Ζιςε τον Κιπο & τα Πάρκα αλλιώσ!
Πρόγραμμα εκδθλώςεων
Εκνικόσ Κιποσ |14/6-7/7
Παραςκευι 14 Ιουνίου 2019
11.00 τρογγυλό κιόςκι
Athens Garden Festival
To φεςτιβάλ, που γεννικθκε ςτουσ κιπουσ τθσ Ακινασ και τίμθςε από το 2013 μζχρι ςιμερα τον
Εκνικό κιπο, ανοίγει κι άλλο τθν βεντάλια του και μετουςιϊνεται ςε ζνα διαγωνιςτικό φεςτιβάλ
μικρϊν μουςικϊν ςυνόλων με μελωδίεσ από τθν παγκόςμια ανκολογία τθσ κλαςςικισ, ρομαντικισ,
ιμπρεςςιονιςτικισ, ςφγχρονθσ και νεοκλαςικισ μουςικισ.
Κριτικι επιτροπι από διακεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ και μουςικολόγουσ, κα επιλζξει τα τρία πρϊτα
μουςικά ςφνολα, τα οποία κα βραβευτοφν με χρθματικά ζπακλα.
Συνδιοργάνωςθ με το Ακθναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο
18.30 Αςτζρι
Pilates*
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
άββατο 15 Ιουνίου 2019
11.00 τρογγυλό κιόςκι
Athens Garden Festival
To φεςτιβάλ, που γεννικθκε ςτουσ κιπουσ τθσ Ακινασ και τίμθςε από το 2013 μζχρι ςιμερα τον
Εκνικό κιπο, ανοίγει κι άλλο τθν βεντάλια του και μετουςιϊνεται ςε ζνα διαγωνιςτικό φεςτιβάλ
μικρϊν μουςικϊν ςυνόλων με μελωδίεσ από τθν παγκόςμια ανκολογία τθσ κλαςςικισ, ρομαντικισ,
ιμπρεςςιονιςτικισ, ςφγχρονθσ και νεοκλαςικισ μουςικισ.
Κριτικι επιτροπι από διακεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ και μουςικολόγουσ, κα επιλζξει τα τρία πρϊτα
μουςικά ςφνολα, τα οποία κα βραβευτοφν με χρθματικά ζπακλα.
Συνδιοργάνωςθ με το Ακθναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο
18.30 Αςτζρι
Yoga*
19.30 Ηλιακό ρολόι

Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων

Κυριακι 16 Ιουνίου 2019
11.00 τρογγυλό κιόςκι
Athens Garden Festival
To φεςτιβάλ, που γεννικθκε ςτουσ κιπουσ τθσ Ακινασ και τίμθςε από το 2013 μζχρι ςιμερα τον
Εκνικό κιπο, ανοίγει κι άλλο τθν βεντάλια του και μετουςιϊνεται ςε ζνα διαγωνιςτικό φεςτιβάλ
μικρϊν μουςικϊν ςυνόλων με μελωδίεσ από τθν παγκόςμια ανκολογία τθσ κλαςςικισ, ρομαντικισ,
ιμπρεςςιονιςτικισ, ςφγχρονθσ και νεοκλαςικισ μουςικισ.
Κριτικι επιτροπι από διακεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ και μουςικολόγουσ, κα επιλζξει τα τρία πρϊτα
μουςικά ςφνολα, τα οποία κα βραβευτοφν με χρθματικά ζπακλα.
Συνδιοργάνωςθ με το Ακθναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
Σρίτθ 18 Ιουνίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Ηςυχία..ακοφμε τουσ ρυκμοφσ του Κιπου: Μουςικοκινθτικά παιχνίδια από το Ραιδικό
Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα του ΟΡΑΝΔΑ για παιδιά θλικίασ 4-10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ από 10/06 ςτο τ. 2106427770, Δευτζρα-Ραραςκευι: 09.00-13.00
Σετάρτθ 19 Ιουνίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Μακαίνω, παίηω, τραγουδώ: Εργαςτιρι μουςικοκινθτικισ αγωγισ για παιδιά θλικίασ 6-10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5284868, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10:00-14:00
18.30 Αςτζρι
Yoga*
19.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Ένα μαντιλι ταξιδεφει: Ραιδικι αφθγθματικι παράςταςθ με μουςικι από τθν ομάδα “paperdollwise”
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
Πζμπτθ 20 Ιουνίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Ηςυχία..ακοφμε τουσ ρυκμοφσ του Κιπου: Μουςικοκινθτικά παιχνίδια από το Ραιδικό
Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα του ΟΡΑΝΔΑ για παιδιά θλικίασ 4- 10 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ από
10/06 ςτο τ. 210 6427770, Δευτζρα- Ραραςκευι: 09.00-13.00
Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Μακαίνω, παίηω, τραγουδώ: Εργαςτιρι μουςικοκινθτικισ αγωγισ για παιδιά θλικίασ 6- 10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5284868, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-14.00
19.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Pilates*

Ευρωπαϊκι Ημζρα Μουςικισ
Αςτζρι
19.00 Οι νζοι για τθν Ευρώπθ τθσ μουςικισ: Συναυλία με τθ Συμφωνικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
Το πρόγραμμα τθσ ςυναυλίασ
J.S. Bach - Aria από τθν 3θ ςουΐτα
A. Scarlatti - άρια Sento nel core
A. Cesti - άρια Tu mancavi
Σοπράνο: Άννυ Φαςςζα
G. F. Telemann - κοντςζρτο για βιόλα και ζγχορδα
Σολίςτ βιόλασ: Άλκθςτισ Μιςοφλθ
W.A. Mozart - Divertimento KV136 για ζγχορδα
J. Haydn - κοντςζρτο για κόρνο και ζγχορδα αρ.2
Σολιςτ κόρνου: Νίκοσ Ανυφαντισ
G. Pergolesi - άρια «vidit suum dulcem natum» από το Stabat mater
Σοπράνο: Άννυ Φαςςζα
D. Lovreglio - Traviata fantasy
Σολίςτ κλαρινζτου: Ραναγιϊτθσ Γιαννακάσ
Μουςικι διεφκυνςθ: Ανδρζασ Τςελίκασ
20.00 υναυλία με τθ Big Band διμου Ακθναίων

άββατο 22 Ιουνίου 2019
Ηλιακό ρολόι
11.00 Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
11.00 τρογγυλό κιόςκι
Από τισ πζντε αιςκιςεισ ςτα ςυναιςκιματα: Ζνα κυνιγι κθςαυροφ ςυναιςκθμάτων ςτθ φφςθ για
παιδιά θλικίασ 5-10 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5202421, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.0014.00
19.00 Αςτζρι
Mamakido*
Γυμναςτικι για γονείσ και παιδιά θλικίασ 3-8 ετϊν
Κυριακι 23 Ιουνίου 2019
11.00 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
11.00 Πζργκολα με γλυςίνα
Μια ςυνάντθςθ με τα ηωάκια του βιβλιολαβφρινκου του Κιπου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
παιδιά άνω των 5 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτα τ. 210 8829735 & 210 6929736, Τρίτθ-Ραραςκευι:
12.00-15.00
Δευτζρα 24 Ιουνίου 2019
19.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
TΙΚ ΤΑΚ ΝΤΟ: Μουςικοκεατρικι παράςταςθ από τθν ομάδα «Τικ Τακ Ντο» για παιδιά θλικίασ άνω
των 4 ετϊν
Το “Τικ Τακ Ντο” είναι ζνα ανατρεπτικό παραμφκι που αντλεί ςτοιχεία από τθν παράδοςθ τεςςάρων
διαφορετικϊν πολιτιςμϊν κίγοντασ το ηιτθμα του φυλετικοφ ρατςιςμοφ, τθσ ελευκερίασ τθσ γνϊμθσ,

του εκφοβιςμοφ και τθν ςθμαςία τθσ προςπάκειασ για τθν επίτευξθ των προςωπικϊν ςτόχων. Επίςθσ,
ςυςτινει με ευφάνταςτο τρόπο ςτο κοινό τουσ Μπαχ, Μότςαρτ, Μπετόβεν!
Σκθνοκεςία: Ραναγιϊτθσ Αδάμ
Κείμενο: Αργυρϊ Ταμβάκου & Ραναγιϊτθσ Λαμπισ
Χορογραφία: Λουκάσ Θεοδοςόπουλοσ
Σκθνικά - Κοςτοφμια: Βάλια Συριοποφλου
Ειδικζσ καταςκευζσ: Ραναγιϊτθσ Αδάμ
Μάςκεσ: Μάρκα Φωκά
Ρρωτότυπθ Μουςικι και Μουςικι Διδαςκαλία: Ευτζρπθ Κατςαμάτςα και Στρατισ Στθλ
Φωτιςμοί: Ραναγιϊτθσ Λαμπισ
Βοθκόσ Σκθνοκζτθ: Κωνςταντίνοσ Ντομουχτςισ
Ερμθνεφουν: Γεωργία Γρίβα, Χριςτοσ Καπενισ, Ευτζρπθ Κατςαμάτσ, Ζλενα Γεωργίου, Αργυρϊ
Ταμβάκου, Αρμάν Εδουάρδοσ Μενετιάν
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων

Σρίτθ 25 Ιουνίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Ηςυχία..ακοφμε τουσ ρυκμοφσ του Κιπου: Μουςικοκινθτικά παιχνίδια από το Ραιδικό
Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα του ΟΡΑΝΔΑ για παιδιά θλικίασ 4-10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ από 10/06 ςτο τ. 210 6427770, Δευτζρα-Ραραςκευι: 09.00-13.00
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
Σετάρτθ 26 Ιουνίου 2019
18.30 Αςτζρι
Μamakido*
Γυμναςτικι για γονείσ και παιδιά θλικίασ 3-8 ετϊν
19.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ |ΑΚΤΡΩΝΕΣΑΙ
Το νερό που ςε καλεί: Ραράςταςθ από τθν ομάδα κεάτρου “Ludus” για παιδιά θλικίασ 4-11 ετϊν
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
Πζμπτθ 27 Ιουνίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Ηςυχία..ακοφμε τουσ ρυκμοφσ του Κιπου: Μουςικοκινθτικά παιχνίδια από το Ραιδικό
Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα του ΟΡΑΝΔΑ για παιδιά θλικίασ 4- 10 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ από
10/06 ςτο τ. 210 6427770, Δευτζρα- Ραραςκευι: 09.00-13.00
Παραςκευι 28 Ιουνίου 2019
18.30 Αςτζρι
Pilates*
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων

άββατο 29 Ιουνίου 2019
10.30 Παιδικι χαρά
Αςτικά τοπία με τθν τεχνικι του stencil: Μουςειοπαιδαγωγικι δράςθ για παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 3452150, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-14.00
11.00 τρογγυλό κιόςκι
Από τισ πζντε αιςκιςεισ ςτα ςυναιςκιματα: Ζνα κυνιγι κθςαυροφ ςυναιςκθμάτων ςτθ φφςθ για
παιδιά θλικίασ 5-10 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5202421, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.0014.00
19.00 Αςτζρι
Yoga*
Κυριακι 30 Ιουνίου 2019
10.30 Παιδικι χαρά
Τα παπαγαλάκια των Ακθνών: Μουςειοπαιδαγωγικι δράςθ για παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν. Δθλϊςεισ
ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 7248150 & 210 7232604, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-13.00
Σρίτθ 2 Ιουλίου
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Ηςυχία..ακοφμε τουσ ρυκμοφσ του Κιπου: Μουςικοκινθτικά παιχνίδια από το Ραιδικό
Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα του ΟΡΑΝΔΑ για παιδιά θλικίασ 4- 10 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ από
10/06 ςτο τ. 210 6427770, Δευτζρα- Ραραςκευι: 09.00-13.00
12.00 τρογγυλό κιόςκι
Οι μικροί εξερευνθτζσ: Εξερευνοφμε τα μυςτικά του Εκνικοφ Κιπου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
παιδιά θλικίασ 8-12 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5142138, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.0016.00
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
Σετάρτθ 3 Ιουλίου 2019
18.30 Αςτζρι
Pilates*
19.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Κοκκινοςκουφίτςα: Ραιδικι κεατρικι παράςταςθ από τθν ομάδα «Θεατρικοί Ορίηοντεσ»
Οι Θεατρικοί Ορίηοντεσ παρουςιάηουν το υπζροχο, κλαςικό ζργο του Σαρλ Ρερϊ.
Διαςκευι - Μουςικι : Ελζνθ Νικολάου Τςακάλου
Σκθνοκεςία : Ντίνοσ Σπυρόπουλοσ
Σκθνικό - Κοςτοφμια : Κοςμάσ Ρανωρίδθσ
Χορογραφίεσ : Δζςποινα Χουηοφρθ
Ραίηουν οι θκοποιοί: Ελζνθ Τςακάλου, Βαγγζλθσ Ραπατηανάκθσ, Σίλια Μουςτάκθ, ζνα Καραγιάννθ
Πζμπτθ 4 Ιουλίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Ηςυχία..ακοφμε τουσ ρυκμοφσ του Κιπου: Μουςικοκινθτικά παιχνίδια από το Ραιδικό
Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα του ΟΡΑΝΔΑ για παιδιά θλικίασ 4- 10 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ από
10/06 ςτο τ. 210 6427770, Δευτζρα- Ραραςκευι: 09.00-13.00

12.00 τρογγυλό κιόςκι
Οι μικροί εξερευνθτζσ: Εξερευνοφμε τα μυςτικά του Εκνικοφ Κιπου
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά θλικίασ 8-12 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5142138,
Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-16.00
19.30 Ηλιακό ρολόι
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων

άββατο 6 Ιουλίου 2019
10.30 Παιδικι χαρά
Τα παπαγαλάκια των Ακθνών: Μουςειοπαιδαγωγικι δράςθ για παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν. Δθλϊςεισ
ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 7248150 & 210 7232604, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-13.00
11.00 τρογγυλό κιόςκι
Από τισ πζντε αιςκιςεισ ςτα ςυναιςκιματα: Ζνα κυνιγι κθςαυροφ ςυναιςκθμάτων ςτθ φφςθ για
παιδιά θλικίασ 5-10 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5202421, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.0014.00

Πάρκο Ελευκερίασ - Προαφλιοσ χώροσ Κζντρου Σεχνών |14-23/6
Παραςκευι 14 Ιουνίου 2019
19.30 Athens Garden Festival
To φεςτιβάλ, που γεννικθκε ςτουσ κιπουσ τθσ Ακινασ και τίμθςε από το 2013 μζχρι ςιμερα τον
Εκνικό κιπο, ανοίγει κι άλλο τθν βεντάλια του και μετουςιϊνεται ςε ζνα διαγωνιςτικό φεςτιβάλ
μικρϊν μουςικϊν ςυνόλων με μελωδίεσ από τθν παγκόςμια ανκολογία τθσ κλαςςικισ, ρομαντικισ,
ιμπρεςςιονιςτικισ, ςφγχρονθσ και νεοκλαςικισ μουςικισ.
Κριτικι επιτροπι από διακεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ και μουςικολόγουσ, κα επιλζξει τα τρία πρϊτα
μουςικά ςφνολα, τα οποία κα βραβευτοφν με χρθματικά ζπακλα.
Συνδιοργάνωςθ με το Ακθναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο
άββατο 15 Ιουνίου 2019
19.30 Athens Garden Festival
To φεςτιβάλ, που γεννικθκε ςτουσ κιπουσ τθσ Ακινασ και τίμθςε από το 2013 μζχρι ςιμερα τον
Εκνικό κιπο, ανοίγει κι άλλο τθν βεντάλια του και μετουςιϊνεται ςε ζνα διαγωνιςτικό φεςτιβάλ
μικρϊν μουςικϊν ςυνόλων με μελωδίεσ από τθν παγκόςμια ανκολογία τθσ κλαςςικισ, ρομαντικισ,
ιμπρεςςιονιςτικισ, ςφγχρονθσ και νεοκλαςικισ μουςικισ.
Κριτικι επιτροπι από διακεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ και μουςικολόγουσ, κα επιλζξει τα τρία πρϊτα
μουςικά ςφνολα, τα οποία κα βραβευτοφν με χρθματικά ζπακλα.
Συνδιοργάνωςθ με το Ακθναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο
Κυριακι 16 Ιουνίου 2019
11.00 Pilates*
19.30 Athens Garden Festival
To φεςτιβάλ, που γεννικθκε ςτουσ κιπουσ τθσ Ακινασ και τίμθςε από το 2013 μζχρι ςιμερα τον
Εκνικό κιπο, ανοίγει κι άλλο τθν βεντάλια του και μετουςιϊνεται ςε ζνα διαγωνιςτικό φεςτιβάλ
μικρϊν μουςικϊν ςυνόλων με μελωδίεσ από τθν παγκόςμια ανκολογία τθσ κλαςςικισ, ρομαντικισ,
ιμπρεςςιονιςτικισ, ςφγχρονθσ και νεοκλαςικισ μουςικισ.

Κριτικι επιτροπι από διακεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ και μουςικολόγουσ, κα επιλζξει τα τρία πρϊτα
μουςικά ςφνολα, τα οποία κα βραβευτοφν με χρθματικά ζπακλα.
Συνδιοργάνωςθ με το Ακθναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο

Σρίτθ 18 Ιουνίου 2019
19.00 Ένα μαντιλι ταξιδεφει
Ραιδικι αφθγθματικι παράςταςθ με μουςικι από τθν ομάδα “paperdollwise”
Ήταν, λζει κάποτε ζνα κορίτςι που με τίποτα δεν ιταν ευχαριςτθμζνο. Ο πατζρασ τθσ ζψαχνε τρόπο
να τθν κάνει να χαμογελάςει μα δεν τα κατάφερνε . Μια μζρα ζνασ δυνατόσ άνεμοσ ζφερε ςτο
παράκυρό τθσ ζνα μαντιλι και το κορίτςι…
Η ομάδα paperdollwise διάλεξε παραμφκια από όλθ τθν Ελλάδα που μιλάνε για μαντιλια και
νεράιδεσ, που λζνε για τθν επιμονι και τθν αγάπθ. Δφο θκοποιοί και ζνασ μουςικόσ αφθγοφνται και
ηωντανεφουν τουσ ρόλουσ των παραμυκιϊν, τραγουδοφν και καλοφν τα παιδιά να γνωρίςουν ιςτορίεσ
και μελωδίεσ από τθν παράδοςθ μασ!
Ραίηουν οι θκοποιοί: Γιάννθσ Φιλίππου – Ευτυχία Λιβανίου
Σετάρτθ 19 Ιουνίου 2019
20.00 υναυλία με το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ διμου Ακθναίων
Πζμπτθ 20 Ιουνίου 2019
20.00 υναυλία με τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019
20.00 υναυλία με το μουςικό ςχιμα Χάριςμα, αφιερωμζνθ ςτο ζντεχνο ελλθνικό τραγοφδι
Το παλιό καλό ελλθνικό τραγοφδι τραγουδιζται από τουσ νζουσ ραδιοφωνικοφσ παραγωγοφσ του
NGradio που ζχουν το Χάριςμα και τθν αγάπθ να το κάνουν.
Ραίηουν οι μουςικοί: Ιςίδωροσ Ράτεροσ -μπουηοφκι, κικάρα, φωνι| Στζλιοσ Νικολαΐδθσ: φωνι|
Χαροφλα Νικολαΐδου: πιάνο, φωνι| Άννα-Μαρία Νικολαΐδου: φωνι| Τάςοσ Ρερόγλου: κρουςτά,
φωνι
Με τθν υποςτιριξθ του Ngradio
άββατο 22 Ιουνίου 2019
11.00 Yoga*
20.00 υναυλία με το ςυγκρότθμα “Valletta Street project”
Κυριακι 23 Ιουνίου 2019
18.00 Τι κάνει μια πελώρια κολοκφκα ςτθν άκρθ του κιπου;
Ραίηουμε διαβάηοντασ ιςτορίεσ για παιδιά προςχολικισ θλικίασ 3-6 ετϊν. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο
τθλ. 210 8810884, Δευτζρα-Ραραςκευι: 11.00-15.00

Άλςοσ Προμπονά |27/6-1/7
Πζμπτθ 27 Ιουνίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ

Μακαίνω, παίηω, τραγουδώ: Εργαςτιρι μουςικοκινθτικισ αγωγισ για παιδιά θλικίασ 6- 10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5284868, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-14.00
19.00 Λαβφρινκοσ
Yoga*
19.30 Γιπεδο μπάςκετ
Μελωδίεσ από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων

Παραςκευι 28 Ιουνίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Μακαίνω, παίηω, τραγουδώ: Εργαςτιρι μουςικοκινθτικισ αγωγισ για παιδιά θλικίασ 6- 10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5284868, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-14.00
20.00 υναυλία με το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ διμου Ακθναίων
άββατο 29 Ιουνίου 2019
19.00 Λαβφρινκοσ
Pilates*
20.00 Γιπεδο μπάςκετ
Μουςικι εκδιλωςθ με τον Παντελι Αμπαηι, τον Γεράςιμο Γεννατά και τουσ Opera Chaotique
Ο πλθκωρικόσ «μαντάμ» παιχνιδιάρθσ τραγουδοποιόσ Ραντελισ Αμπαηισ ςυναντά (εν χορδαίσ και
οργάνοισ) τον "ςανιδοφάγο" δθμοφιλι θκοποιό Γεράςιμο Γεννατά. Μπαίνει λίγο ςτα χωράφια του,
παιηοτραγουδά και χορεφει μαηί του. Ελαφρά τραγοφδια και βαριά λαϊκά, με jazz διάκεςθ και rock
άποψθ!
Ο "ανεξιγθτα αρζςω" αιδοιοαοιδόσ φλερτάρει τθ "madame" του και με το "γατόνι" αγκαλιά, δε
δείχνει "κανζνα ζλεοσ για τουσ κοντοφσ! αλλά ομολογεί "δε δουλεφω" και τραγουδά ςτθ "Svetlana"
τον "φμνο των χοντρϊν" και όλοι μαηί αναφωνοφν "ηιτω τα λαϊκά κορίτςια!"
Ο Γεράςιμοσ Γεννατάσ «διθγείται» μελωδικά τα τραγοφδια, πλζκοντασ με δεξιοτεχνία και υποκριτικι
μαεςτρία, τθ μουςικι με το κζατρο, το stand up comedy με τθν επικεϊρθςθ. Εξάλλου τι άλλο είναι
ζνα τραγοφδι, από ζναν τρίλεπτο μονόλογο μετά μουςικισ; Μια μικρι ιςτορία με κατάλλθλθ μουςικι
υπόκρουςθ, ζνα ςενάριο τςζπθσ, με αρχι, μζςθ και τζλοσ.
Opera Chaotique
Οι Opera Chaotique ζνα εκκεντρικό ντουζτο με αναπάντεχα ανατρεπτικό χιοφμορ, άκρωσ
ςουρεαλιςτικι φανταςία και εκρθκτικζσ μουςικζσ αλχθμείεσ, ζχουν καταφζρει μζςα ςε λιγότερο από
τζςςερα χρόνια να χαρτογραφθκοφν ωσ ζνα απολφτωσ μοναδικό φαινόμενο του μουςικοφ
ςτερεϊματοσ. Το ιδιαίτερο αυτό δίδυμο που καταπατά επιδεικτικά τισ διαχωριςτικζσ γραμμζσ
ανάμεςα ςτθν όπερα, τθ τηαη, το καμπαρζ και τθν ποπ, δθμιουργικθκε το 2011 από τον Tenorman
φωνι/αφιγθςθ και πιάνο και τον Voodoo Drummer ςτα ντραμσ. Ξεχϊριςαν αμζςωσ για το ιδιαίτερο
μουςικό τουσ ςτίγμα, τθ μοναδικι αιςκθτικι και τθν ςαρωτικι ςκθνικι παρουςία τουσ.
Πλοι μαηί είναι κάτι παράξενα γοθτευτικό! Ραίηουν, χορεφουν, τραγουδοφν, πειράηουν ο ζνασ τον
άλλον, αυτοςαρκάηονται, βάηουν ςτο κόλπο το κοινό και απογειϊνουν τθν παράςταςθ με
ςπαραξικάρδιεσ πρόηεσ και παςίγνωςτα διαχρονικά τραγοφδια.
Κυριακι 30 Ιουνίου 2019
18.00 Λαβφρινκοσ
Mamakido*
Γυμναςτικι για γονείσ και παιδιά θλικίασ 3-8 ετϊν

19.00 Γιπεδο μπάςκετ
Χιονάτθ: Θεατρικι παράςταςθ από τθν κεατρικι ομάδα «Θεατρικοί ορίηοντεσ» για παιδιά θλικίασ 312 ετϊν
Οι Θεατρικοί Ορίηοντεσ παρουςιάηουν το υπζροχο, κλαςικό ζργο των αδερφϊν Γκριμ.
Διαςκευι - Μουςικι: Ελζνθ Νικολάου Τςακάλου
Σκθνοκεςία: Ντίνοσ Σπυρόπουλοσ
Σκθνικό: Μαρία Μακρι – Γεωργζλθ
Κοςτοφμια: Κοςμάσ Ρανωρίδθσ
Μουςικι επιμζλεια – ενορχιςτρωςθ: Δθμιτρθσ Σόρκοσ
Χορογραφίεσ: Δζςποινα Χουηοφρθ
Ραίηουν οι θκοποιοί: Ελζνθ Τςακάλου, Κλια Σπυροποφλου, Άγγελοσ Κοφκοσ, Ειρινθ Ρολυδϊρου

Δευτζρα 1 Ιουλίου 2019
11.00 Παραπλεφρωσ παιδικισ χαράσ
Μακαίνω, παίηω, τραγουδώ: Εργαςτιρι μουςικοκινθτικισ αγωγισ για παιδιά θλικίασ 6- 10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5284868, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-14.00

Άλςοσ Παγκρατίου |3-12/7
Σετάρτθ 3 Ιουλίου 2019
10.00 Γιπεδο μπάςκετ
Mamakido*
Γυμναςτικι για γονείσ και παιδιά θλικίασ 3-8 ετϊν
11.00 Γιπεδο μπάςκετ
Μακαίνω, παίηω, τραγουδώ: Εργαςτιρι μουςικοκινθτικισ αγωγισ για παιδιά θλικίασ 6- 10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5284868, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-14.00
20.00 Γιπεδο μπάςκετ
υναυλία με τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα διμου Ακθναίων
Πζμπτθ 4 Ιουλίου 2019
10.00 Γιπεδο μπάςκετ
Mamakido*
Γυμναςτικι για γονείσ και παιδιά θλικίασ 3-8 ετϊν
11.00 Γιπεδο μπάςκετ
Μακαίνω, παίηω, τραγουδώ: Εργαςτιρι μουςικοκινθτικισ αγωγισ για παιδιά θλικίασ 6- 10 ετϊν
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο τ. 210 5284868, Δευτζρα-Ραραςκευι: 10.00-14.00
Σρίτθ 9 Ιουλίου 2019
10.00 Πάρκο υπαίκριασ άκλθςθσ
Functional training*
Κυκλικι προπόνθςθ ςτα υπαίκρια όργανα γυμναςτικισ υπό τθν επίβλεψθ γυμναςτϊν του ΟΡΑΝΔΑ
20.00 Γιπεδο μπάςκετ
υναυλία με τθν Ραυλίνα Βουλγαράκθ
To it girl τθσ ελλθνικισ ςκθνισ, ζνα από τα πιο δυναμικά και φρζςκα ταλζντα των θμερϊν μασ,
θ Ραυλίνα Βουλγαράκθ ςε μια ςυναυλία με τραγοφδια από τισ δφο προςωπικζσ τθσ δουλειζσ, Μωβ
Καληνύχτες και Λαβύρινθοι, και βζβαια όλεσ τισ ςυνεργαςίεσ τθσ με ςπουδαίουσ καλλιτζχνεσ τθσ

ελλθνικισ διςκογραφίασ. Με τθ μουςικι τθσ χαράηει διαδρομζσ από το alternative τραγοφδι ςτθ ροκ
μουςικι, κάνει παρακάμψεισ μζςα από dark electro χωράφια για να επιςτρζψει ςτουσ μελωδικοφσ
δρόμουσ που τόςο αγαπά.
Μαηί τθσ κα βρίςκεται ο δεκαεννιάχρονοσ τραγουδοποιόσ και ερμθνευτισ Δθμιτρθσ Κόψθσ.

Σετάρτθ 10 Ιουλίου 2019
19.00 Γιπεδο μπάςκετ
Η φάρμα του διαδικτφου: Εκπαιδευτικι παράςταςθ για το αςφαλζσ διαδίκτυο από τθν κεατρικι
ομάδα «Χιλιοδζντρι» για παιδιά θλικίασ 4-12 ετϊν
Για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, μια παράςταςθ - εργαλείο για τθν εκπαίδευςθ μακαίνει ςτα παιδιά να
αναγνωρίηουν και να προφυλάςςονται από τουσ κινδφνουσ του Διαδικτφου. Σε ςυνεργαςία με
το Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου-Saferinternet.gr αποτζλεςε το κεντρικό γεγονόσ
πανελλινιασ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ, υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων. Με τρόπο άμεςο και διαςκεδαςτικό οι μικροί κεατζσ μακαίνουν να αναγνωρίηουν και
να κωρακίηονται απζναντι ςε κινδφνουσ όπωσ θ λιψθ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων από αγνϊςτουσ, θ
αποκάλυψθ ςτοιχείων, οι ςυναντιςεισ με αγνϊςτουσ ςτο διαδίκτυο, θ δθμοςίευςθ προςωπικϊν
φωτογραφιϊν, ο ρατςιςμόσ. Συχνά, τα παιδιά εμπνζονται από τισ ιςτορίεσ τθσ Φάρμασ, κάνουν
κεατρικά, γράφουν ποιιματα, τραγοφδια και ηωγραφίηουν.
υντελεςτζσ
Κείμενο: Βερόνικα Σαμαρά, Γιϊργοσ Κορμάσ
Διαςκευι-Σκθνοκεςία: Σοφία Τςινάρθ
Μουςικι: Δθμιτρθσ Ραπαγεωργίου
Σκθνικά - Κοςτοφμια: Αριςτοτζλθσ Καρανάνοσ, Αλεξάνδρα Σιάφκου
Κινθςιολογία: Μόνικα Κολοκοτρϊνθ
Ραίηουν: Θάνοσ Αλεξίου, Νατάςα Σφενδυλάκθ, Άννα Ρορφφρθ

Πζμπτθ 11 Ιουλίου 2019
10.00 Πάρκο υπαίκριασ άκλθςθσ
Functional training*
Κυκλικι προπόνθςθ ςτα υπαίκρια όργανα γυμναςτικισ υπό τθν επίβλεψθ γυμναςτϊν του ΟΡΑΝΔΑ
Παραςκευι 12 Ιουλίου 2019
20.00 Γιπεδο μπάςκετ
υναυλία με το Εργαςτιρι Ελλθνικισ Μουςικισ διμου Ακθναίων

*Οι ακλοφμενοι που κα ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα άκλθςθσ και ευεξίασ κα πρζπει να φζρουν
ακλθτικι περιβολι, ενώ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα Yoga, Pilates και Mamakido κα
πρζπει να φζρουν το δικό τουσ ςτρωματάκι.

Το πρόγραμμα ενδζχεται να τροποποιηθεί.
Ελεφκερθ ςυμμετοχι για όλουσ!
Πλθροφορίεσ: www.opanda.gr

