Ο Μινώταυρος, ο Κένταυρος, η Σφίγγα και ο θεός Πάνας,
είναι κάποιες από τις μορφές της ελληνικής μυθολογίας
όπου ζώο και άνθρωπος γίνονται ένα. Με αφορμή αυτές τις
μυθολογικές μορφές, θα ζωγραφίσουμε τις δικές μας κάρτες
για φτιάξουμε ένα μεγάλο κολλάζ, με θέμα τον Λαβύρινθο,
ένα από τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία του Πάρκου.
Στο τέλος, ο καθένας θα πάρει μαζί του τις κάρτες του,
αλλά και μια έκπληξη!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ελεάννα Μαρτίνου, Εικαστικός
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Χρησιμοποιώντας ως βασικό υλικό χρωματιστές κ λωστές,
κορδέλες και κορδόνια, καθώς και διακοσμητικά όπως
ματάκια και τριφυλλάκια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να εμπλακούν δημιουργικά με τη διαδικασία
κατασκευής ενός παραδοσιακού βραχιολιού-γούρι για τον
Μάρτη.

(για άτομα 65+)

13

Ενισχύστε τη μνήμη και τις άλλες νοητικές λειτουργίες
σας παίζοντας και διασκεδάζοντας όλοι μαζί! Σκοπός
των δραστηριοτήτων αυτών είναι η νοητική κινητοποίηση,
η σωματική ευεξία, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και
η κοινωνικοποίηση. Σε ομάδες 25-30 ατόμων, με την
καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, συμμετέχετε σε
παιχνίδια που συνδυάζουν νοητική και φυσική άσκηση,
καθώς και ψυχική ενεργοποίηση. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 65 ετών που
θέλουν να διατηρηθούν δραστήριοι και υγιείς! Μην ξεχνάτε
ότι ο συνδυασμός νοητικής και σωματικής δραστηριότητας
συντελεί αποφασιστικά στην πρόληψη της άνοιας και της
νόσου Alzheimer.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
37

© ΙΣΝ/Πηνελόπη Γερασίμου

Ξεναγήσεις
ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΣ & ΕΒΕ
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ

13
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

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.

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

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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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.

Ξεναγήσεις
για ομάδες
Για συλλόγους,
οργανισμούς
& ΜΚΟ

Οι ξεναγήσεις για ομάδες προσφέρονται για εκπαιδευτικούς
συλλόγους, πολιτιστικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και άλλους φορείς
ειδικού ενδιαφέροντος. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο
216 8091004 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 Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου. 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. Ο σχεδιασμός των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει πραγματοποιηθεί από
την μουσειοπαιδαγωγό Καλλιόπη Κουτρουμπή, ενώ των
εκαπιδευτικών αθλητικών προγραμμάτων από την
Αναγέννηση & Πρόοδο.

* Tο πρόγραμμα των ξεναγήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί.
Επισκεφθείτε το SNFCC.org/events για πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες.
* 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.
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Χρήσιμες Πληροφορίες
Ωράριο

Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας, που ισχύει από 1η Νοεμβρίου έως
31 Μαρτίου, είναι: Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 06.00-20.00, Στίβος,
Αγορά, Φάρος 06.00 - 00.00, Κέντρο Επισκεπτών 09.00 - 22.00.

Είσοδος

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις με την
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Για
ορισμένες εκδηλώσεις υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και
απαιτείται προεγγραφή.

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.

Κατοικίδια

Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα σε όλους τους εξωτερικούς
χώρους του ΚΠΙΣΝ εκτός από το Ξέφωτο, τον Λαβύρινθο και τους
παιδότοπους. Θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη
τους, ο οποίος οφείλει να τα έχει υπό την εποπτεία του και να μεριμνά
για την καθαριότητα του χώρου.

Wi-Fi

Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi:
SNFCC-FREE-WIFI.

Ψηφιακές
υπηρεσίες

Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Επιπλέον, μέσω της
πλατφόρμας www.pressreader.com οι επισκέπτες, χρησιμοποιώντας
είτε τους σταθερούς υπολογιστές είτε δικές τους 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.

Εστίαση

Για την άμεση εξυπηρέτηση των επισκεπτών, λειτουργούν στους
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ προσωρινά καντίνες, ενώ σε
μεταγενέστερο χρόνο θα λειτουργούν, σε μόνιμη βάση χώροι
εστίασης.

Κάπνισμα

Βάσει της σχετικής οδηγίας της περιβαλλοντικής πιστοποίησης
LEED, το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του
ΚΠΙΣΝ, καθώς και σε απόσταση 8μ. 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
του 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.

Πράσινη
Διαχείριση

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.
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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 8091000.
• 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 8091004.
• 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 8091000 ή επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.
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Επαναλαμβανόμενες
Δραστηριότητες

Δευτέρα - Κυριακή
06.00-00.00 | Εκθέσεις

Έκθεση Φωτογραφίας
Γιάννη Μπεχράκη
ΦΑΡΟΣ (σελ. 14)

Κύπελλο Σπύρου Λούη
ΥΠΟΔΟΧΗ (σελ. 15)
Δευτέρα - Κυριακή

Ξεναγήσεις
Πληροφορίες (σελ. 38-39)
Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή
16.30-17.15 | Αθλητισμός και Ευεξία
(για παιδιά 6-12 ετών)

Στίβος για παιδιά
ΣΤΙΒΟΣ (σελ. 17)
Σάββατο
12.00-13.00 | Αθλητισμός και Ευεξία
(για παιδιά 4-12 ετών)

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή
08.00-09.00
Τετάρτη & Πέμπτη
18.30-19.30

Mat Pilates
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ. 26)

Ημερολόγιο
Μάρτιος 2017

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή

Τετάρτη 1/3

Παρασκευή 3/3

11.00-12.00 | Τεχνολογία

11.00-12.30 | Χορός

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι

Εργαστήρι
Παραδοσιακών Χορών

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

Yoga

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ. 20)

MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 29)

11.30-12.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Φανταστικές ζωές
ζωγράφων (για παιδιά 3
ετών και τους γονείς τους)

Φτιάχνουμε Μάρτηδες

Σύμβουλος άσκησης,
βελτίωσης υγείας και
ευεξίας

MAKERSPACE – ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι

(σελ. 37)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

16.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

ΣΤΙΒΟΣ (σελ. 26)

Internet of Things

Σάββατο 4/3

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -2ος
ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)

10.00-14.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Ελεύθερη δημιουργική
απασχόληση: Αινίγματα
και γρίφοι

18.00-20.00 | Τεχνολογία

18.30-20.30 | Φύση

Οικολογική φροντίδα
των φυτών
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 30)

11.00-12.00 | Τεχνολογία

Δευτέρα & Παρασκευή
18.00-19.30

11.00-12.00 | Τεχνολογία

18.30-20.30 | Φύση

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα προχωρημένων)

18.00-20.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

ΞΕΦΩΤΟ (σελ. 17)

ΞΕΦΩΤΟ (σελ.18)

ΦΑΡΟΣ (σελ. 25)

11.00-12.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)

08.00-10.00 & 18.30-21.30

Πέμπτη 2/3

Παιχνίδια για
οικογένειες
(για παιδιά 4-9 ετών και
τους γονείς τους)

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δευτέρα-Παρασκευή

Yoga για παιδιά

Σάββατο
11.00-12.30 | Αθλητισμός και Ευεξία

Εκδηλώσεις
Δραστηριότητες για παιδιά

στο SNFCC.org/events

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
18.00-20.00 | Τεχνολογία

Ψηφιακό Βιογραφικό
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)

Μικροί Ποδηλάτες
(για παιδιά 2-8 ετών)
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (σελ. 18)
17.30-19.30 | Αρχιτεκτονική

Γνωριμία με την
αρχιτεκτονική:
Ντύνω… τον κύβο
(για εφήβους 13-18 ετών)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 23)
21.00 | Music Escapades

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 21)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 21)
16.30-18.00 | Αθλητισμός & Ευεξία

Backwards Run ΙΙΙ*
ΣΤΙΒΟΣ (σελ. 28)
Δευτέρα 6/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι

Electroware

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

ΦΑΡΟΣ (σελ.7)

18.00-19.00 | Τεχνολογία

Μικροί Ποδηλάτες
(για παιδιά 2-8 ετών)

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (σελ. 18)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

Κυριακή 5/3
10.00-14.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Τρίτη 7/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
17.30-19.30 | Εργαστήριο Ιδεών

Εργαστήρια για όσους
ξεχνούν λίγο ή πολύ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ - MULTIMEDIA
ROOM (σελ. 37)
18.30-20.30 | Φύση

Αστική γεωργία…
καλλιεργώντας
βιολογικά, τροφή μεσα
στην πόλη
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 30)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ. 27)
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Τετάρτη 8/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
18.00-20.00 | Τεχνολογία

Internet of Things
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -2ος
ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)
18.30-20.30 | Φύση

Τα εδάφη και η λύση της
κομποστοποίησης
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 31)
18.30 – 20.30 | Φύση

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα αρχαρίων)
MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 29)
Πέμπτη 9/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή

Δραστηριότητες για ενήλικες

18.30-20.30 |Φωτογραφία

11.30-13.30 | Αρχιτεκτονική

16.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

17.30-19.30 | Εργαστήριο Ιδεών

Η Φωτογραφία και η
σχέση της με τις άλλες
μορφές τέχνης

Μινώταυροι στον
Λαβύρινθο
(για παιδιά 7-11 ετών)

Ελεύθερη δημιουργική
απασχόληση: Αινίγματα
και γρίφοι

Εργαστήρια για όσους
ξεχνούν λίγο ή πολύ

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 32)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 23)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 21)

18.30-20.30 |Αρχιτεκτονική

21.00 | Music Escapades

Αρχιτεκτονική:
Οδηγίες… χρήσης –
Κρυψώνα κι αποκάλυψη

ILIOS & Νίκος Βελιώτης

MAKERSPACE – ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ
(σελ. 36)

Κυριακή 12/3

Παρασκευή 10/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
11.00-12.30 | Χορός

Εργαστήρι
Παραδοσιακών Χορών
ΦΑΡΟΣ (σελ. 25)
18.00-20.00 | Tech Freaks Lab

Ψηφιακό Βιογραφικό
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - 2ος
ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)

11.00-12.00 | Μουσική

18.30-20.30 | Φύση
Δευτέρα 13/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι

Αστική γεωργία…
καλλιεργώντας
βιολογικά, τροφή μεσα
στην πόλη
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 30)

El Sistema Greece
(για παιδιά 7-12 ετών)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

ΦΑΡΟΣ (σελ. 16)

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ

11.00-12.00 | Τεχνολογία

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

18.00-20.00 | Τεχνολογία

18.30-20.30 | Φύση

Internet of Things

11.00-12.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ. 20)
11.30-12.30 | Αθλητισμός και Ευεξία

Ο κόσμος του χούλα
χούπ (για παιδιά 6-12
ετών)

18.00-19.00 | Τεχνολογία

Τετάρτη 15/3

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα προχωρημένων)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)

MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 29)

18.30-20.30 | Φύση

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ (σελ. 19)
11.30-13.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Τρίτη 14/3

Τα εδάφη και η λύση της
κομποστοποίησης

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 22)

Τρίαθλο για παιδιά
(για παιδιά 6-12 ετών)

11.00-12.00 | Τεχνολογία

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 31)

Σάββατο 11/3
17.30-19.30 | Αρχιτεκτονική

Γνωριμία με την
αρχιτεκτονική: Πράσινες
χαράξεις
(για εφήβους 13-18 ετών)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 23)
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ΦΑΡΟΣ (σελ.8)

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ - MULTIMEDIA
ROOM (σελ. 37)

Η πόλη μου από φως
(για παιδιά 5-8 ετών)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
18.00-20.00 | Τεχνολογία

Εκδηλώσεις
Δραστηριότητες για παιδιά

στο SNFCC.org/events

ΣΤΙΒΟΣ (σελ. 19)
11.30-12.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Φανταστικές ζωές
ζωγράφων (για παιδιά 3
ετών και τους γονείς τους)

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ

Πέμπτη 16/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
18.00-20.00 | Τεχνολογία

Ψηφιακό Βιογραφικό
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)
18.30-20.30 |Φωτογραφία

Η Φωτογραφία και η
σχέση της με τις άλλες
μορφές τέχνης
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 32)
18.30-20.30 |Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική:
Οδηγίες… χρήσης – Ζώ
παράλληλα με το νερό
MAKERSPACE – ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ
(σελ. 36)

18.30 – 20.30 | Φύση

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα αρχαρίων)
MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 29)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 21)

45

Ημερολόγιο
Μάρτιος 2017

Παρασκευή 17/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
11.00-12.30 | Χορός

Εργαστήρι
Παραδοσιακών Χορών

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή

Δραστηριότητες για ενήλικες

11.30-12.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

18.30-20.30 | Φύση

Φανταστικές ζωές
ζωγράφων (για παιδιά 3
ετών και τους γονείς τους)

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα προχωρημένων)

11.30-12.30 | Χορός

Εργαστήρι χορού με
χούλα χουπ για ενήλικες
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ (σελ. 25)
13.30-14.45 | Αθλητισμός & Ευεξία

18.00-20.00 | Tech Freaks Lab

Tai Chi

Η πόλη μου από φως
(για παιδιά 5-8 ετών)

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ (σελ. 28)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 22)

Ελεύθερη δημιουργική
απασχόληση: Αινίγματα
και γρίφοι

17.30-20.30 |Αρχιτεκτονική

Αναζητώντας τον
Μινώταυρο
MAKERSPACE – ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ
(σελ. 36)

16.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 21)
Δευτέρα 20/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μιχάλης Δέλτα

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι

ΦΑΡΟΣ (σελ.9)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

21.00 | Music Escapades

Κυριακή 19/3
11.00-12.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ. 20)

18.00-19.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

Τετάρτη 22/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 29)

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι

Τρίτη 21/3

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 21)

ΦΑΡΟΣ (σελ. 25)

Σάββατο 18/3

Εκδηλώσεις
Δραστηριότητες για παιδιά

στο SNFCC.org/events

11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
17.30-19.30 | Εργαστήριο Ιδεών

Εργαστήρια για όσους
ξεχνούν λίγο ή πολύ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ - MULTIMEDIA
ROOM (σελ. 37)
18.30-20.30 | Φύση

Αστική γεωργία…
καλλιεργώντας
βιολογικά, τροφή μεσα
στην πόλη
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 30)
19.00 | Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης Αφιέρωμα: Μουσικοί Ποιητές

Γεωργία Καρύδη
Rattler Proxy
Lou’n’David
ΦΑΡΟΣ (σελ.11)

18.00-20.00 | Τεχνολογία

Internet of Things
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -2ος
ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)
18.30-20.30 | Φύση

Τα εδάφη και η λύση της
κομποστοποίησης
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 31)
18.30 – 20.30 | Φύση

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα αρχαρίων)
MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 29)

18.30-20.30 |Φωτογραφία

To 1821 στην τέχνη:
Ήρωες για μιαν ώρα;

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 32)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 13)

18.30-20.30 |Αρχιτεκτονική

20.30 | Ανακαλύπτοντας ξανά το ‘21

Αρχιτεκτονική:
Οδηγίες… χρήσης –
Ντύνω… τον κύβο

Το Schoolwave
συναντάει την παράδοση

MAKERSPACE – ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ
(σελ. 36)
Παρασκευή 24/3
11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
11.00-12.30 | Χορός

Πέμπτη 23/3

Εργαστήρι
Παραδοσιακών Χορών

11.00-12.00 | Τεχνολογία

ΦΑΡΟΣ (σελ. 25)

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
18.00-20.00 | Τεχνολογία

Ψηφιακό Βιογραφικό
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - 2ος
ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)

18.00-20.00 | Ανακαλύπτοντας ξανά
το ‘21

Η Φωτογραφία και η
σχέση της με τις άλλες
μορφές τέχνης

18.00-20.00 | Tech Freaks Lab

Διαδραστικός Κήπος (για
παιδιά 7-11 ετών)

ΦΑΡΟΣ (σελ.13)
Κυριακή

26/3

11.00-13.00 | Χορός

Social Ballroom: Disco
ΦΑΡΟΣ (σελ. 24)
11.00-12.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ. 20)
11.30-12.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Φανταστικές ζωές
ζωγράφων (για παιδιά 3
ετών και τους γονείς τους)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 21)
13.30-14.45 | Αθλητισμός & Ευεξία

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 22)

Tai Chi

Σάββατο

16.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

25/3

12.30-14.30 | Ανακαλύπτοντας ξανά
το ‘21

Η ελληνική ιστορία σαν
παραμύθι (για παιδιά 6-11
ετών)

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ (σελ. 27)

Ελεύθερη δημιουργική
απασχόληση: Αινίγματα
και γρίφοι
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 21)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 13)
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Ημερολόγιο
Μάρτιος 2017

Δευτέρα 27/3

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

Δραστηριότητες για ενήλικες

18.30-20.30 | Φύση

18.00-20.00 | Τεχνολογία

Ψηφιακό Βιογραφικό

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι

Αστική γεωργία…
καλλιεργώντας
βιολογικά, τροφή μεσα
στην πόλη

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 30)

Αρχιτεκτονική:
Οδηγίες… χρήσης –
Πράσινες χαράξεις

11.00-12.00 | Τεχνολογία

18.00-19.00 | Τεχνολογία

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - 2ος
ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)
18.30-20.30 |Αρχιτεκτονική

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ

Τετάρτη 29/3

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

Γιώργης Γερόλυμπος:
Ορθογραφίες

18.30-20.30 | Φύση

18.00-20.00 | Τεχνολογία

ΦΑΡΟΣ (σελ. 33)

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα προχωρημένων)
MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 29)

11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι

11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ. 34)

Τα εδάφη και η λύση της
κομποστοποίησης
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 31)

Εργαστήρια για όσους
ξεχνούν λίγο ή πολύ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ - MULTIMEDIA
ROOM (σελ. 37)

19.30 |Φωτογραφία

Παρασκευή 31/3
11.00-12.30 | Χορός

Εργαστήρι
Παραδοσιακών Χορών

MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 29)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)

11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών – αρχάριοι που έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα
στο ΚΠΙΣΝ

Επισκεφτείτε το SNFCC.org/events για τις πιο
πρόσφατες ενημερώσεις.
Τον Μάρτιο δεν θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες
στο Κανάλι λόγω προγραμματισμένων εργασιών
καθαρισμού.
Για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, επισκεφθείτε τις
ιστοσελίδες τους, www.nationalopera.gr και
www.nlg.gr αντίστοιχα.

11.00-12.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65
ετών - αρχάριοι

Πέμπτη 30/3

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Οι
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς
χώρους ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν
λόγω καιρικών συνθηκών ή εργασιών στο Πάρκο.

ΦΑΡΟΣ (σελ. 25)

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα αρχαρίων)

18.30 – 20.30 | Φύση

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
17.30-19.30 | Εργαστήριο Ιδεών

MAKERSPACE – ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ
(σελ. 36)

Internet of Things

18.30-20.30 | Φύση
Τρίτη 28/3

Εκδηλώσεις
Δραστηριότητες για παιδιά

18.00-20.00 | Tech Freaks Lab

Διαδραστικός Κήπος
(για παιδιά 7-11 ετών)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 22)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 35)
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Χάρτης

Εντοπίστε εύκολα τα σημεία όπου πραγματοποιούνται
οι εκδηλώσεις, βλέποντας τον αριθμό στον οποίο
αντιστοιχεί το καθένα στον χάρτη.
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Καλλιθέας

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ

6

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ

8

2

9
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Πεζών)

2

Πευκώνας

14

Αγορά
Εθνική Λυρική Σκηνή

3

Νότια Μονοπάτια

16

Φάρος

4

Λαβύρινθος

17

Πανοραμικά Σκαλιά

5

Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής

18

Κανάλι

6

Στίβος

19

Εσπλανάδα

7

Δυτικά Μονοπάτια

20

Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

8

Παιδική Χαρά

21

Υπαίθριο Πάρκινγκ

9

Περίπτερο

10

Πίδακες Νερού

11

Μουσικός Κήπος

Καντίνες

12

Μεσογειακός Κήπος

Κέντρο Επισκεπτών

13

Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος

Νότιος Τοίχος ΕΛΣ
3

Λαχανόκηπος

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 το κάτω μέρος της Πλατείας Συντάγματος (στη συμβολή
με την οδό Ερμού), κάνει μία στάση στον σταθμό Συγγρού-Φιξ
και καταλήγει στο ΚΠΙΣΝ. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο
πρόγραμμα των δρομολογίων. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Από ΚΠΙΣΝ προς Σύνταγμα
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

07.30

07.30

09.30 – 23.00

12.30

12.30

09.30 – 00.00

10.00

10.00

κάθε 30 λεπτά

14.00

14.00 – 00.00

κάθε 30 λεπτά

κάθε 30 λεπτά

11.00

11.00

15.30

16.00

14.30 – 23.00

18.00

17.00

κάθε 30 λεπτά

20.00

17.30

11

Διάβαση

Ξέφωτο

Από Σύνταγμα προς ΚΠΙΣΝ

12

(Υπόγεια

1

21.00

WC

10

ΜΜΜ

Από το κέντρο της Αθήνας: B2, 550 (Στάση Ωνάσειο)
Από Γλυφάδα: Α1 (Στάση Δέλτα), Α3 (Στάση Αγ. Ανάργυροι), Β2
(Στάση Ευγενίδειο), Τ3-τραμ (Στάση Τζιτζιφιές)
Από Πειραιά: Α1, Β1 (Στάση Τζιτζιφιές), 229 (Στάση Ωνάσειο)

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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ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
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ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
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Γίνομαι Μέλος του ΚΠΙΣΝ,
ανήκω στην οικογένειά
του, υποστηρίζω τις
δράσεις του!
Το Πρόγραμμα Μελών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος σχεδιάστηκε με σκοπό να ενισχύσει
την μελλοντική λειτουργία και βιωσιμότητα του έργου.
Οι συνδρομές των Μελών μας θα συνεισφέρουν στην
υλοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που
αντανακ λούν την αποστολή του να είναι ανοιχτό και
προσβάσιμο σε όλους. Ως έκφραση ευγνωμοσύνης για
την συμβολή τους, τα Μέλη μας θα έχουν τη δυνατότητα
να απολαύσουν ειδικά σχεδιασμένα προνόμια σε σχέση με
τους τρεις βασικούς πυλώνες του ΚΠΙΣΝ: την Εθνική Λυρική
Σκηνή, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος.
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©Νίκος Καρανικόλας

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών μπορεί να γίνει
ηλεκτρονικά ή στους χώρους του ΚΠΙΣΝ, ενώ επίσης
παρέχεται και η δυνατότητα να χαρίσει κανείς σε
αγαπημένα του πρόσωπα μία συνδρομή στο Πρόγραμμα
Μελών ως Δώρο.
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 Μελών, 216 809 1010 ή με email
στο members@snfcc.org.
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Μουσική σελ.6
Εκδηλώσεις σελ.12
Εκθέσεις σελ.14
∆ραστηριότητες για παιδιά σελ.16
∆ραστηριότητες για ενήλικες σελ. 24
Ξεναγήσεις σελ. 38
Κέντρο Πολιτισµού
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
Λεωφ. Συγγρού 364
17674 Kaλλιθέα
Τηλ.: 2168091000
Email: info@snfcc.org

/SNFCC
#SNFCC

∅ιοργάνωση:

Με την αποκλειστική δωρεά:
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