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Στις 30/11, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει σε
ένα φαντασμαγορικό απόγευμα! Παγοδρόμιο στο Κανάλι, φωτεινές 
εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στολισμένα δέντρα και 
σιντριβάνια που χορεύουν σε εορταστικές μελωδίες δημιουργούν τον 
απόλυτο Χριστουγεννιάτικο προορισμό. Ταυτόχρονα, χριστουγεννιάτικες 
δράσεις συμπληρώνουν τις σταθερές μας εκδηλώσεις και δημιουργούν ένα 
πρόγραμμα όπου υπάρχει, όπως πάντα, κάτι για τον καθένα! Από τις 22/12 
επιστρέφουν οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, με τον μαγικό κόσμο της 
Ιστορίας του Καρυοθραύστη να ζωντανεύει σε σκηνοθεσία του Θωμά 
Μοσχόπουλου. 08/12, Παραβάσεις: Η Λυδία Φωτοπούλου και ο Χρήστος 
Λούλης μας μεταφέρουν στα Κύματα της Βιρτζίνια Γουλφ, με τη σκηνοθετική 
ματιά του Δημήτρη Καραντζά. Στις 14/12, ο frontman των Franz Ferdinand, 
Alex Kapranos, είναι ο καλεσμένος  των εορταστικών SNFCC Sessions, ενώ, 
μία μέρα μετά, οι νεαροί μουσικοί του El Sistema Greece μαζί με τους Dirty 
Athens Brass Band μας περιμένουν με ένα εορταστικό ρεπερτόριο. Και, 
βέβαια, το ταξίδι στο εικαστικό σύμπαν του Γιάννη Ψυχοπαίδη, αλλά και της 
σχολής του Bauhaus συνεχίζεται με ομιλίες και εργαστήρια. 31/12: H Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ είναι, όπως κάθε χρονιά, μια μοναδική εμπειρία! 
DJ πάρτι με πολύ χορό από τον Eddie Piller, ο πρώτος αγώνας της νέας 
χρονιάς SNF RUN: 2020 FIRST RUN, φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, 
σιντριβάνια που χορεύουν σε αγαπημένους ρυθμούς και πάνω απ’ όλα, η πιο 
εορταστική διάθεση σας περιμένουν!

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει και πάλι με την 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 12.
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Athens Disco Kidz
Let’s Glow! 

Χορός

Και φέτος υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους 
σε ένα πάρτι με σύνθημα "Let's Glow!". Mε 
πολύχρωμη glow disco διάθεση για διαδραστικά 
παιχνίδια, χορογραφίες, dance battles και top 
disco επιλογές από τον DJ Palov, η ομάδα Athens 
Disco Kidz προσκαλεί όλη την οικογένεια σε ένα 
κοινό stage, ενθαρρύνοντας τη διάδραση μεταξύ 
γονιών και παιδιών.

Μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες και παιχνίδια χτίζεται μια 
κοινή εμπειρία, ένας κοινός τόπος φαντασίας, όπου παιδιά και γονείς 
διασκεδάζουν παρέα, χορεύοντας και παίζοντας.

Φτιάχνουμε το δικό μας glow κοστούμι, ζωγραφίζουμε με σκιές 
και φακούς στο glow wallpaper και αφήνουμε με stencils τα 
αποτυπώματα χριστουγεννιάτικων χαρακτήρων.

Παίρνουμε μέρος σε πρωτότυπους κινητικούς αυτοσχεδιασμούς 
και ομαδικές χορευτικές δραστηριότητες, συνθέτουμε τις δικές 
μας χορογραφίες και συμμετέχουμε σε ξεσηκωτικά dance battles 
(χορευτικούς αγώνες).

Και φυσικά, ο DJ Palov με τις μουσικές επιλογές και τα ευφάνταστα 
μιξαρίσματα παλιών και νέων ήχων, παρασύρει μικρούς και μεγάλους 
σε μια μοναδική disco εμπειρία, με χορό μέχρι τελικής πτώσης! 

Τι περιμένετε; Let’s Glow στο ΚΠΙΣΝ! 

 

Δευτέρα 06/01  |  15.00-17.00, 18.00-20.00 ΦΑΡΟΣ 14

Καλλιτεχνική επιμέλεια/κεντρικός συντονισμός: 
Κατερίνα Αδαμάρα, θεατροπαιδαγωγός-αφηγήτρια

Μουσική επιμέλεια και παραγωγή: DJ Palov
Εικαστική επιμέλεια: Νάγια Φιορέτου

Εμψύχωση δραστηριοτήτων:
Μάριος Παραδείσης, ηθοποιός, 
Κωνσταντίνα Κουτσαφτάκη, χορεύτρια,
Ιωάννα Ζέρβα, ηθοποιός 

Για παιδιά 4-8 ετών και τους/τις συνοδούς τους

Εισιτήρια €5
Πληροφορίες στο SNFCC.org
Η προπώληση για το κοινό ξεκινά 16/12.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 
Παράλληλα με την πλειονότητα των εκδηλώσεών του που διοργανώνονται με 
ελεύθερη είσοδο χάρη στις δωρεές του ΙΣΝ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει και ορισμένες εκδηλώσεις με προσιτό εισιτήριο, 
εμπλουτίζοντας τις πηγές εσόδων του και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια 
οικονομική του ευρωστία.
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Κυριακή 22/12, 29/12, 05/01 - Δευτέρα 23/12, 30/12 
Τρίτη 24/12 - Πέμπτη 26/12, 02/01 - Παρασκευή 27/12, 03/01  |  18.00 ΦΑΡΟΣ 14

Εισιτήρια €5

Πληροφορίες στο SNFCC.org 
Προτείνεται για παιδιά από 4 ετών και άνω.

Μετά την έναρξη η είσοδος θα είναι δυνατή 
μόνο σε περίπτωση διαλείμματος ή παύσης.

Η προπώληση εισιτηρίων
για το κοινό ξεκινά  10/12.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Παράλληλα 
με την πλειονότητα των εκδηλώσεών του που 
διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο χάρη στις 
δωρεές του ΙΣΝ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει και ορισμένες 
εκδηλώσεις με προσιτό εισιτήριο, εμπλουτίζοντας 
τις πηγές εσόδων του και διασφαλίζοντας τη 
μακροχρόνια οικονομική του ευρωστία.

Φέτος τις γιορτές οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν 
στον Φάρο με σκηνοθέτη τον Θωμά Μοσχόπουλο και μια ιστορία 
που έχει σαγηνεύσει παιδιά και μεγάλους σε όλο τον κόσμο.

Ο Καρυοθραύστης, το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο παραμύθι, δεν ήταν πάντα το μουσικό 
έργο για μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι που όλοι ξέρουμε. Το 1816, ο E. T. A. Χόφμαν εκδίδει ένα 
μυστηριώδες, συναρπαστικό αφήγημα με ήρωες παιχνίδια που ζωντανεύουν, πολεμούν και 
ερωτεύονται. 

Το αρχικό κείμενο του Καρυοθραύστη παραμένει σήμερα σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό.
Γι' αυτό και τα φετινά Χριστούγεννα, τρεις (και ένας) παράξενοι παραμυθάδες, τρία (και ένα) 
πλάσματα με την περίεργη συνήθεια να γλιστρούν χορευτικά από την αφήγηση και τη μουσική, 
στο θέατρο και τη μυθοπλασία και να μπερδεύουν γλυκά το φανταστικό με το πραγματικό, 
ανέλαβαν να ζωντανέψουν την παλιά αυτή ιστορία σε μια πρωτότυπη παράσταση-αφήγηση
με πολλή μουσική, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Θωμά Μοσχόπουλου. 

Ο διεθνής δημιουργός, με πλούσιο διδακτικό έργο και βραβεύσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο του θεάτρου της χώρας, τόσο από τη θέση του 
σκηνοθέτη όσο και από αυτήν του συγγραφέα. Καλλιτεχνική του εστία είναι το ιστορικό πια 
Θέατρο Πόρτα, το οποίο και διευθύνει τα τελευταία χρόνια. 

Συντελεστές:

Απόδοση, Διασκευή, Σκηνοθεσία: 
Θωμάς Μοσχόπουλος
Μουσική επεξεργασία:
Νίκος Γαλενιανός
Σκηνικά, κοστούμια:
Βασίλης Παπατσαρούχας
Επιμέλεια Κίνησης:
Χαρά Κότσαλη
Φωτισμοί:
Νίκος Βλασόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη:
Εριφύλη Στεφανίδου

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): 
Αλεξάνδρα Αϊδίνη, 
Νικόλας Παπαγιάννης, 
Γιώργος Χρυσοστόμου
Μουσικός επί σκηνής (πιάνο):
Κατερίνα Κωνσταντούρου

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο
Ε. Τ. Α. Χόφμαν 
Η Ιστορία του Καρυοθραύστη
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Αυτή τη φορά, τα μέλη της El Sistema Greece Youth Orchestra και της 
El Sistema Greece Youth Choir μοιράζονται τη σκηνή με τους Dirty 
Athens Brass Band και μας ταξιδεύουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη, 
με ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει κάλαντα, αγαπημένες μελωδίες 
από τον Tchaikovsky μέχρι τη Mariah Carey και πολλά ακόμα!

Το μουσικό πρόγραμμα El Sistema Greece (ESG) ιδρύθηκε στην Αθήνα 
με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας με πυρήνα τη μουσική, χωρίς 
διακρίσεις και αποκλεισμούς. Προσφέρει καθημερινά δωρεάν μαθήματα 
μουσικής σε παιδιά και νέους/νέες ηλικίας 5 έως 26 ετών ανεξαρτήτως 
καταγωγής, γλώσσας και θρησκείας. Μέσω της μουσικής, οι μαθητές του 
El Sistema Greece εμπνέονται και προετοιμάζονται για ένα καλύτερο 
μέλλον, ενώ καλλιεργούν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Το 
2017 ιδρύθηκε και η El Sistema Greece Youth Orchestra (ESGYO), μία 
νεανική ορχήστρα εστιασμένη στην εκπαίδευση των μελών της ως προς 
την ορχηστρική συμπεριφορά και κουλτούρα που οφείλει να έχει κάθε 
μουσικός.

Η Dirty Athens Brass Band είναι μία εξαμελής ομάδα μουσικών που 
αποτελείται από πέντε πνευστά και ντραμς. Με κοινό γνώμονα την αγάπη 
τους για τη μουσική διασκευάζουν γνωστά funk, pop, και r'n'b κομμάτια.

Mουσική Χριστουγεννιάτικοι ρυθμοί
από το El Sistema Greece και
τους Dirty Athens Brass Band 

Συντελεστές:

Dirty Athens Brass Band
Ilia Samsonov, άλτο σαξόφωνο
Bastien Buathier, βαρύτονο σαξόφωνο
Θεοδόσης Σμυρνιός, τρομπέτα
Γιάννης Κανακάρης, τρομπόνι 
Γιάννης Ζουγανέλης, τούμπα
Κώστας Γοντικάκης, τύμπανα

Ζαφείρα Αντζούς-Ράμος, μαέστρος
Αντιγόνη Κερετζή, Διεύθυνση Χορωδίας ESG

Είσοδος Ελεύθερη

Οι νεαροί μουσικοί του El Sistema Greece 
επιστρέφουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος για μία εορταστική συναυλία
σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς στον Φάρο.

Κυριακή 15/12  |  12.30 ΦΑΡΟΣ 14

6 
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Χριστουγεννιάτικες 
Δραστηριότητες 

Ο Άγιος Βασίλης στο ΚΠΙΣΝ

Άγιος Βασίλης έρχεται! Από 30/11, τα 
Σαββατοκύριακα του Χριστουγεννιάτικου 
Κόσμου, ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται στο 
ΚΠΙΣΝ, συναντά τα παιδιά, μοιράζει μπαλόνια, 
ακούει τις ευχές τους και δημιουργεί όμορφες 
αναμνηστικές φωτογραφίες.

Από 21/12 είναι κάθε μέρα μαζί μας και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
έρχεται στο ΚΠΙΣΝ από το πρωί για να υποδεχτεί μαζί μας το νέο έτος, 
προσφέροντάς μας αμέτρητες στιγμές γιορτής, χαράς και ξεγνοιασιάς 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Μαγικές εικόνες
Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι ζωντανεύει, 
καθώς παίζουμε με το φως και αποτυπώνουμε 
την κίνηση, τις αντανακλάσεις και τα 
καθρεφτίσματά του στα υλικά.

Αναμειγνύουμε χρώματα και δημιουργούμε έργα που λάμπουν στο φως 
και φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Ζελατίνες, φακοί, καθρέφτες, προβολείς 
και ανακλαστικές επιφάνειες μετατρέπονται σε «μαγικούς φακούς», 
αποδίδοντας μαγικές εικόνες.

Τρίτη 17/12 
18.00-20.00

Τρίτη 24/12
12.00-14.00

ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για παιδιά 6-10 ετών 

(έως 20 συμμετοχές 
με προεγγραφή στο 
SNFCC.org) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, MA ΑΣΚΤ, MFA 
UCL, Εικαστικός, Παιδαγωγός Τέχνης
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Christmas Games
Το βράδυ που ο Άγιος Βασίλης κοιμόταν, τα 
ξωτικά άφησαν τις δουλειές τους και στήσανε 
παιχνίδια στην αυλή. Από τα πολλά γέλια ο Άγιος 
Βασίλης ξύπνησε να δει τι γίνεται... και τι να δει;

Όλα τα ξωτικά παίζανε μαζί. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Βασίλης 
προβληματίστηκε και αναρωτήθηκε μήπως τα ατομικά δώρα δεν 
δίνουν τη χαρά που βρίσκεται στα ομαδικά παιχνίδια. 

Έτσι, λοιπόν, παρέα με τα ξωτικά έρχεται στο Ξέφωτο του Πάρκου 
Σταύρος Νιάρχος και στήνει πολλά ομαδικά παιχνίδια για τα παιδιά.

Ebru Kids:
Χριστουγεννιάτικα Στιγμιόκουτα

Τα Χριστούγεννα είναι γεμάτα στιγμές 
μαγείας, αγάπης και παιχνιδιού. Μέσα από τα 
Χριστουγεννιάτικα Στιγμιόκουτα του ΚΠΙΣΝ 
κρατάμε ζωντανές αυτές τις στιγμές.

Με οδηγό την τέχνη του Ebru (ζωγραφική στο νερό), συνθέτουμε 
έργα που αποτυπώνουν τις επιθυμίες μας και τη γιορτινή 
ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

Το εργαστήρι ξεκινά με μουσικοκινητικά παιχνίδια γνωριμίας κι έπειτα, 
ακολουθεί η πρώτη επαφή με την τέχνη του Ebru. Αποτυπώνουμε τα 
έργα μας σε χαρτί και  φτιάχνουμε τα Χριστουγεννιάτικα στιγμιόκουτα 
(γυάλινα βάζα) τα οποία στολίζουμε με διάφορα υλικά.  Τέλος, ένα νέο 
μουσικοκινητικό παιχνίδι έρχεται να κλείσει το εργαστήριο!

Απαραίτητη προϋπόθεση: Να φοράμε άνετα ρούχα, τις αγαπημένες 
μας γιορτινές κάλτσες και την πιο καλή μας διάθεση!

Παρασκευή 20, 27/12 & 03/01  
17.30-19.00 

ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για παιδιά 3-5 ετών και τους/τις συνοδούς τους

(έως 10 παιδιά και 10 συνοδοί με προεγγραφή στο SNFCC.org) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατερίνα Μόμιτσα, Εικαστικός 
Άννα Κωνσταντίνου, Εμψυχώτρια Μη Ανταγωνιστικού Παιχνιδιού

Κυριακή 22/12 
11.00-15.00 

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  23

Για παιδιά 2-5 ετών   

(έως 300 συμμετοχές με προεγγραφή
στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike

Σάββατο 21, 28/12 
Παρασκευή 03/01 
12.00-14.00

ΞΕΦΩΤΟ  1

Για παιδιά 6-12 ετών  

(ανοιχτή συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Το Ημερολόγιο του άι Βασίλη

Οι γιορτές πλησιάζουν και, πριν μοιράσει τα 
δώρα του, ο Άγιος Βασίλης επιλέγει έναν τόπο 
για να παίξει με τα παιδιά.

Έτσι, έρχεται και φέτος στο ΚΠΙΣΝ για να μετρήσει αντίστροφα μαζί 
τους για την Πρωτοχρονιά! Τα παιδιά προετοιμάζονται να υποδεχθούν 
το 2020, μέσα από μια σειρά ομαδικών παιχνιδιών, εμπνευσμένων από 
το ημερολόγιο, τους μήνες και τις εποχές, κάνοντας ένα νοητό ταξίδι στη 
νέα χρονιά.

Σας περιμένουμε για παιχνίδια στο έλκηθρο (23/12), για μια 
συναρπαστική περιπέτεια στην Αλάσκα (24/12) και φυσικά, για 
παιχνίδια με τον Άγιο Βασίλη (29/12)!

Δευτέρα 23/12, Τρίτη 24/12, Κυριακή 29/12 
11.30-13.30  

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για παιδιά 6-12 ετών

(με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Xmas Walker Race
Και φέτος, όλα τα παιδιά είναι νικητές σε αυτόν 
τον γιορτινό αγώνα χαράς και κεφιού!

Οι συμμετέχοντες/ουσες διαγωνίζονται με ποδήλατα ισορροπίας 
σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Στο τέλος του αγώνα, ένα παιδί 
κερδίζει, έπειτα από κλήρωση, ένα ποδήλατο Ideal 16''- το πρώτο του 
κανονικό ποδήλατο!

Τα παιδιά έρχονται με τα ποδήλατά τους. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική.

Κυριακή 22/12 
11.00-15.00

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  23

Για παιδιά 2-5 ετών  

(έως 300 συμμετοχές με προεγγραφή
στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike
 13 



14 

Χριστουγεννιάτικος Κύκλος 
Κρουστών για Οικογένειες

Ο κύκλος κρουστών ντύνεται γιορτινά και 
αφηγείται ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι 
γεμάτο ήχους και ρυθμούς.

Παιδιά και μεγάλοι, χρησιμοποιώντας διαφορετικά κρουστά, ντύνουν 
μουσικά το παραμύθι αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα, το χιούμορ και 
τις ανατροπές που αυτό εμπεριέχει.

Σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, αφρικάνικα Djembe, tamborim, 
κουδούνια και πολλά ακόμα είδη κρουστών, μαζί με χρηστικά 
αντικείμενα, συντονίζονται με ηλεκτρονικούς ήχους και μεταμορφώνουν 
μια γνωστή Χριστουγεννιάτικη ιστορία σε ένα πρωτότυπο ηχητικό τοπίο.

Κυριακή 22, 29/12 & 05/01  
11.00-13.00  

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  9

Για παιδιά 5 ετών και άνω και τις οικογένειές τους 
Κατάλληλο για άτομα με ή χωρίς αναπηρία
 
(έως 40 συμμετοχές με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: QUILOMBO LAB

Χριστουγεννιάτικες
οικογενειακές αποστολές 

Τα παιδιά αυτά τα Χριστούγεννα έχουν μία 
αποστολή… Να πάρουν τους γονείς τους και να 
έρθουν για ένα οικογενειακό αθλητικό παιχνίδι 
στον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών του ΚΠΙΣΝ.

Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χειροσφαίριση και πολλή διασκέδαση 
μας περιμένουν για να ξεφαντώσουμε στο ΚΠΙΣΝ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι ομάδες να φοράνε ένα σκουφάκι του 
άι Βασίλη ή του Καλικάντζαρου και να έρθουν στο ΚΠΙΣΝ με γιορτινή 
διάθεση! 

Δευτέρα 23, 30/12
Τρίτη 24/12
Πέμπτη 26/12 & 02/01
Παρασκευή 27/12 & 03/01
Κυριακή 29/12
11.00-14.00 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  25

Για παιδιά 6-12 ετών και τους/τις συνοδούς τους  

(έως δύο οικογένειες των τεσσάρων μελών ανά 15 λεπτά, με προεγγραφή 
στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Χριστουγεννιάτικο
εργαστήρι μεταξοτυπίας

Christmas Magic
Bubble Show

21/12: Τύπωσε το δικό σου δέντρο Χριστουγέννων

Στην πρώτη συνάντηση του χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου 
μεταξοτυπίας και χειροτεχνίας, θα τυπώσουμε το δικό μας μικρό, 
χάρτινο Χριστουγεννιάτικο δέντρο με μοναδικά αποτελέσματα. Μαζί 
με την ομάδα Tind και με τη δική μας ξεχωριστή πινελιά, θα προκύψουν 
εντυπωσιακοί χρωματικοί συνδυασμοί που θα διανθίσουν τα δέντρα 
μας, τα οποία, στη συνέχεια, θα μπορούμε να συναρμολογήσουμε και να 
στολίσουμε.

28/12: Τύπωσε τη δική σου ευχή

Στη δεύτερη συνάντηση δημιουργούμε μια ξεχωριστή γιορτινή κάρτα 
με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας για να εκφράσουμε τις ευχές μας στους 
αγαπημένους μας!

Σάββατο  21, 28/12
12.00-15.00 

PARK KIOSK  1

Για παιδιά όλων των ηλικιών και τους/τις συνοδούς τους και για ενήλικες 

(έως 50 συμμετοχές ανά ώρα με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Χρύσανθος και Μανώλης Αγγελάκης/Tind
Κωνσταντίνα – Πολυτίμη Ζερδεβά – Μπρικόρη & Αριστοτέλης Γιαπράκας, 
Καλλιγράφοι 
 

Στοιχεία από το θέατρο δρόμου, τον χορό και την ακροβατική τέχνη 
συνδυάζονται ευρηματικά σε ένα θεαματικό show γεμάτο τεράστιες 
και ευφάνταστες σαπουνόφουσκες. Μια διαδραστική performance 
ζωντανεύει τον κόσμο του παραμυθιού, της φαντασίας και του ονείρου, 
προσκαλώντας το κοινό σε ένα ατελείωτο παιχνίδι που σκορπά μαγεία, 
χαμόγελα και άπειρες σαπουνόφουσκες!

Κυριακή 29/12
Πέμπτη 02/01
12.00-13.00

ΑΓΟΡΑ  12

Για παιδιά και ενήλικες

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
La Petite Marguerite
 

Δημιουργούμε όλοι μαζί τέχνη:
Χριστουγεννιάτικα Στολίδια

Τα στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
είναι το πιο τρυφερό δώρο για την περίοδο των 
εορτών.

Στο εορταστικό εργαστήρι του ΚΠΙΣΝ, θα έχουμε την ευκαιρία να 
κατασκευάσουμε μοναδικά εικαστικά αντικείμενα για να στολίσουμε 
το σπίτι και να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με χαρά. Πειραματιζόμαστε 
με ποικίλα και ετερογενή υλικά, από τεχνικές χαρτοκοπτικής και 
μικρογλυπτικής μέχρι origami και τρισδιάστατα συμπλέγματα με σύρμα, 
και φτιάχνουμε τα δικά μας εντυπωσιακά και δημιουργικά στολίδια!

Σάββατο 21/12 
11.30-12.30, 12.30-13.30, 13.30-14.30  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  11

Για παιδιά 7 ετών και άνω, νέους και οικογένειες, με ή χωρίς αναπηρία

(έως 25 συμμετοχές ανά ώρα με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ.
Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Bubble Parade: 
Ο κήπος των ευχών 

Μια συμμετοχική παρέλαση που σκορπά 
μαγεία, χαμόγελα και φυσικά εκατομμύρια 
σαπουνόφουσκες!

Οι La Petite Marguerite καταφθάνουν στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ για να 
μας παρασύρουν σε μια μεγάλη, συμμετοχική παρέλαση με αμέτρητες 
σαπουνόφουσκες! Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε έναν κοινό 
τόπο φαντασίας, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και μοιράζονται στιγμές 
ανεμελιάς, μαγείας και χαράς.

Πέμπτη 26/12
Σάββατο 04/01
12.00-13.30

Σημείο εκκίνησης: ΑΓΟΡΑ  12

Για παιδιά και ενήλικες

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: La Petite Marguerite


