Τα Νέα του Μήνα

Ιούνιος 2014

Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής
Τα Μουσικά Σύνολα στο λόφο των Μουσών
Ο λόφος των Μουσών θα ζωντανέψει
κάτω από τους ήχους της κλασικής, της
έντεχνης και της jazz μουσικής το
Σάββατο 21 Ιουνίου και θα μετατραπούν
σε μια μεγάλη μουσική σκηνή με
ρυθμούς, νότες και μελωδίες. Σε τρία
Σημεία του λόφου, τέσσερα σχήματα του
ΟΠΑΝΔΑ, θα παρασύρουν το κοινό με
μελωδικούς ρυθμούς.
Η Big Band στην είσοδο του Φιλοπάππου
στις 19.15 θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της funk,
ενώ στις 20.00, η Συμφωνική Ορχήστρα
συμπράττει με τη Χορωδία στην Πνύκα σε
ένα εορταστικό πρόγραμμα που περιλαμ-

βάνει χορωδιακά, άριες και συμφωνικά
έργα του κλασικού ρεπερτορίου υπό τη
διεύθυνση του Ελευθέριου Καλκάνη.
Τη βραδιά κλείνει το Εργαστήρι Ελληνικής
Μουσικής στην είσοδο του λόφου στις
21.15, με λαϊκά και έντεχνα τραγούδια
που όλοι μας έχουμε αγαπήσει.

επιλέγοντας μεταξύ δεκάδων εκπροσώπων
όλων των ειδών μουσικής. Παράλληλα δίνει
μια σπάνια ευκαιρία σε
εκατοντάδες καλλιτέχνες
να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα ευρύ
κοινό. Κάθε χρόνο, στις 21
Ιουνίου (εορτασμός του
θερινού ηλιοστάσιου)
είναι βέβαιο πως θα τους
συναντήσετε σε κάποια από τις δεκάδες σκηνές που στήνονται σε όλη την Αθήνα. Η μουσική άλλωστε γεννιέται και μεγαλώνει στους
δρόμους. Εσείς δεν έχετε παρά να την

απολαύσετε!
Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2014:
19 – 21 Ιουνίου
Για το 3ήμερο της ΕΓΜ στην Αθήνα διατίθεται
δωρεάν μέσω Apple app store και Google
play για iPhone/iPad και Android το application EMD Athens 2014 που μέσω χάρτη, θα
καθοδηγεί τους επισκέπτες στα σημεία εκδηλώσεων της ΕΓΜ και θα παρέχει πληροφορίες για τα μουσικά σχήματα που εμφανίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες
www.europeanmusicday.gr

Η Big Band θα συνεχίσει με μία
εορταστική συναυλία στις 21.15
στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, με ελεύθερη είσοδο.

15 χρόνια γιορτή!
Για 15η χρονιά, το δίκτυο της Ευρωπαϊκής
Γιορτής της Μουσικής είναι συνεπές στο
ραντεβού του με τους
καλλιτέχνες, τους διοργανωτές και τους πολίτες
της πόλης μας.
Μια Γιορτή που φέρνει
τους ανθρώπους κοντά,
μοιράζοντας απλόχερα,
και πάντα δωρεάν, εικόνες και ήχους για κάθε γούστο.
Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα σε χιλιάδες
πολίτες, να απολαύσουν πολιτισμό,
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Μουσική & θέατρο
στον Κολωνό

Ο Οργανισμός Πολιτισμού
Αθλητισμού & Νεολαίας,
παρουσιάζει, από 23 έως 30
Ιουνίου στο Θέατρο Κολωνού, μία σειρά πολιτιστικών
εκδηλώσεων, θέλοντας με
αυτό τον τρόπο να προσφέρει με συνέπεια σε όλους
τους πολίτες πολιτιστικά
ερεθίσματα, αλλά και να
ζωντανέψει τις «δύσκολες»
περιοχές της πόλης, μέσα
από την ανάδειξη των χώρων
πολιτισμού της.
Βασιζόμενος στο δικό του
καλλιτεχνικό δυναμικό, αλλά

και σε συνεργασίες διαμόρφωσε
ένα πρόγραμμα με πολλή μουσική και παιδικό θέατρο.
Δευτέρα 23 Ιουνίου
“Athens Big Band Presents the
Swing Era’’
Η χρυσή εποχή του swing των
δεκαετιών 1930 και 1940 αναβιώνει από την Big Band του
Δήμου Αθηναίων. Αυτή τη χορευτική διάσταση της μουσικής
θα αναδείξουν οι Athens Swing
Cats
Τρίτη 24 Ιουνίου
Παιδική θεατρική παράσταση
«Τζέλα, Λέλα, Κόρνας και ο Κλεομένης» από την παιδική σκηνή
του θεάτρου Πορεία
Τετάρτη 25 Ιουνίου
Μουσική παράσταση με τίτλο:
«Τα άκαυτα τραγούδια της

Σμύρνης»
Παρασκευή 27 Ιουνίου
Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής
«Έλληνες Δημιουργοί»
Μια διαδρομή στον Γαλαξία των
επιτυχιών του Ελληνικού λαϊκού
και έντεχνου τραγουδιού.
Σάββατο 28 Ιουνίου
Παιδική θεατρική παράσταση
«…και ζήσαμε εμείς καλά…»
των Αδερφών Γκριμμ από την
παιδική σκηνή του θεάτρου
Πρόβα
Δευτέρα 30 Ιουνίου
Σύμπραξη της Φιλαρμονικής &
της Χορωδίας του Δήμου
Αθηναίων
«Καλοκαιρινό φεγγάρι και γιασεμί στην Αθήνα».
*Είσοδος ελεύθερη

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Θερινού

Το 4ο Φεστιβάλ Γαλλικής

Κινηματογράφου της Αθήνας

Γαστρονομίας είναι εδώ!

Η αγαπημένη καλοκαιρινή
απόδραση στην πόλη, το
Athens Open Air Film Festival
είναι εδώ για
4η χρονιά αποκαλύπτοντας,
μέσω της κινηματογραφικής
ματιάς, κρυμμένες οάσεις
της πόλης.
Από 16 Ιουνίου
έως τον
Σεπτέμβριο, ιδιαίτερης ομορφιάς χώροι της Αθήνας αλλά
και των ευρύτερων περιοχών
της πόλης, μετατρέπονται σε
υπαίθριες αίθουσες προβολής, με ελεύθερη είσοδο,
συνδυάζοντας την ομορφιά
του αστικού τοπίου με αριστουργήματα της 7ης τέχνης,

τόσο κλασικά όσο και σύγχρονα. Το
πρόγραμμα αποτελείται από προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες που
απευθύνονται σε ένα
διεθνές κοινό, καθώς
στόχος του είναι να
προσελκύσει και ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσει και τους τουρίστες
που θα βρίσκονται στη
χώρα μας.
Πρεμιέρες, ελληνικός
κινηματογράφος, κλασικό
Χόλιγουντ, μοντέρνος αμερικάνικος και γαλλικός κινηματογράφος,
αλλά και βωβές ταινίες υπό τη
συνοδεία ζωντανής μουσικής, ειδικά σχεδιασμένες για το
φεστιβάλ, συνθέτουν τη μεγαλύτερη υπαίθρια γιορτή της Αθήνας.
Τα πάντα για το φεστιβάλ στο
www.aoaff.gr
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Τo 4ο Φεστιβάλ Γαλλικής Γαστρονομίας, με τον τίτλο
«Delicious France» και
έμβλημα τα γνωστά λαχταριστά πολύχρωμα μακαρόν, προτείνουν ένα μήνα
με γεύσεις και
αρώματα Γαλλίας
και προσκαλούν
ερασιτέχνες και
γνώστες να γνωρίσουν τα προϊόντα,
την ποιότητα και τον πλούτο
της γαλλικής γαστρονομίας.
Με τη συμμετοχή 80 και πλέον
μπαρ και εστιατορίων που
προτείνουν γαλλικά μενού και
κοκτέιλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το 4ο Φεστιβάλ Γαλλικής Γαστρονομίας προσκαλεί
το ελληνικό κοινό, τόσο

εκείνους που είναι ήδη γνώστες όσο, και κυρίως, εκείνους
που επιθυμούν να ανακαλύψουν τις γαλλικές γεύσεις.
Το Φεστιβάλ κλείνει με ένα
Apéritif, την Παρασκευή 20 Ιουνίου
από τις 20:00 έως
τις 22:00, στον εξωτερικό χώρο του
Κέντρου Τεχνών
στο Πάρκο Ελευθερίας, που θα πλαισιωθεί από
Jazz μουσική, cocktails και
amuse - bouches γαλλικής
έμπνευσης.
Μια πρόσκληση ανοιχτή για το
κοινό με δήλωση συμμετοχής
στο www.facebook.com/
FestivalGallikisGastronomias,
www.sogallika.com
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Digital Performers
Meeting

Το Digital Performers
Meeting, με καλλιτέχνες που
εκφράζονται με Ηλεκτρονικά
Μέσα θα πραγματοποιηθεί
28 & 29 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας.
Μία συνάντηση που δε θα
υπάρχουν CD, DVD, Tapes,
Hardware Synths, Electric
Instruments. Θα υπάρχουν
μόνο Software, Laptop, Tablet, Smartphone, Sensors,
Projectors, κάθε είδους Controllers, καθώς και Φυσικά
Μουσικά Όργανα και Φωνές
που Εκφράζονται μέσα από
Ηλεκτρονική Επεξεργασία,
προχωρώντας ακόμα και

μπροστά από την εποχή
μας.
Σάββατο 28.6
16.00 - 20.00
Σεμινάριο Μουσικής Τεχνολογίας με θέμα «Ασύρματοι
Κοντρολερς και Διαδραστικά Συστήματα στην Μουσική και τις Παραστατικές
Τέχνες»
Κυριακή 29.6
16.00- 20.00
Σεμινάριο VJng/Video Art
και Πολυμέσων με θέμα
«Live Photo Collage Animation και Video Mapping»
Και τις δύο μέρες αμέσως
μετά τα σεμινάριο, στις
21.00 θα πραγματοποιηθεί
συναυλία και παρουσιάσεις
των έργων όσων συμμετείχαν στην ανοιχτή πρόσκλη-

ση.
Και μην ξεχνάτε, ότι όσοι
επιθυμούν να παρουσιάσουν κάποιο έργο ή έργα
ζωντανά με τα software για
Electronic Music Producers,
Vjs, Video & Multimedia
Artists and Groups μπορούν να το κάνουν έως και
την Κυριακή 8 Ιουνίου στο
http://saxelectro.com/
dpm/participation
Creator & Project Manager:
Ανδρέας Μουρτζούκος
Π.Κ Γκράβας: Ταϋγέτου 60

Καλοκαιρινά ταξίδια με τα Μουσικά Σύνολα
Τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων ομορφαίνουν πάντα με τις συναυλίες τους τα
απογεύματα και τα βράδια των Αθηναίων
πολιτών, πλημμυρίζοντας με τις μελωδίες τους
διάφορα σημεία της πόλης.
Η Συμφωνική Ορχήστρα, την Τετάρτη 4.6 υποδέχεται το
καλοκαίρι
στο Αίθριο
του Μουσείου Μπενάκη
στην Πειραιώς στις
9μ.μ., με
ένα λυρικό και χορευτικό γκαλά με τη συμμετοχή διακεκριμένων σολίστ, υπό τη διεύθυνση
του Μιχάλη Οικονόμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άριες από δημοφιλείς όπερες, δεξιοτεχνικές συνθέσεις και ανάλαφρους χορούς
που θα ερμηνεύσει η παιδική ομάδα των Σχολών Χορού Κατερίνας Ροδίου.
Σολίστ: Κάτια Πάσχου (σοπράνο), Κατερίνα
Ρούσσου (μέτζο σοπράνο), Regi Pappa (βιολί).
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Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής παρουσιάζει Έλληνες Δημιουργούς σε τραγούδια που
αγαπήσαμε την Κυριακή 1.6 στον
Πεζόδρομο
Διονυσίου
Αρεοπαγίτου στις
8.30μ.μ.,
ενώ την
Κυριακή
15.6 θα
παρουσιάσει το ίδιο πρόγραμμα στην Πλατεία
Αγίου Ανδρέα Λαμπρινής.
Την Τρίτη 10.6 στις 8.30μ.μ. θα βρεθεί στη γειτονιά του Νίκου Γκάτσου, στην Πλατεία
Φωκίωνος Νέγρη και Σκύρου, με τη συμμετοχή Χορωδών του Δήμου, με τραγούδια διακεκριμένων Ελλήνων συνθετών σε στίχους του
μεγάλου ποιητή.
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ΚΕΘΕΑ
εν δράσει

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ, στο πλαίσιο της συνεχούς πολιτιστικής και
κοινωνικής παρουσίας του, διοργανώνει, και φέτος, την Πέμπτη
26 Ιουνίου, με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας κατά των
Ναρκωτικών, μια μεγάλη πολιτιστική γιορτή στο Πεδίον Άρεως
από τις 12.00 – 00:00 .
Μία γιορτή που τα έχει όλα!
Έκθεση έργων τέχνης μελών των
κοινοτήτων, σε συνεργασία με το
Μανόλη Χάρο, παρουσίαση του
βιβλίου μαγειρικής «Εντός», σε
συνεργασία με τον Ηλία Μαμαλάκη, συναυλία (19.00) με τους
Νίκο Τουλιάτο, Human Touch,
Βαγγέλης Καρίπη, Belleville,
Encardia, Υπόγεια Ρεύματα,Phase Reverse, Συγκρότημα
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ κ.ά.
Επίσης, θεατρικό δρώμενο των
μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας αποφυλακισμένων ΚΕΘΕΑ
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ , θεραπευτική παρέμβαση «Street Work» από το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στους
χρήστες που βρίσκονται εντός
του Πεδίον του Άρεως με στόχο
την κινητοποίηση τους για παρακολούθηση προγράμματος απεξάρτησης, αλλά και ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το ΚΕΘΕΑ
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

www.opanda.gr
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Φέρεντς Πούσκας
Έκθεση - Αφιέρωμα

eXploding
Δυναμιτίζοντας την Εικόνα
Το eXploding – Δυναμιτίζοντας την Εικόνα είναι ένα εικαστικό πρόγραμμα
που οργανώνει ο ΟΠΑΝΔΑ στο Κέντρο Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας,
όπου δέκα εικαστικοί της γενιάς του ΄80, δάσκαλοι και διεθνείς προσωπικότητες παρουσιάζουν την οπτική πολυπλοκότητα των προτάσεών τους.
Επιμέλεια: Ρεγγίνα Αργυράκη – Συνεπιμελητές: Βασίλης Γκοιμήσης, Άννα
Ντινοπούλου, Δρ Ηλίας Κορομηλάς
Τρίτη έκθεση: Ξενής Σαχίνης - 30/5-22/6

Έκθεση – αφιέρωμα προς τιμήν
του «θρύλου» του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου Φέρεντς Πούσκας,
παρουσιάζουν ο ΟΠΑΝΔΑ και η
Πρεσβεία της Ουγγαρίας, από
3 έως 22 Ιουνίου, στο Πνευματικό Κέντρο, αίθουσα
«Κωνσταντίνος Π. Καβάφης».
Η έκθεση παρουσιάζει προσωπικά αντικείμενα, διπλώματα, φωτογραφίες, ιστορικά ημερολόγια
και άλλα αντικείμενα ή
αναφορές στον μεγάλο άσο του
παρελθόντος.
Ο ποδοσφαιριστής - φαινόμενο
Φέρεντς Πούσκας (1927-2006)
είναι ομολογουμένως ο πιο γνωστός Ούγγρος στον κόσμο και η
αίγλη του διατηρείται αμείωτη
μισό αιώνα τώρα.
Ο «καλπάζων συνταγματάρχης»,
όπως ήταν το προσωνύμιό του,
έγραψε χρυσές σελίδες με την
εθνική ομάδα της Ουγγαρίας και
τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού χάρισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο
τη μεγαλύτερη επιτυχία του σε
συλλογικό επίπεδο. Το 1971
οδήγησε τον ΠΑΟ στον τελικό
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών
Ευρώπης στο Γουέμπλεϊ (2 Ιουνίου), όπου στον τελικό ηττήθηκε με 2-0 από τον μεγάλο τότε
Άγιαξ.
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Η τρίτη έκθεση του προγράμματος είναι
του χαράκτη Ξενή Σαχίνη με τίτλο Out of the
box, από 30 Μαΐου έως 22 Ιουνίου.
Ο Ξενής Σαχίνης, αποτελεί τον πλέον
«αιρετικό» σύγχρονο Έλληνα χαράκτη, με
σπουδές στην Α.Σ.Κ.Τ. με δάσκαλο τον Κ.
Γραμματόπουλο και στο Παρίσι στο Εργαστήριο του V. Guignebert. Σήμερα είναι
διευθυντής του Εργ. Χαρακτικής της Σχ. Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ καθώς και Πρόεδρος
του Τμ .Ε.Ε.Τ.
Ειδικότερα, ο Ξενής Σαχίνης αναφέρει για
την άποψη του περί του ρόλου του ως δημιουργού:
«Ο καλλιτέχνης καταγράφει, σημειώνει και
εκφράζεται μέσω των κωδίκων που έχει στη
διάθεσή του. Η αντίληψη, η ανάγνωση και η

ανάλυση του περιβάλλοντος κόσμου
κάποιες φορές δεν είναι
αρκετή και το ενδιαφέρον
του καλλιτέχνη μετατοπίζεται από την ερμηνεία του
κόσμου και του σύμπαντος
και εστιάζεται στα ανθρώπινα.
Έτσι το έργο ξεφεύγει από
τη δημοσιογραφική υπόσταση και βρίσκει την πραγματική του, ως δημιούργημαέργο εικαστικής σκέψης,
που αναφέρεται στο παρόν
της ελληνικής κοινωνίας.»
Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Μαΐου, ώρα 20.00

Τέταρτη έκθεση: Γιώργος Τσάρας - 27/6 -20/7
Το eXploding συνεχίζεται με την τέταρτη
έκθεση Back to basics «Εργαστήρι μνήμης»
του γλύπτη Γιώργου Τσάρα από 27 Ιουνίου
έως 20 Ιουλίου.
Ο Γιώργος Τσάρας, είναι γλύπτης, με σπουδές
στην Α.Σ.Κ.Τ. υπό το
Γ. Παππά και το
Μ. Καλαμάρα,
μετά από σπουδές
μαθηματικών στο Α.Π.Θ.
Είναι διευθυντής του
Εργ. Γλυπτικής της Σχ.
Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., ενώ
επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για το αστικό
περιβάλλον.
Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, επεξηγεί για την
έκθεση του, «Το Εργαστήρι Μνήμης, επαναφέρει τον χρόνο σε έναν χώρο που φτιασιδωμένος εσωτερικά προσπαθεί να ξεχάσει το
παρελθόν του.
Θεωρώντας την Μνήμη ως διαδικασία εξελικτική, αλλά και δημιουργική, εκθέτω την προΤ. 210 5284 800
F. 210 5284 809
email: opanda@opada.gr

σωπική μου διαδρομή.
Ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας.
Αφετηρία τους δύο γεγονότα του 1973:
Ο θάνατος του Picasso ως αποκάλυψη για την
ικανοποίηση βαθύτερων υποστασιακών
αναγκών.
Η συμμετοχή μου στα γεγονότα του Πολυτεχνείου (με την
είσοδο μου στην Α.Σ.Κ.Τ.), ως
πράξη της ηθικής αναζήτησης
που είχε ξεκινήσει στα
άγουρα χρόνια της εφηβείας
με πνευματικό ηγέτη τον Θάνο Δασκαλάκη
(και συνεχίζει από το 1992 με τον καθηγητή
Θεοδόση Τάσιο).
Τα δύο αυτά γεγονότα, θα οδηγήσουν στην
δημιουργική γλώσσα της γλυπτικής - όταν
αφήνω τα μαθηματικά (αυτά δεν με εγκατέλειψαν) για να ακολουθήσω με την καρδιά
μου, την περιπέτεια που αναζητούσα.»
Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Ιουνίου, ώρα 20.00

www.opanda.gr
www.facebook.com/OpanAthens
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Αναδρομική έκθεση του Τάσου
Ζωγράφου στην Πινακοθήκη
του Δήμου Αθηναίων

Η επί 60 χρόνια γόνιμη και δημιουργική πορεία του σκηνογράφου-εικαστικού καλλιτέχνη
Τάσου Ζωγράφου παρουσιάζεται στην Δημοτική Πινακοθήκη κτήριο Μεταξουργείου, προσφέροντας τη δυνατότητα
στους φιλότεχνους να δουν 150
έργα, αντιπροσωπευτικά της
δουλειάς του ως σκηνογράφουενδυματολόγου στο θέατρο,
τον κινηματογράφο και την
τηλεόραση, όσο και της ζωγραφικής του διαδρομής.
Είναι σε μας περισσότερο γνωστός ως σκηνογράφος. Ως βοη-

θός σκηνογράφου μαθήτευσε
δίπλα στους Γ. Βακαλό, Σ. Βασιλείου και Γ. Τσαρούχη. Όμως η ταινία
που τον καθιέρωσε το 1955 ήταν
του Νίκου Κούνδουρου «Ο Δράκος». Από τότε έκανε σκηνογραφία και κοστούμια σε 200 ταινίες,
ενώ έχει σκηνογραφήσει πάνω
από 120 έργα στο θέατρο και πολλές σειρές στην τηλεόραση.
Αν και άρχισε να ζωγραφίζει μετά
το 1975 επηρεασμένος από τη
λαϊκή τέχνη και τη λαϊκίζουσα
ζωγραφική της γενιάς του ’30,
κάποια από τα έργα του παραπέμπουν στον κινηματογράφο και
στη θητεία του ως σκηνογράφου.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης
έχουν προγραμματισθεί ξεναγήσεις από την επιμελήτρια της
έκθεσης Νέλλη Κυριαζή τις
Κυριακές 1, 15 & 22 Ιουνίου στις

Στα ίχνη του «μελισσοκόμου»
του Βασίλη Παφίλη
Η έκθεση του Βασίλη Παφίλη, Στα ίχνη του
«μελισσοκόμου», στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Μελίνα» στο Θησείο, είναι εμπνευσμένη
από την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Μελισσοκόμος».
Η γραφή του μας
παραπέμπει στις
σπουδές του σε
ένα ύφος αφηρημένα εξπρεσιονιστικό που ενέχει και στοιχεία της Arte
Povera. Στο κομβικό αυτό σημείο το βλέμμα του συναντά τη ματιά ενός κατ’ εξοχήν
εικαστικού σκηνοθέτη, του Θόδωρου
Αγγελόπουλου.
Επιμέλεια: Λήδα Καζαντζάκη
Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Ιουνίου
*Είσοδος ελεύθερη

11.30.
Την Τετάρτη 4.6 στις 20.00 θα
πραγματοποιηθεί προβολή αποσπασμάτων από ταινίες-σταθμούς
στη σκηνογραφική πορεία του
Τάσου Ζωγράφου και θα ακολουθήσουν ομιλίες και συζήτηση, ενώ
τη Δευτέρα 30.6 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα γίνει προβολή της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «Δράκος». Είσοδος ελεύθερη.
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων.
Πληροφορίες , κρατήσεις θέσεων
στα ταμεία του Ιδρύματος
(Πειραιώς 206 Ταύρος )
Τηλ. 210 34 18 579 ΔευτέραΠαρασκευή 11.00 - 14.00.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Ιουνίου
*Είσοδος ελεύθερη

12+1 εν δράση
Η ομαδική έκθεση 12+1 εν δράση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» από 30/5 έως 15/6, παρουσιάζει δεκατρείς νέους
καλλιτέχνες, οι οποίοι συναντήθηκαν και ένωσαν τις
τέχνες τους, τη διαφορετικότητα τους και συνδημιούργησαν. Η χαρακτική
τους έφερε κοντά, ωστόσο
συνέχισαν να δημιουργούν
και στον τομέα της ζωγραφικής αλλά και της γλυπτικής.
Στόχος της έκθεσης είναι και η επαφή του ευρύτερου κοινού με την Τέχνη, καθώς και η τελευταία αποτελεί πάντα διέξοδο για την ψυχή και
τον νου.
Ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να προσεγγίσει
τρείς μορφές τέχνης, ζωγραφική – χαρακτική –
γλυπτική και να έρθει σε επαφή με την ευαισθησία των καλλιτεχνών.
Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Μαΐου, ώρα 19.30

Από το εργόχειρο στη
σύγχρονη τέχνη: μία
συνεύρεση στο σπίτι της
Αγγελικής Χατζημιχάλη

Γυναίκες καλλιτέχνες εκθέτουν
στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και
Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», έργα εμπνευσμένα
από την ελληνική παραδοσιακή
τέχνη. Τα εκθέματα είναι έργα
σύγχρονης τέχνης και όχι αντιγραφές παραδοσιακών λαϊκών
έργων, τα οποία σέβονται απόλυτα τον χώρο μνήμης της
οικίας Χατζημιχάλη.
Οι καλλιτέχνιδες Άρτεμις Αλκαλάη, Ελένη Κρίκκη, Ελένη
Τζάτζαλος έχουν ειδικά επιλεχθεί, γιατί γνωρίζουν παραδοσιακές τεχνικές και τεχνοτροπίες και επιχειρούν νέες δημιουργίες με τη δική τους καλλιτεχνική ταυτότητα.
Στις 15.6 στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με
θέμα «Η Λαϊκή Τέχνη ως πηγή
έμπνευσης της σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα σήμερα».
Τη συζήτηση θα συντονίσει η
Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη τ. διευθύντρια και επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Λαογραφίας και στην
στρογγυλή τράπεζα θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες και
δημιουργοί έργων παραδοσιακής χειροτεχνίας. (Η εκδήλωση
εντάσσεται στο πλαίσιο των
δράσεων και εκδηλώσεων του
Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών).
Διάρκεια: έως 29 Ιουνίου

*Είσοδος ελεύθερη
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα

Τ. 210 5284 800
F. 210 5284 809
email: opanda@opanda.gr
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Ο Δημήτρης Προύσαλης
μοιράζεται με το ενήλικο
κοινό του «παραμύθια ποτισμένα στην αρμύρα...»

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, από 15
Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου, οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Αθηναίων Κεντρική Βιβλιοθήκη & Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ιωάννειου Πνευματικού Κέντρου συμμετέχουν στην
πανελλήνια εκστρατεία ανάγνωσης
και δημιουργικότητας - που οργανώνεται από το Future Library και το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Το φετινό θέμα της εκστρατείας είναι
«Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το
αντίθετο» - Οι αντίθετοι κόσμοι συ-

ναντιούνται στις βιβλιοθήκες».
Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 -12
ετών και θα πραγματοποιούνται στους χώρους των
βιβλιοθηκών.
Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν με
προεγγραφή, η οποία γίνεται στις Βιβλιοθήκες.
Για τα προγράμματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο http://goo.gl/2FSLmB
Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.opanda.gr
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης
Πληροφορίες στο τηλ. 210-88.10.884
email: publibrath@yahoo.gr
Βιβλιοθήκη Ιωάννειου Πνευματικού Κέντρου
Πανόρμου 59
Τηλ. Επικ. 210-69.83.905-6
email: biblio12@otenet.gr

DEBATE – Αγωνίσματα διττών λόγων
Αγωνίσματα
διττών λόγων
(debate) οργανώνει ο
Οργανισμός
στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη σε
συνεργασία με
το Διαπανεπιστημιακό Σύλλογο Ρητορικής
«Λόγοι» (http://dittoilogoi.blogspot.gr/).
Στόχος είναι η προώθηση του αγωνίσματος
του debate, η διοργάνωση ετήσιων αγώνων, καθώς και άλλων εκδηλώσεων.
Στους αγώνες αυτούς κάθε φορά τίθεται
ένα αμφιλεγόμενο και επίκαιρο θέμα και οι
ομάδες καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά αυτού. Οι διάφορες ομάδες που θα συμμετέχουν στον αγώνα θα
έχουν ως κύριο στόχο να αποδείξουν με τη

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα

χρήση πειστικών επιχειρημάτων την ορθότητα της θέση τους.
Οι καλύτεροι ρήτορες αναδεικνύονται νικητές!
Το debate είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν πάντα δύο ακραίες
θέσεις: ο Λόγος που υπερασπίζεται το θέμα
και ο Αντίλογος που το αντιπαλεύεται.
Δεν έχει σημασία αν έχετε ξαναμιλήσει σε
αγώνες επιχειρηματολογίας! Οποιοσδήποτε
μπορεί να λάβει το βήμα με την υποστήριξή
μας, αρκεί να έχει όρεξη να εκθέσει τις ιδέες του στο κοινό!
Για όλο τον Ιούνιο κάθε Δευτέρα 17.0019.00

Τ. 210 5284 800
F. 210 5284 809
email: opanda@opanda.gr

Τα παραμύθια για μεγάλους
ξεκίνησαν τον Οκτώβριο στη
Βιβλιοθήκη και θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούνιο.
Γίνονται την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα και έχουν
διαφορετική κάθε φορά θεματική. Την Παρασκευή 6
Ιουνίου ο Δημήτρης Προύσαλης θα αφηγηθεί «Της
θάλασσας τα κύματα θα
φέρουν ιστορίες...”
Παραμύθια ποτισμένα στην
αρμύρα των καιρών για να
προϋπαντήσουμε το καλοκαίρι
Ώρα έναρξης: 19.15
Μετά την έναρξη της αφήγησης δεν θα επιτρέπεται η
είσοδος.

Λέσχη Ανάγνωσης
Η συνάντηση της
Λέσχης Ανάγνωσης της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης θα
γίνει την Τετάρτη
11 Ιουνίου στο
Κτήριο Κωστής
Παλαμάς
(Ακαδημίας 48 & Σίνα, αίθουσαγραφείο του Κωστή Παλαμά)
Θέμα της συνάντησης:
Αφιέρωμα - παρουσιάσεις
ποιημάτων Κωστή Παλαμά
Ώρα: 17.30 - 19.30

www.opandagr
www.facebook.com/OpanAthens
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BEACH RACKET

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP
Ξεκίνησαν οι εγγραφές....

Μία ακόμη διέξοδο χαράς
και άθλησης δίνει μέσα στο
καλοκαίρι για τα παιδιά της
πρωτεύουσας ο Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, με το Θερινό αθλητικό
και ψυχαγωγικό Camp που
διοργανώνει από 16 Ιουνίου
έως 25 Ιουλίου 2014 στα
Αθλητικά Κέντρα του Ρουφ
και του Γουδή.

Αγόρια και κορίτσια ηλικίας
6 έως 12 ετών (έτος γεν.
από 2008 έως 2002) αξιοποιούν δημιουργικά τον
ελεύθερο χρόνο τους, γυμνάζουν το σώμα τους και
καλλιεργούν την προσωπικότητά τους μέσα από
τη γνωριμία των αθλημάτων
και συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες που
ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, για τρεις δεκαπενθήμερες περιόδους:
1η περίοδος:
16 Ιουνίου - 27 Ιουνίου
2η περίοδος:

ευκαιρία για να προβάλλουμε
την πατρίδα μας και τον
πολιτισμό μας.
Η εκκίνηση θα
δοθεί κάτω από
τον ιερό βράχο
της Ακρόπολης
την Πέμπτη 5
Ιουνίου στις
18:00 και μετά
από 3ήμερο αγώνα στην Στερεά
Ελλάδα, οι συμμετέχοντες θα τερματίσουν την
Κυριακή 8 Ιουνίου στις 17:30
στην Αθήνα. Τη Δευτέρα 9
Ιουνίου στις 11π.μ. στο λόφο
του Φιλοπάππου θα γίνει η
παραδοσιακή τελετή απονομής των κυπέλλων στους νικητές.

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα

Το Camp θα λειτουργεί από
Δευτέρα έως Παρασκευή
07.30 έως 16.00.
Για εγγραφές και πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ
www.opanda.gr ή καλέστε
στα τηλέφωνα 210 5284873,
874

HILLCHASERS ATHENS

13ο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις
Από 5 έως 9 Ιουνίου διοργανώνεται από την Ελληνική
Λέσχη Αυτοκινήτου & Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ), το 13ο
Ιστορικό Ράλλυ
Ακρόπολις υπό
την αιγίδα του
ΟΠΑΝΔΑ.
Το Ράλλυ Ακρόπολις πραγματοποιείται εδώ και
60 χρόνια και
κατέχει ξεχωριστή
θέση στην ιστορία
του μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αναβιώνει μνήμες
από το παρελθόν καθότι
πραγματοποιείται με την
συμμετοχή κλασσικών αυτοκινήτων, ενώ η μεγάλη συμμετοχή Ελλήνων και Ξένων οδηγών αποτελεί την ιδανική

30 Ιουνίου - 11 Ιουλίου
3η περίοδος:
14 Ιουλίου - 25 Ιουλίου

Το Σάββατο 14 Ιουνίου η Red Bull διοργανώνει, υπό την αιγίδα του ΟΠΑΝΔΑ, Ποδηλατικό Αγώνα Ανάβασης, στο ανηφορικό μέρος του Λυκαβηττού με τερματισμό το χώρο στάθμευσης.
Πρόκειται για ένα χρονομετρημένο ποδηλατικό αγώνα ανάβασης, με σειρά προκριματικών το μεσημέρι 13:00 – 16:30 και
τη διεξαγωγή του τελικού το βράδυ 20:30
– 23:00.
Ο αγώνας απευθύνεται σε κάθε κατηγορία ποδηλάτη άνω των 16 ετών και έχει
πραγματοποιηθεί επί σειρά ετών με εξαιρετική επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού
όπως Αγγλία, Εσθονία, Γερμανία και Μαλαισία. Στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί
φέτος για πρώτη χρονιά.
Πληροφορίες στο http://
www.redbull.com/gr/el/bike/
stories/1331650258108/simmetoxi-stored-bull-hill-chasers

Τ. 210 5284 800
F. 210 5284 809
email: opanda@opanda.gr

Ο ΟΠΑΝΔΑ συνδιοργανώνει
με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας
ένα διήμερο γνωριμίας με
το άθλημα της θαλάσσιας
ξυλορακέτας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Ιουνίου
στο αθλητικό κέντρο 346
(γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5),
Ασωμάτων και Αποστόλου
Παύλου – Θησείο. Από τις
11:00 έως τις 14:00 και τις
δύο ημέρες, το ευρύ κοινό
θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο που παίζεται
η ρακέτα θαλάσσης και τα
μυστικά της.

LIVE WELL EVENT

Ο ΟΠΑΝΔΑ. σε συνεργασία με την
ING συνδιοργανώνει το 2ο Live Well
Event, την Κυριακή 22 Ιουνίου, ώρα
19:00 στην Πλατεία Συντάγματος.
Μία μεγάλη γιορτή για την υγεία, μία
ημέρα γιορτής και χαράς μαζί με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα, τα παιδιά,
ακόμη και τα κατοικίδιά σας, στο
κέντρο της Αθήνας.
Ελάτε μαζί με τους φίλους και τις
οικογένειές σας στην πλατεία
Συντάγματος για να μεταδώσουμε το
μήνυμα για μια ζωή γεμάτη υγεία!
Θα διανύσουμε μαζί μία απόσταση
4χλμ. τρέχοντας, με ποδήλατο, με
πατίνια, ακόμη και περπατώντας, με
αφετηρία και τερματισμό την
πλατεία Συντάγματος.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για
όλους.

www.opanda.gr
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Διευθύνσεις και ωράριο λειτουργίας χώρων

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων:
Ακαδημίας 50, στάση Μετρό: Πανεπιστήμιο , τηλ.: 210 3621601 –5284800
Ώρες λειτουργίας εκθέσεων: Τρίτη έως
Σάββατο 10.00 - 20.00, Κυριακή 10.00 14.00

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων:
Κτήριο Μεταξουργείου, Λεωνίδου
και Μυλλέρου, στάση Μετρό: Μεταξουργείο τηλ.: 210 5202420 & 421
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 10:00 21:00, Τετάρτη - Σάββατο: 10:0019:00, Κυριακή: 10:00-15:00
Δευτέρα κλειστά

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
«Μελίνα»:
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης –
Θησείο, στάση Μετρό: Κεραμεικός,
τηλ.: 210 34 52 150
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο
10.00 - 20.00, Κυριακή 10.00 - 14.00

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης,
Δανεισμός/αναγνωστήρια:
210 8846011
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων &
εκδηλώσεων: 210 8810884 & 210
8846009
Εφημερίδες -Περιοδικά- Φ.Ε.Κ. :
210 8846012
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Τρίτη Πέμπτη - Παρασκευή: 09.00 –19.00,
Τετάρτη: 09.00 -15.00

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων:
Βασ. Σοφίας – Πάρκο Ελευθερίας,
στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής,
τηλ.: 210 7224028
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο: 10.00 –20.00, Κυριακή 10.00 –
14.00

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης &
Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»
Αγγ. Χατζημιχάλη 6, Πλάκα
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 09.00 – 19.00, Σάββατο & Κυριακή
09.00 – 14.00

Βρείτε μας:

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις λεπτομέρειες….

Το newsletter είναι μηνιαία έκδοση του Τμήματος Προβολής & Επικοινωνίας του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
Επιμέλεια: Βιβή Χαρίτου - δημοσιογράφος

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα

Τ. 210 5284 800
F. 210 5284 809
email: opanda@opanda.gr

www.opanda.gr
www.facebook.com/OpanAthens
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