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Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.
Σε όλα τα προγράμματα θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες:

p100.gr

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ:

Προπώληση:
Ημερήσιο: 7 ευρώ/άτομο
Διημέρου: 12 ευρώ/άτομο
Ομαδικό (>8 άτομα): 6 ευρώ/άτομο

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια)
στάση «Φωταέριο»
Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18
στάση «Φωταέριο»

Ταμείο:
Ημερήσιο: 9 ευρώ/άτομο
Πολυτέκνων – Τρίτεκνων: 6 ευρώ/άτομο*
Ανέργων – ΑμεΑ: 5 ευρώ/άτομο*
*Με την επίδειξη κάρτας
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6.000 άποικοι, μικροί και μεγάλοι,
προσεδαφίστηκαν πέρυσι στον Π100
και καθώς δεν γινόταν αλλιώς... έρχεται
για 2η χρονιά, το μεγαλύτερο και πιο
διασκεδαστικό φεστιβάλ της πόλης για
παιδιά και φέρνει μαζί του ένα ακόμα
διήμερο που θα θυμόμαστε όλοι για
καιρό!

Είστε έτοιμοι για την πιο απολαυστική
προσεδάφιση της χρονιάς;

11.00 – 19.00

BUILDING HOPE
Διαδραστική εγκατάσταση
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
Για παιδιά +2 ετών
Προαύλιο Μηχανουργείου

11.00 – 19.00

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ…
ΑΛΛΙΩΣ!

Ένα διαδραστικό έργο τέχνης για
μικρούς και μεγάλους έρχεται στον
Π100! Δημιουργία του διεθνούς εικαστικού Μαρκ Χατζηπατέρα, που
έχει διακριθεί για τις site-specific
εγκαταστάσεις του σε δημόσιους
χώρους, όπως το μετρό της Νέας
Υόρκης, αυτό το μεγάλο παιχνίδι
μας καλεί να οικοδομήσουμε γέφυρες, κτίρια, πολιτείες και κάθε είδους
περιβάλλοντα, συνθέτοντας πολύχρωμα σχήματα που παραπέμπουν
σε αρχέτυπες γεωμετρικές φόρμες.

Κυνήγι θησαυρού
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά 4―7 ετών
Σημείο εκκίνησης: Industrial Gas
Museum Shop
Μια ξεχωριστή εμπειρία στο παλιό
εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας
μέσα από τα… κίτρινα κουτιά! Ακούμε
τον ήχο του κουδουνιού της βάρδιας που καλούσε τους εργαζομένους
για δουλειά, νιώθουμε τη ζέστη που
είχε μέσα στους φούρνους, ενεργοποιούμε την όσφρησή μας με τρεις
διαφορετικές μυρωδιές που δέσποζαν κάποτε στην οδό Πειραιώς, ενώ
μαθαίνουμε τι έπιναν οι εργάτες καθημερινά και –γιατί όχι;– το γευόμαστε! Προμηθεύσου, λοιπόν, το
kit και ανακάλυψε το εργοστάσιο
… αλλιώς!

11.00 – 19.00

ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΥ
ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά +6 ετών
Σημείο εκκίνησης: Industrial Gas
Museum Shop

Σ Α ΒΒΑΤΟ � 21.0 9. 2019

Γιατί; Στον πλανήτη μας έχουμε κάτι
μαγικό: υπάρχει ένα τεράστιο τηγανητό
αυγό, ένα ιπτάμενο λαγούτο παίζει
ξέφρενη μουσική, ένα κίτρινο παιδί κάνει
βόλτες στην αυλή κλείνοντάς μας το μάτι
πονηρά, ενώ μουτζούρες εκτοξεύονται
ψηλά έτοιμες για σκανταλιά! Κι αν
αναρωτιέσαι τι θα συμβεί φέτος στον
Π100, η απάντηση εδώ:
Το πλούσιο… διαστημικό μας πρόγραμμα
περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες,
εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα
τα γούστα, εργαστήρια μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής, εικαστικά, χορό,
μουσικοθεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες και performances, installations,
βιβλιοπαρουσιάσεις, ομιλίες για γονείς,
μα και πολλές-πολλές εκπλήξεις! Και
κάτι ακόμα: αποδεικνύοντας έμπρακτα
την αγάπη μας για το περιβάλλον, το
φεστιβάλ μας, αυτή τη χρονιά, είναι πιο
πράσινο από ποτέ!

3

11.00 – 19.00

MINI TENNIS ON
THE GO
Mini Tennis Club
Για παιδιά 2 έως 8 ετών
Προαύλιο Μηχανουργείου
Τα παιδιά γνωρίζουν το αγαπημένο
άθλημα, λειτουργούν στο πλαίσιο
μιας ομάδας, ενώ συμμετέχουν σε
ασκήσεις μαζί με τους γονείς τους
καλλιεργώντας έτσι τις σχέσεις τους
μαζί τους και, παράλληλα, τις αθλητικές τους δεξιότητες.

ΠΛ

Δράση συνεχούς ροής.
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Ποιος προσπαθεί να κλέψει το λιθάνθρακα και να σαμποτάρει την
παραγωγή του φωταερίου; Η Αθήνα
κινδυνεύει να μείνει στο σκοτάδι…
Προμηθεύσου το kit και βοήθησέ μας
να αποκαλύψουμε τον ένοχο για να
μείνει η πόλη φωτισμένη

Σ Α ΒΒΑΤΟ � 21.0 9. 2019
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11.00 – 12.00

ΔΊΝΩ ΣΧΉΜΑ ΣΤΟ
ΧΡΏΜΑ

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 9 έως 12 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο
θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

11.00 – 12.00

ΠΟΛΥΠΡΩΙΝΌ
ΣΤΟΝ Π100
Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.
& Kids cooking club
Για παιδιά +3 ετών
Κίτρινος πλανήτης
Τι θα φάμε για πρωινό; Μα τι άλλο;
ΠολυΠρωινό! Φοράμε σκούφους
και ποδιές και κάνουμε μια γλυκιά
βουτιά στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής, συνδυάζοντας λαχταριστά ΠολυΔημητριακά μπισκότα
και μπουκιές πρωινού σε σχήμακαρδιάς, μαζί με φρούτα και μια βελούδινη μους γιαουρτιού. Τι θα ετοιμάσουμε; Μία πεντανόστιμη και
φουλ θρεπτική συνταγή – ιδανική
για το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας: το απόλυτο breakfast trifle!

11.00 – 12.00

ΜΙΑ ΥΠΌΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΝΤΕΤΈΚΤΙΒ
ΚΛΟΥΖ: Ο ΚΛΟΥΖ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ
powered by
COSMOTE Family
Διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι
Ομάδα «Ανεμόμυλοι»
Οικογένειες με παιδιά 5―12 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
Επιτέλους! Ο Κλουζ απέκτησε τον
υπολογιστή που ονειρευόταν και
δεν είναι πια αναγκασμένος να δουλεύει τις υποθέσεις του με μεσαιωνικές μεθόδους! Κι ευτυχώς... Γιατί
η τελευταία υπόθεση που ανέλαβε
τον οδηγεί στον επικίνδυνο λαβύρινθο της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ψάχνει ένα μυστηριώδες παιχνίδι,
που είναι γνωστό με το κωδικό όνομα “Μαγικός Κήπος”. Ένα ακόμα
βιβλίο της επιτυχημένης σειράς αστυνομικών ιστοριών για μικρούς
αναγνώστες, με την υπογραφή του
Γίργκεν Μπανσέρους, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

ΤΑ ΡΟΜΠΌΤ
ΧΟΡΕΎΟΥΝ;

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Για παιδιά 3 έως 6 ετών
Μπλε πλανήτης

Εργαστήριο animation
Μπάμπης Αλεξιάδης
Για παιδιά 9 έως 12 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης

Τρίγωνα, τετράγωνα και κύκλοι
παίρνουν χρώμα, ενώνονται, συνδυάζονται και φτιάχνουν πρωτότυπα έργα τέχνης.

Ένα διαγαλαξιακό ταξίδι στον –ξακουστό- ετήσιο χορό των ρομπότ μέσα από την τεχνική του stop motion.
Μαζί με τον καταξιωμένο animator
και media artist Μπάμπη Αλεξιάδη,
θα φτιάξουμε όλοι μαζί μια χάρτινη
αίθουσα χορού αλλά και τα δικά μας
χάρτινα ρομπότ, θα τους δώσουμε
ζωή και κίνηση και –το πιο σημαντικό- στο τέλος θα χορεύουμε όλοι μαζί ξέφρενα!

11.00 – 12.00

11.00 – 11.30

11.00 – 12.30

ΓΙΕ – ΧΣΙΕΝ
Θεατρική παράσταση
Θέατρο Ρετρό
Για παιδιά 4 έως 8 ετών
Πράσινος πλανήτης
Το έργο βασίζεται στον κινέζικο μύθο Ye Xian που έγραψε ο Κινέζος
ποιητής Tuan Ch’eng-shih τον 9ο
αιώνα. Εκτός από την ευγενική Γιεχσιεν, το χρυσό της ψάρι, την κακιά μητριά της, θα γνωρίσουμε και
ένα μικροσκοπικό χρυσοκέντητο
ανεκτίμητο παντοφλάκι! Θα μπορέσει η Γιε-χσιεν να πάει στη γιορτή της Άνοιξης; Πώς μπορεί το ψάρι της να την βοηθήσει; Και το πιο
σημαντικό απ’ όλα, τι συνέβη στο
παντοφλάκι;
Ιδέα-προσαρμογή κειμένου:
Αγγελική Φράγκου | Επιμέλεια
κειμένου: Αγγελική Λάλου
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Αλεξανδρής
Επιμέλεια κίνησης: Μάρθα Κλουκίνα
Σκηνικά αντικείμενα: Βάλια
Παπακωνσταντίνου | Κοστούμια: Βιβέτα
Στρατηγού | Σχεδιασμός φωτισμού και
φωτογράφηση: Παύλος Μαυρίδης
Διδασκαλία Κινέζικης γλώσσας: Qian
Ru Xiao | Εμψύχωση δραστηριοτήτων:
Φοίβη Ψευδού | Οργάνωση

* Οι συμμετέχοντες στη δράση θα

παραγωγής: Θηρεσία Θεοδώρου

προκύψουν από διαγωνισμό της

Παραγωγή: Θέατρο Ρετρό

COSMOTE

Ερμηνεύουν οι: Ιωάννα Κεραυνού και
Παναγιώτης Ράιος

11.00 – 13.00

ΜΙΚΡΟΊ ΚΗΠΟΥΡΟΊ
ΜΕ ΠΙΝΈΛΑ
Υπαίθριο εργαστήριο κηπουρικής
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά 3―8 ετών
Παιδική χαρά
Το αγαπημένο εργαστήριο μικρών
και μεγάλων επιστρέφει! Τα παιδιά
εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο φωταερίου, παίρνουν τα πινέλα
τους και ζωγραφίζουν μικρές κεραμικές γλάστρες. Στη συνέχεια, γίνονται «μικροί κηπουροί», φυτεύουν
στα γλαστράκια τους πολύχρωμα
λουλούδια της εποχής ενώ μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα τους.

Δράση συνεχούς ροής.

TΕ Χ ΝΟΠΟΛ Η Δ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝ ΑΙΩΝ

Τι είναι το φωταέριο; Αέριο…τι; Να
κεράσουμε ένα γλυκάκι; Μαζί με
τους έμπειρους ανθρώπους του
Μουσείου ανακαλύπτουμε το παλιό
εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας
μέσα από 1 διαδρομή, 6 κτίρια και
13 στάσεις.

Η αγαπημένη πολυμελής μπάντα
κρουστών επιστρέφει στον Π100,
για να μας παρασύρει με έντονους
ρυθμούς, δυναμικούς ήχους και χορό
σε ένα ταξίδι στη μακρινή Βραζιλία.

νάγηση μαζί με το μάρσιπο ή το καρότσι
με το μωρό σου!

12.00 – 12.45

ΤΟ ΜΩΡΌ ΤΩΝ 5
ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ
Βιωματική παράσταση
Χρόνος – Δράσεις Πολιτισμού
Για γονείς και βρέφη από 6 μηνών
Πολύχρωμος πλανήτης
(Babyroom)
Μέσα από το όνειρο μια κούκλας,
αναζητούμε τον πιστό της φίλο τον
γαβ, γαβ, γαβ. Ακούμε ήχους που
μας οδηγούν στη θάλασσα, νιώθουμε τους ήχους της βροχής, βλέπουμε ένα πουλί που πετά και ακούμε
το κελάιδισμά του. Ψάχνουμε, αγγίζουμε και χαϊδεύουμε ένα σωρό
διαφορετικές υφές ψάχνοντας τον
γαβ, γαβ, γαβ, οι μεγάλοι θυμόμαστε και οι μικροί οσφριζόμαστε νέες εμπειρίες. Κι επειδή πεινάσαμε,
κάνουμε ένα θεατρικό πικ-νικ και
δοκιμάζουμε νέες γεύσεις!
Σύλληψη – σκηνοθεσία: Δέσποινα
Μαραγκουδάκη | Μουσική επιμέλεια
& τραγούδι παράστασης: Μαρία
Μπεθάνη | Ειδικές κατασκευές:
Ιφιγένεια Κωφού | Κοστούμια:
Ελευθερία Μπέμπελου | Καλλιτεχνική
επιμέλεια: Βασίλης Χαλακατεβάκης
Παίζουν: Δέσποινα Μαραγκουδάκη,
Αφροδίτη Κορέτση

12.00 – 13.30

ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΩΛΙΆ
Βιωματικό εργαστήριο
περιβαλλοντικής αγωγής
Μυρμηγκοφωλιά
Για παιδιά 5 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 2ος όροφος
Ζωντανά μυρμήγκια και σκαθάρια
αλλά και αυθεντικά απολιθώματα
εκατομμυρίων ετών σε ένα
πρόγραμμα που σίγουρα θα σε
ενθουσιάσει! Ανακαλύπτουμε
μαζί το μαγικό κόσμο των
εντόμων και μαθαίνουμε για
τον σημαντικό ρόλο τους στο
οικοσύστημα μέσα από τη
συζήτηση, την παρατήρηση και
το άγγιγμα. Ένα εργαστήριο με
κεντρικό θέμα την ίδια τη ζωή
– γιατί η ζωή είναι μοναδική και
υπέροχη ανεξάρτητα από το
πόσο μικρή είναι!

12.00 – 15.00

ΔΡΟΣΕΡΌ
CHEESECAKE
ΜΕ ΓΙΑΟΎΡΤΙ
& ΦΡΟΎΤΑ
Εκπαιδευτικό μαγειρικό
πρόγραμμα διατροφικής αγωγής
Kids cooking club
Για παιδιά +3 ετών
Κίτρινος πλανήτης – Ισόγειο
Βάζουμε σκούφους και ποδιές και
βουτάμε στον πεντανόστιμο κόσμο
της μαγειρικής! Ανακατεύουμε υλικά για να φτιάξουμε την τραγανή
βάση από μπισκότο αλλά και μία
βελούδινη κρέμα γιαουρτιού, συνδυάζοντας φρούτα και δημητριακά,
σε ένα σούπερ δροσερό, μα πάνω
απ’ όλα υγιεινό γλυκό σνακ!

12.00 – 14.00

ΤΟ ΌΡΝΙΟ & ΤΑ
ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΎΛΙΑ
Επιδαπέδια παιχνίδια
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Για παιδιά 6 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος
Θέλεις να μεταμορφωθείς σε όρνιο
ή θαλασσοκόρακα; Να μπεις ολόκληρος/-ή μέσα σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και να περπατάς μόνο αφού ρίξεις το ζάρι; Σε περιμένουμε!
* Κάθε γύρος διαρκεί 20’.

Δράση συνεχούς ροής.

Bιωματικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
Οργάνωση Γη
Για παιδιά 5 έως 11 ετών
Γαλάζιος πλανήτης

12.00 – 16.00

ΠΟΡΕΊΑ ΜΕ ΣΤΌΧΟ
Εικαστική δράση
ActionAid
Για όλη την οικογένεια
Κεντρική Αυλή
Ο πλανήτης μας διανύει το 4,54ο δισεκατομμυριοστό έτος του. Βρίσκεται
πολλά χρόνια στο Ηλιακό Σύστημα.
Έχει ζήσει πολλά. Έχει μακρά πορεία θα λέγαμε μέχρι τώρα αλλά
με αρκετά «εμπόδια», φτώχεια, ανισότητα, κλιματική αλλαγή, που
αναρωτιέται κανείς, αν τον κάνουν
πραγματικά βιώσιμο για όλους.
Ποια λοιπόν πορεία θα θέλαμε να
έχει από δω και πέρα;
Η Action Aid ξεδιπλώνει την πορεία του πλανήτη σε ένα μεγάλο καμβά και μας προσκαλεί να ζωγραφίσουμε τη βιώσιμη πόλη στην οποία
θέλουμε να ζήσουμε. Φτιάχνουμε
τα δικά μας μηνύματα και «πορευόμαστε» στην Τεχνόπολη για να
μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο τις
ιδέες μας για έναν βιώσιμο και δίκαιο πλανήτη.

Μέσα από μικρές δραστηριότητες
εξερεύνησης, παρατήρησης, κίνησης και ερωτήσεων τα παιδιά μαθαίνουν για τη σπουδαιότητα των
σπόρων και της κομποστοποίησης.
Τα παιδιά αναγνωρίζουν διάφορους
σπόρους, μαθαίνουν πώς προκύπτει η γένεση και η ανάπτυξή τους και κατανοούν τη σημασία
της διαφύλαξής τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ακόμη,
μαθαίνουν ότι ο κύκλος της φύσης
δε σταματάει στο τραπέζι του γεύματος. Καθετί οργανικό που περισσεύει όπως φρούτα, φλούδες
και φύλλα δεν αποτελεί σκουπίδι,
αλλά έναν “Μικρό oικολογικό θησαυρό”, ο οποίος σε μικρό χρονικό διάστημα και με τις κατάλληλες
συνθήκες, μπορεί να μετατραπεί σε
εύφορο χώμα
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Show κρουστών
Batala Atenas
Για όλη την οικογένεια
Κεντρική αυλή

ΌΤΑΝ Ο ΣΠΌΡΟΣ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΕ ΤΟ
ΧΏΜΑ

12.00 – 18.00

GREENABILITY
FOR KIDS
Διαδραστική έκθεση
INNOVATHENS powered by
Samsung
Για όλη την οικογένεια
Γαλάζιος πλανήτης – Ισόγειο
Μία σούπερ διαδραστική έκθεση
με θέμα τη φύση και το περιβάλλον
που μας αφορά όλους! Μιλάμε…
περί ανέμων και υδάτων για να
γνωρίσουμε καλύτερα τα καιρικά
φαινόμενα, μαθαίνουμε γιατί τελικά ο καιρός του κολιού δεν είναι ο
Αύγουστος, φτιάχνουμε μικρά αρκουδάκια, ρίχνουμε τα ζάρια για να
αλλάξουμε τις συνήθειές μας επιλέγοντας άλλες πιο «φιλικές» προς τη
φύση, γινόμαστε φτερωτοί ταξιδιώτες, δημιουργούμε το δικό μας κύμα τσουνάμι και κάνουμε mix and
match με ορυκτά.
Συμμετέχουν οι: WWF Ελλάς,
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος Προστασίας της
Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
– Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΕΤΕΟ – Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο
Προειδοποίησης Τσουνάμι – Εθνικό

Η

ONE DRUM
ONE LOVE

Οικογενειακή ξενάγηση
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά +7 ετών
Σημείο εκκίνησης: Καμινάδα Β

* Μπορείς να παρακολουθήσεις την ξε-

12.00 – 16.00

ΑΝ
Κ I Η Τ Η #Π
D S Σ 10
FE ΤΕ 0
ST ΧΝ
IV ΟΠ
AL Ο
Λ

ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΊΟ

12.00 – 13.00

Αστεροσκοπείο Αθηνών, STERIGMA

ΠΛ

12.00 – 12.30
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12.30 – 13.30

ΚΟΜΙΚ-Ο-ΙΣΤΟΡΊΕΣ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Για παιδιά 7 έως 12 ετών
Μπλε πλανήτης
Σπλας! Μπαγκ! Ντόινγκ! Τι ιστορίες κρύβονται πίσω από αυτούς
τους ήχους; Πώς φαντάζεσαι τον
εαυτό σου ως σούπερ ήρωα; Έλα
να εμπνευστούμε από το χώρο της
Τεχνόπολης και να δημιουργήσουμε τις δικές μας πρωτότυπες κομικ-ο-περιπέτειες… καρέ-καρέ!

13.00 – 13.30

ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΊΟ
Οικογενειακή ξενάγηση
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά +7 ετών
Σημείο εκκίνησης: Καμινάδα Β
Τι είναι το φωταέριο; Αέριο…τι; Να
κεράσουμε ένα γλυκάκι; Μαζί με
τους έμπειρους ανθρώπους του
Μουσείου ανακαλύπτουμε το παλιό
εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας
μέσα από 1 διαδρομή, 6 κτίρια και
13 στάσεις.
* Μπορείς να παρακολουθήσεις την ξε-

12.00 – 18.00

FACEPAINTING
ΜουτΖούΡες
Για παιδιά 0 έως 100 ετών
Για όλη την οικογένεια
Προαύλιο Μηχανουργείου
Στον πλανήτη Π100 συμβαίνει κάτι
μαγικό: πλάσματα ένα σωρό στήσανε
πάρτι χρωματιστό! Πινέλα μπαίνουν
στο χορό κι αρπάζουν χρώματα
που πέφτουν απ’ τον ουρανό. Έλα
και εσύ στον κόσμο αυτό για ένα
μουτΖούΡωμα μοναδικό!

12.00 – 19.00

ΜΆΧΗ LASER
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΜΑΧΗΤΈΣ!
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος)
Για οικογένειες με παιδιά +6 ετών
Κεντρική Αυλή
Ένα ξεχωριστό παιχνίδι δράσης για
καλό σκοπό! Θα χωριστούμε σε ομάδες και θα παίξουμε με lasertags,
τη νέα μορφή ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας, απολαμβάνοντας τη διασκέδαση των videogames δράσης
σε πραγματικές συνθήκες.
* Kόστος συμμετοχής 5€ / άτομο
** Τα έσοδα από τη συμμετοχή σε
αυτή την δράση, θα διατεθούν για την
εκπλήρωση των ευχών παιδιών που
μάχονται καθημερινά για να βγουν

12.00 - 19.00

ΟΙ ΜΙΚΡΟΊ ΉΡΩΕΣ
ΜΑΘΑΊΝΟΥΝ
ΠΑΊΖΟΝΤΑΣ
The Science of Sports
SciCo
Για παιδιά 3 έως 13 ετών
Skywalk, Κεντρική και Άνω αυλή
Οι ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ by STOIXIMAN
μπαίνουν σε καινούργιες περιπέτειες! Για πρώτη φορά βιωματικές
δραστηριότητες συνδέουν τον αθλητισμό με την επιστήμη. Πώς άραγε
λειτουργεί το bungee τραμπολίνο;
Με ποιο τρόπο μπορώ να πηδήξω
ψηλότερα; Ο εκπαιδευτικός οργανισμός SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία
αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στην
εντυπωσιακή Επιστήμη των Σπορ!
Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της
Stixoiman «Οι Μικροί Ήρωες μαθαίνουν» που μέχρι σήμερα έχει προσεγγίσει με τις δράσεις του περισσότερα από 20.000 παιδιά σε όλη
την Ελλάδα.

12.30 – 13.30

νάγηση μαζί με το μάρσιπο ή το καρότσι

Βιωματικό εργαστήριο
BeeCamp
Για παιδιά 6 έως 8 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος

13.30 – 14.30

ΓΎΡΗ-ΓΎΡΗ ΌΛΟΙ

Θα γινόσουν μέλισσα για μια μέρα;
Πώς θα ήταν άραγε να πετάς από
λουλούδι σε λουλούδι, να μαζεύεις
γύρη και νέκταρ και να πηγαίνεις
φαγητό στο σπίτι σου; Θα ήσουν
εργάτρια, κηφήνας ή μήπως βασίλισσα; Σε προσκαλούμε να πάρεις
μέρος στο πιο όμορφο ταξίδι των
επικονιαστών. Με εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι, γνωρίζουμε τον θαυμαστό κόσμο των μελισσών και γινόμαστε… μέλισσες για μία μέρα!

13.00 – 13.30

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 6 έως 8 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο
θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

νικητές στον αγώνα τους για ζωή!
*** Κάθε γύρος διαρκεί 20―25’.

Δράση συνεχούς ροής.

TΕ Χ ΝΟΠΟΛ Η Δ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝ ΑΙΩΝ

με το μωρό σου!

ΤΟ ΤΈΡΑΣ ΤΗΣ
ΒΡΟΧΉΣ
των Νίκου Γιαννόπουλου
& Christine Mesnard
Βιβλιοπαρουσίαση
Εκδόσεις Λιβάνη
Για παιδιά +3 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
Η Μελίνα ήταν ένα μοναχικό κορίτσι
που αγαπούσε τη βροχή. Τις συννεφιασµένες µέρες της άρεσε να κάνει
βόλτες µε τον πατέρα της στο δάσος, να ξαπλώνει στο αγαπηµένο
της δέντρο, να ακούει τις σταγόνες
να κυλούν… Μέχρι που µια µέρα κάτι ακούστηκε από την κορυφή του
πλάτανου! Ήταν το τροµερό τέρας
της βροχής! Το φοβερό πλάσµα από
τις ιστορίες και τα παραµύθια των
συγχωριανών της! Τελικά υπήρχε
στ’ αλήθεια! Μα, για περίµενε... Δεν
ήταν μεγάλο σαν βράχος, αλλά μικρό και χνουδωτό…

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 9 έως 12 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο
θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

14.00 – 15.00

ΉΡΘΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΌΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΊΖΩ ΝΑ
«ΧΡΕΙΆΖΟΜΑΙ» …

Εικαστικό παιχνίδι με στοιχεία
θεατρικού παιχνιδιού
Δήμητρα Νικολοπούλου
Για παιδιά 5 έως 9 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Χρώμα, γραμμή, σχήμα, κίνηση, επανάληψη, αίσθηση.Το μέλλον, τεχνολογία, αεροπλάνα, βιομηχανική
επανάσταση. Μέσα από τεχνικές
θεατρικού παιχνιδιού και σωματικού θεάτρου, εμπνευσμένοι από
τον φουτουρισμό, θα επινοήσουμε
και δημιουργήσουμε με τα σώματά
μας τις πιο απίθανες μηχανές: μηχανή που παράγει παγωτά, μηχανή που γεννάει σύννεφα, μηχανή
που βγάζει γένια! Μετά θα τις ζωγραφίσουμε και, στο τέλος, θα εκθέσουμε τα έργα μας στο α’ φουτουριστικό σαλόν στο Γκάζι!

Ομιλία με τη Θέμιδα
Στυλιανοπούλου
Τaλκ
Για γονείς
Πολύχρωμος πλανήτης
(Babyroom)
Η Θέμις Στυλιανοπούλου, βοηθός
μητρότητας και φωτογράφος, μας
περιμένει να κουβεντιάσουμε για
τις ανάγκες μας μετά τον ερχομό
των παιδιών αλλά και πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε, να αρχίσουμε να ζητάμε και να δεχόμαστε
αυτό που χρειαζόμαστε.
13.45 – 15.00

ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΩΛΙΆ
Βιωματικό εργαστήριο
περιβαλλοντικής αγωγής
Μυρμηγκοφωλιά
Για παιδιά 5 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 2ος όροφος
Ζωντανά μυρμήγκια και σκαθάρια
αλλά και αυθεντικά απολιθώματα εκατομμυρίων ετών σε ένα πρόγραμμα που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει!
Ανακαλύπτουμε μαζί το μαγικό κόσμο των εντόμων και μαθαίνουμε
για τον σημαντικό ρόλο τους στο
οικοσύστημα μέσα από τη συζήτηση, την παρατήρηση και το άγγιγμα.
Ένα εργαστήριο με κεντρικό θέμα
την ίδια τη ζωή – γιατί η ζωή είναι
μοναδική και υπέροχη ανεξάρτητα
από το πόσο μικρή είναι!

14.00 – 15.00

ΦΤΙΆΞΕ ΚΙ ΕΣΎ ΈΝΑ
AIR BEE’N’BEE
Βιωματικό εργαστήριο
Bee Camp
Για παιδιά 9έως 11 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος
Αν ήσουν μέλισσα και τριγυρνούσες στην πόλη, τι θα έκανες; Πού
θα περνούσες τη νύχτα σου και πού
θα έβρισκες το φαγητό σου; Θα είχες άραγε κάποιο μέρος για να συναντάς τους φίλους σου; Θα υπήρχε για εσένα ένα καταφύγιο για να
κοιμάσαι τα βράδια; Όλες μας οι απορίες θα λυθούν μέσα από το συναρπαστικό πρόγραμμα «Φτιάξε κι
εσύ ένα Air Bee’n’Bee». Θα κατασκευάσουμε ένα ξενοδοχείο εντόμων και θα πετάξουμε τις δικές μας
σπορο…βόμβες με τις οποίες θα
φυτρώσουν πολύχρωμα λουλούδια σε όλη την πόλη!

14.00 – 15.00

ΤΙΚ ΤΑΚ ΝΤΟ
Μουσικοθεατρική παράσταση
Τικ τακ ντο
Για παιδιά 3 έως 12 ετών
Πράσινος πλανήτης
Στο χωριό του Ντο οι άνθρωποι
περπατάνε σκυφτοί και ο βασιλιάς
τον ίδιο λόγο βγάζει κάθε πρωί,
από τότε που το ρολόι σταμάτησε
να λειτουργεί.Ήταν τότε που έχτισε τείχη, για να μην μπορεί κανείς
απ’ το χωριό να βγει… Ήταν όμως
πάντα έτσι; Ο νεαρός Βακάι εύχεται να μπορούσε να βρει τρόπο για
να μην είναι πια δυστυχισμένο το
Ντο. Βγαίνει από το τείχος και ένα
ταξίδι, γεμάτο νέους κόσμους και εμπειρίες, ξεκινάει!
Δύο λυρικοί τραγουδιστές και τρεις
ηθοποιοί σε ένα ανατρεπτικό παραμύθι που αντλεί στοιχεία από την
παράδοση τεσσάρων διαφορετικών
πολιτισμών, θίγοντας το ζήτημα του
φυλετικού ρατσισμού, της ελευθερίας της γνώμης, του εκφοβισμού
και την σημασία της προσπάθειας για την επίτευξη των προσωπικών στόχων. Επίσης, συστήνει με
ευφάνταστο τρόπο στο κοινό τους
Μπαχ, Μότσαρτ, Μπετόβεν!
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ
Κείμενο: Αργυρώ Ταμβάκου,
Παναγιώτης Λαμπής | Χορογραφία:
Λουκάς Θεοδοσόπουλος | Σκηνικά κοστούμια: Βάλια Συριοπούλου
Ειδικές κατασκευές: Παναγιώτης Αδάμ
Μάσκες: Μάρθα Φωκά | Πρωτότυπη
μουσική – μουσική διδασκαλία:
Ευτέρπη Κατσαμάτσα, Στρατής Στηλ
| Φωτισμοί: Παναγιώτης Λαμπής |
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος
Ντομουχτσής | Παίζουν: Γεωργία
Γρίβα, Χρήστος Καπενής, Ευτέρπη
Κατσαμάτσα / Έλενα Γεωργίου, Αργυρώ
Ταμβάκου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν /
Στρατής Στηλ

Η

Πετούν οι χελώνες; Ποιος έκλεψε
τα χρώματα του ουράνιου τόξου;
Ποιος είναι ο ύμνος των πουλιών
όταν ταξιδεύουν σε μέρη μακρινά
και φανταστικά; Ποιος ζει πιο πάνω κι από τα σύννεφα; Γιατί τα φτερά των πουλιών είναι χρωματιστά;
Τρεις μύθοι από διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς (Βενεζουέλα,
Αφρική και Βόρεια Αμερική) μπλέκονται μεταξύ τους και προσκαλούν
μικρούς και μεγάλους σε μια «ιπτάμενη περιπέτεια».

με το
Φορητό Πλανητάριο
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ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ
ΣΑΛΌΝ
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Διαδραστική παράσταση
αφήγησης
Τέχνες στο μίξερ
Για όλη την οικογένεια
Μικρή σκηνή

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ

14.00 – 15.00

ΑΝ
Κ I Η Τ Η #Π
D S Σ 10
FE ΤΕ 0
ST ΧΝ
IV ΟΠ
AL Ο
Λ

ΙΠΤΆΜΕΝΕΣ
ΙΣΤΟΡΊΕΣ

14.00 – 14.30

ΠΛ

13.30 – 14.45

Σ Α ΒΒΑΤΟ � 21.0 9. 2019

8

15.00 – 16.00

Ο ΜΙΚΡΌΣ
ΚΟΠΈΡΝΙΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΉΤΗ
ΤΕΧΝΌΠΟΛΗ
Βιβλιοπαρουσίαση
Εκδόσεις Παπαδόπουλος
Για παιδιά +3 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης

14.00 – 17.00

ΤΟ ΛΟΎΝΑ
ΠΑΡΚ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ
Υπαίθρια παιχνίδια
Ελληνική εταιρία ανακύκλωσης
Oικογένειες με παιδιά 3 –12 ετών
Κεντρική αυλή
Μέσα από παιχνίδια, όπως παζλ,
κυνήγι χαμένου θησαυρού, ψάρεμα, bowling, τσουβαλοδρομίες, φιδάκι, κρίκους, στόχο και όχι μόνο,
οι μικροί μας φίλοι εξοικειώνονται
με την ιδέα της ανακύκλωσης, εκπαιδεύονται σχετικά με τα υλικά
που ανακυκλώνονται και μαθαίνουν να παροτρύνουν τους μεγάλους να ανακυκλώνουν, με στόχο
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων μας.

15.00 – 15.30

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 6 έως 8 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο
θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

Θέλεις να γνωρίσεις τον μικρό
Κοπέρνικο και την παρέα του; Να
πολεμήσεις με χρώματα βάφοντας
παράλληλα ένα ολόκληρο σπίτι; Να
ανακαλύψεις θαμμένα απολιθώματα δεινοσαύρων, παίρνοντας –καθώς φεύγεις- κι έναν δεινόσαυρο…
για κατοικίδιο; Ο Άγγελος Αγγέλου
και η Έμη Σίνη, συγγραφείς της νέας σειράς «Οι περιπέτειες του μικρού Κοπέρνικου», μας περιμένουν
έτοιμοι για νέες περιπέτειες!

15.00 – 16.00

ΠΏΣ ΝΑ ΚΡΎΨΕΙΣ
ΈΝΑ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΊΟ
Βιβλιοπαιχνίδι
Ομάδα «Ανεμόμυλοι»
Για παιδιά 5 έως 8 ετών
Μπλε πλανήτης
Τα λιοντάρια δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν στο σχολείο. Αλλά το λιοντάρι της Έλλης δεν θέλει να μένει
μόνο του. Την ακολουθεί στα κρυφά, και κατά λάθος βρίσκεται μαζί
της στη σχολική εκδρομή στο μουσείο. Μια νέα συναρπαστική ιστορία
της Helen Stephens που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις
Ίκαρος, με ήρωες την Έλλη και το
λιοντάρι που δεν αποχωρίζονται μεταξύ τους ποτέ, ούτε και στο σχολείο!

15.00 – 16.00

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η
ΓΙΑΓΙΌΙ ΚΟΥΣΆΜΑ;
Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού,
σωματικής έκφρασης
& installation art
Δήμητρα Νικολοπούλου
Για παιδιά 5 έως 9 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Τι σου θυμίζει ένας κύκλος; Πολλοί
κύκλοι μαζί; Θέλεις να μεταμορφώσουμε υπερμεγέθεις κύκλους σε αντικείμενα παιχνιδιού; Σε τροχό; Σε
τιμόνι αυτοκινήτου μαμούθ; Σε σαμπρέλα που επιπλέει στους ωκεανούς; Σε λακούβα; Στη μαύρη τρύπα που μας ταξιδεύει στον κόσμο;
Σε περιμένουμε να εξερευνήσουμε
το κυκλικό σύμπαν της διάσημης
ζωγράφου Γιαγιόι Κουσάμα! Ίσως
μεταμορφωθούμε σε τρισδιάστατα
χταπόδια ή απλά θα ζήσουμε στην
Κυκλοχώρα.
16.00 – 16.30

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 9 έως 12 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο
θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

16.00 – 17.30

15.00 – 16.00

ΤΟ ΜΥΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ
ΦΩΤΑΕΡΊΟΥ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για παιδιά 4 έως 7 ετών
Σημείο Συνάντησης: Παιδική χαρά
Κάτι μυστήριο συμβαίνει στο παλιό
εργοστάσιο στο Γκάζι…
Μικροί και μεγάλοι μεταμορφωνόμαστε για λίγο σε μυστικούς πράκτορες, παρατηρούμε, συνεργαζόμαστε
και λύνουμε γρίφους εξιχνιάζοντας
ένα σκοτεινό μυστήριο: το μυστήριο του φωταερίου!

ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΩΛΙΆ
Βιωματικό εργαστήριο
περιβαλλοντικής αγωγής
Μυρμηγκοφωλιά
Για παιδιά 5 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 2ος όροφος
Ζωντανά μυρμήγκια και σκαθάρια
αλλά και αυθεντικά απολιθώματα εκατομμυρίων ετών σε ένα πρόγραμμα που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει!
Ανακαλύπτουμε μαζί των μαγικό
κόσμο των εντόμων και μαθαίνουμε για τον σημαντικό ρόλο τους στο
οικοσύστημα μέσα από τη συζήτηση, την παρατήρηση και το άγγιγμα.
Ένα εργαστήριο με κεντρικό θέμα
την ίδια τη ζωή – γιατί η ζωή είναι
μοναδική και υπέροχη ανεξάρτητα
από το πόσο μικρή είναι!

Δράση συνεχούς ροής.

TΕ Χ ΝΟΠΟΛ Η Δ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝ ΑΙΩΝ

16.00 – 18.00

ΣΤΗΝ ΑΥΛΉ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ
Εικαστικά εργαστήρια
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για παιδιά 3 έως 8 ετών
Παιδική χαρά
Κάτω από τον φθινοπωρινό ήλιο,
οι μικροί μας φίλοι απασχολούνται
δημιουργικά, έρχονται σε επαφή με
την τέχνη πέρα από το πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
και πειραματίζονται με μικτές τεχνικές και νέους τρόπους έκφρασης.

16.00 – 19.00

ΔΡΟΣΕΡΌ
CHEESECAKE
ΜΕ ΓΙΑΟΎΡΤΙ &
ΦΡΟΎΤΑ
Εκπαιδευτικό μαγειρικό
πρόγραμμα διατροφικής αγωγής
Kids cooking club
Για παιδιά +3 ετών
Κίτρινος πλανήτης – Ισόγειο
Βάζουμε σκούφους και ποδιές και
βουτάμε στον πεντανόστιμο κόσμο
της μαγειρικής!
Ανακατεύουμε υλικά για να φτιάξουμε την τραγανή βάση από μπισκότο αλλά και μία βελούδινη κρέμα
γιαουρτιού, συνδυάζοντας φρούτα και δημητριακά, σε ένα σούπερ
δροσερό, μα πάνω απ’ όλα υγιεινό γλυκό σνακ!

16.30 – 17.30

17.00 – 17.30

ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΊΟ

ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας)
Για παιδιά +7ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος

Οικογενειακή ξενάγηση
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά +7 ετών
Σημείο εκκίνησης: Καμινάδα Β

Τι είναι η ηλιακή ενέργεια; Τα αιολικά πάρκα; Εξοικειωνόμαστε με τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
λύνουμε σπαζοκεφαλιές και σταυρόλεξα σχετικά με την ενέργεια και
την εξοικονόμησή της.

Τι είναι το φωταέριο; Αεριο…τι; Να
κεράσουμε ένα γλυκάκι; Μαζί με
τους έμπειρους ανθρώπους του
Μουσείου ανακαλύπτουμε το παλιό
εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας
μέσα από 1 διαδρομή, 6 κτίρια και
13 στάσεις.
* Μπορείς να παρακολουθήσεις την ξενάγηση μαζί με το μάρσιπο ή το καρότσι με
το μωρό σου!

16.00 – 19.00

KIDS CRAFTS
PROJECT
Εργαστήριο εικαστικών
Καλλιτεχνούπολη – Πρότυπο
Παιδικό Κέντρο Τέχνης
& Δημιουργίας
Για παιδιά 4 έως 12 ετών
Κίτρινος πλανήτης – Υπόγειο

ΜΠΑΟΜΠΆΜΠ
(ΤΟ ΔΈΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΖΩΉΣ)
Ποιητική παράσταση
Δήμητρα Νικολοπούλου
Για γονείς με βρέφη και παιδιά
έως 5 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
(Babyroom)

Μπορεί η μουσική να μαγειρευτεί;
Τι γεύση θα έχει; Και ποια υλικά θα
χρησιμοποιήσει ο μάγειρας;
Ένα πρωτότυπο μουσικό πρόγραμμα για παιδιά έρχεται στον Π100 μετατρέποντας τον πλανήτη των παιδιών σε μια γαστρονομική μουσική
πανδαισία! Οι μουσικοί σεφ και οι
γονείς τους γίνονται μια ευχάριστη
παρέα, χρησιμοποιούν κουζινικά
σκεύη και βρώσιμα υλικά και καλούνται όχι μόνο να κατανοήσουν τις
βασικές μουσικές αρχές, αλλά και
να δημιουργήσουν μια αυτοσχέδια μουσική σύνθεση, για να γίνουν
μέλη της πιο… ευφάνταστης μουσικής ορχήστρας!

ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΕΣ
Παράσταση & θεατρικό παιχνίδι
Δημήτρης Μπασλάμ
Για παιδιά +6 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
17.00 – 17.30

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 6 έως 8 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο
θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

17.00 – 18.00

«Η ΑΓΓΕΛΊΝΑ»
της Ξένιας Καλογεροπούλου
Βιβλιοπαρουσίαση
Εκδόσεις Μάρτης
Για παιδιά +4 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
Όταν η αρχόντισσα Δεβόρα αντικρίζει τον Ζυμωτό, τον ερωτεύεται και
αποφασίζει να τον πάρει μαζί της
στο μακρινό Αλχαμερίδο. Η Αγγελίνα
δεν χάνει ούτε στιγμή. Ξεκινάει αμέσως για ένα μεγάλο ταξίδι, προσπαθώντας να ξαναβρεί τον αγαπημένο της. Περπατάει νύχτα μέρα
γιαλό-γιαλό, κι ούτε ο καυτερός ήλιος, ούτε το χιόνι και η παγωνιά,
ούτε οι τοίχοι που δεν έχουν πόρτες μπορούν να τη σταματήσουν. Η
Ξένια Καλογεροπούλου δημιουργεί
την Αγγελίνα, μια «αλλιώτικη» ηρωίδα, επίμονη και απτόητη, που ζωντανεύει μέσα από τις εκρηκτικές
εικόνες του Daniel Egnéus.

Ένα παιδί βρίσκεται σ ένα σταυροδρόμι. Στέκεται, λοιπόν, όρθιο και
κοιτάζει ευθεία μπροστά. Βλέπει
πως έχει τρεις επιλογές. Να προχωρήσει ευθεία. Να προχωρήσει
αριστερά. Να προχωρήσει δεξιά. Πίσω δεν πάει. Και σκέφτεται.
Αν... Αν λέει, αν…Οι Πιθανότητες
αφορούν την στιγμή. Την απόφαση. Τους περιορισμούς. Το άνοιγμα των δυνατοτήτων. Την μεγάλη
εικόνα μπροστά στις πιθανότητες.
Την αμφιβολία. Την σκέψη και το συναίσθημα. Τις συνεχόμενες απορρίψεις για μία απόφαση και την ίδια
την στιγμή της απόφασης.
Μετά τη μεγάλη αναγνώριση και αποδοχή του βιβλίου «Πιθανότητες»
(εκδόσεις Πατάκη) από το κοινό και
τους κριτικούς και την είσοδό του
στον κατάλογο White Ravens με τα
200 καλύτερα βιβλία στον κόσμο για
το 2017, ο συγγραφέας Δημήτρης
Μπασλάμ σκηνοθετεί μια παράσταση - παιχνίδι με 2 ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί συνδιαλέγονται (ως άλλος
εαυτός) μεταξύ τους και με το κοινό σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν και να μετρήσουν τις πιθανότητές τους, τις επιλογές τους ώστε
να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση θα πάρουν.

ΠΛ

Δράση συνεχούς ροής.
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Το μπαομπάμπ είναι γνωστό σαν
«μαγικό» δέντρο, ενώ είναι διάσημο
για τις ιαματικές του ιδιότητες. Κατά
τη διάρκεια της παράστασης που εμπνέεται από το βιβλίο «Ζακομινούς»
της Ρεμπέκα Ντοτρεμέρ και εντάσσει στοιχεία physical theatre, θεάτρου σκιών, κουκλοθεάτρου, object
theatre και προβολές video, παρατηρούμε εικόνες, στοιχεία και φαινόμενα που εκτυλίσσονται γύρω από
ένα μπαομπάμπ κατά τη διάρκεια
μιας μέρας ή μιας νύχτας. Το κουκούλι μιας κάμπιας και η μεταμόρφωσή της σε πεταλούδα, σύννεφα,
βροχή, άνεμο, ζώα, τα φώτα της
νύχτας, πυγολαμπίδες, αστέρια…

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μουσικοκινητικής αγωγής
Novel Vox
Οικογένειες με παιδιά 2–5 ετών
Μπλε πλανήτης

9

17.00 – 18.00

Συνδυάζοντας τη ζωγραφική
και το κολάζ, δημιουργούμε τον δικό μας σελιδοδείκτη από ανακυκλώσιμα υλικά.

16.30 – 17.15

ΜΟΥΣΙΚΉ ΜΕ ΤΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΆΚΙΑ

Σ Α ΒΒΑΤΟ � 21.0 9. 2019

ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΌΛΕΞΑ

17.00 – 18.00

Σ Α ΒΒΑΤΟ � 21.0 9. 2019
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17.00 – 18.00

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΌΖΗΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΉΣ
Θέατρο σκιών
Θίασος Ηλία Καρελλά
Για παιδιά +3 ετών
Πράσινος πλανήτης
Ο μεγάλος Βεζύρης ψάχνει έναν
καλό μουσικό και τραγουδιστή για
τα γενέθλια της πεντάμορφης κόρης του. Ο Χατζιαβάτης του συστήνει τον Καραγκιόζη και εκείνος με
τη σειρά του αρχίζει να οργανώνει
την ορχήστρα. Έτσι, στην παράγκα του Καραγκιόζη καταφθάνουν ο
Μορφονιός, ο Σταύρακας, ο Νιόνιος,
ο Κρητικός και ο Μπαρμπαγιώργος.
Ο Καραγκιόζης σαν μαέστρος αρχίζει να συγκεντρώνει παραδοσιακά και σύγχρονα όργανα και να τα
ξεχωρίζει μαζί με τα κολλητήρια σε
κρουστά, έγχορδα και πνευστά. Η
ορχήστρα πλέον έχει συσταθεί και
όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη μουσική βραδιά στο παλάτι του Βεζύρη.
Κάποιος, όμως, θέλει να χαλάσει τα
σχέδια του Καραγκιόζη… Ποιός είναι
ο κακός μαέστρος Ντορεμής; Θα τα
καταφέρουν άραγε ο Καραγκιόζης
και η παρέα του; Η συνέχεια στον
μπερντέ...

17.45 – 19.15

ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΩΛΙΆ
Βιωματικό εργαστήριο
περιβαλλοντικής αγωγής
Μυρμηγκοφωλιά
Για παιδιά 5 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 2ος όροφος
Ζωντανά μυρμήγκια και σκαθάρια αλλά και αυθεντικά απολιθώματα εκατομμυρίων ετών σε ένα
πρόγραμμα που σίγουρα θα σε
ενθουσιάσει! Ανακαλύπτουμε μαζί των μαγικό κόσμο των εντόμων
και μαθαίνουμε για τον σημαντικό
ρόλο τους στο οικοσύστημα μέσα
από τη συζήτηση, την παρατήρηση και το άγγιγμα. Ένα εργαστήριο με κεντρικό θέμα την ίδια τη ζωή
– γιατί η ζωή είναι μοναδική και υπέροχη ανεξάρτητα από το πόσο
μικρή είναι!

18.00 – 19.00

Ο ΜΙΚΡΌΣ ΔΡΆΚΟΣ
ΚΑΡΎΔΑΣ
του Ίνγκο Ζίγκνερ
Βιβλιοπαρουσίαση
Εκδόσεις Μεταίχμιο
Για παιδιά +5 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
Με τον δράκο Καρύδα δεν μπορείς
να είσαι ποτέ σίγουρος πού θα βρεθείς. Μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις
εποχή, χώρα ή… πλανήτη. Αν είσαι
γενναίος και σου αρέσει η περιπέτεια, έλα να ζήσουμε μαζί μία από
τις παράξενες περιπέτειες του δράκου Καρύδα. Μπορεί να βρεθούμε
«Στην εποχή των δεινοσαύρων» ή
να κάνουμε ένα «Ταξίδι στον Βόρειο
Πόλο», και φυσικά μπορεί να ζήσουμε
μια «Περιπέτεια στους Ινδιάνους»!
Η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι θα
σε περιμένει. Βάλε άνετα ρούχα,
φόρα την καλύτερή σου διάθεση,
οπλίσου με θάρρος και έλα!

18.00 – 19.00

Ο ΚΎΡΙΟΣ ΚΙΧ ΚΑΙ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΌ ΚΟΥΤΊ
ΤΩΝ ΉΧΩΝ
Μουσικοθεατρική παράσταση
Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ
Για όλη την οικογένεια
Μικρή σκηνή
Τι θα συμβεί όταν ο κύριος ΚΙΧ αποφασίσει να εγκαταλείψει την πόλη της
Φασαρίας, ακολουθώντας την καρδιά του; Μια φυλακισμένη πριγκίπισσα, ένας τρομερός Μουσικόδοντας
και ένα μυστικό κουτί που πρέπει
να γεμίσει με ήχους ωθούν τον κύριο ΚΙΧ και τα παιδιά σε μια μαγική περιπέτεια!
Μία ευρηματική, διαδραστική παράσταση που συνδυάζει μοναδικά
τη θεατρική αφήγηση, τη σωματική
έκφραση και τους προηχογραφημένους ήχους, με τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια,
αναγνωρίζοντας ήχους, διακρίνοντας
τα μουσικά ηχοχρώματα και βοηθώντας τον κύριο ΚΙΧ να μαγέψει
τον φοβερό δράκο Μουσικόδοντα.
Ερμηνεύουν: Δημήτρης Κρίκος,
Μαριαλένα Παπατριανταφύλλου |
Κείμενο: Άγγελος Αγγέλου, Έμη Σίνη
Σκηνοθεσία - Φωτισμοί: Ομάδα
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ | Σκηνικά - Κοστούμια:
Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ | Επιμέλεια
μουσικής - Ήχοι: Ά. Αγγέλου
Βοηθ. Οργάνωσης παραγωγής:
Μαρία Ξυδάκη | Αφίσα: Κωνσταντίνος
Γεωργαντάς

18.30 – 19.30

SWING
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΎΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥΣ
Διαδραστικό χορευτικό εργαστήρι
swing / lindy hop
Jump‘n’Jive Athens Swing Team
Για όλη την οικογένεια
Κεντρική αυλή
Έλα να μπούμε μαζί στο μαγικό
κόσμο του swing– lindyhop χορού!
Παιδιά και γονείς θα κάνουμε ζευγάρια, θα μάθουμε απλά βήματα και
φιγούρες του είδους και μέσα από
παιχνίδια θα χαρούμε τις ανεβαστικές μουσικές των δεκαετιών ‘20 &
‘30 και… όχι μόνο!

TΕ Χ ΝΟΠΟΛ Η Δ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝ ΑΙΩΝ

19.30

ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΑΠΌ…
ΆΛΛΟΝ ΠΛΑΝΉΤΗ!
Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι
από τη Λιλιπούπολη ως
τον Τεμπέλη Δράκο
Για όλη την οικογένεια
Κεντρική σκηνή
Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια
της ελληνικής μουσικής έρχονται
στον πλανήτη μας, τραγούδια διαλεχτά που έχουν μιλήσει στις ψυχές μικρών και μεγάλων.
Ένα αβοκάντο με καρδιά αγκινάρα, ένας τεμπέλης δράκος, αχινοί μικρά παιδιά που στην άμμο
χτίζουν κάστρα, η Ρόζα-Ροζαλία,
ένα χοντρό μπιζέλι – εξπέρ στο
τσιφτετέλι, το καρδερινάκι, ο κύριος Γρουσουζέλος, κάποιοι ιππόται που πίναν πότε-πότε, ένα
λουλουδάκι που το λεν’ χρυσαλιφούρφουρο, δέκα καβουράκια,
εφτά ποτάμια, μια καραμέλα που
δεν κρατά ποτέ ομπρέλα, το ελεφαντάκι, μα κι η άγρια φυλή των
Λιλιπούα έρχονται στον πλανήτη
μας.
Κι όλοι αυτοί θα βρεθούν μαζί μας
με τις φωνές του Σπύρου Γραμμένου και της Σαββέριας Μαργιολά,
αλλά και τη συμμετοχή παιδικών
χορωδιών και εξαιρετικών μουσικών, με την καθοδήγηση των
Θωμά Κοντογεώργη και Χρίστου
Θεοδώρου και την καλλιτεχνική
επιμέλεια των Αλέξανδρου Καραμαλίκη και Θωμά Κοντογεώργη.
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11.00 – 19.00

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ…
ΑΛΛΙΏΣ!
Κυνήγι θησαυρού
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά 4―7 ετών
Σημείο εκκίνησης: Industrial Gas
Museum Shop

ΚΥΝΉΓΙ ΤΟΥ
ΜΑΎΡΟΥ
ΘΗΣΑΥΡΟΎ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά +6 ετών
Σημείο εκκίνησης: Industrial Gas
Museum Shop
Ποιος προσπαθεί να κλέψει το λιθάνθρακα και να σαμποτάρει την
παραγωγή του φωταερίου; Η Αθήνα
κινδυνεύει να μείνει στο σκοτάδι…
Προμηθεύσου το kit και βοήθησέ μας
να αποκαλύψουμε τον ένοχο για να
μείνει η πόλη φωτισμένη.

11.00 – 19.00

BUILDING HOPE
Διαδραστική εγκατάσταση
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
Για παιδιά +2 ετών
Προαύλιο Μηχανουργείου
Ένα διαδραστικό έργο τέχνης για
μικρούς και μεγάλους έρχεται στον
Π100! Δημιουργία του διεθνούς εικαστικού Μαρκ Χατζηπατέρα, που
έχει διακριθεί για τις site-specific
εγκαταστάσεις του σε δημόσιους
χώρους, όπως το μετρό της Νέας
Υόρκης, αυτό το μεγάλο παιχνίδι
μας καλεί να οικοδομήσουμε γέφυρες, κτίρια, πολιτείες και κάθε είδους περιβάλλοντα, συνθέτοντας
πολύχρωμα σχήματα που παραπέμπουν σε αρχέτυπες γεωμετρικές φόρμες.

11.00 – 19.00

MINI TENNIS
ON THE GO
Mini Tennis Club
Για παιδιά 2 έως 8 ετών
Προαύλιο Μηχανουργείου
Τα παιδιά γνωρίζουν το αγαπημένο άθλημα, λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ομάδας, ενώ συμμετέχουν
σε ασκήσεις μαζί με τους γονείς τους
καλλιεργώντας έτσι τις σχέσεις τους
μαζί τους και, παράλληλα, τις αθλητικές τους δεξιότητες.

ΠΛ

Δράση συνεχούς ροής.
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Μια ξεχωριστή εμπειρία στο παλιό
εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας
μέσα από τα… κίτρινα κουτιά! Ακούμε
τον ήχο του κουδουνιού της βάρδιας
που καλούσε τους εργαζομένους για
δουλειά, νιώθουμε τη ζέστη που είχε
μέσα στους φούρνους, ενεργοποιούμε την όσφρησή μας με τρεις διαφορετικές μυρωδιές που δέσποζαν
κάποτε στην οδό Πειραιώς, ενώ μαθαίνουμε τι έπιναν οι εργάτες καθημερινά και –γιατί όχι;- το γευόμαστε!
Προμηθεύσου, λοιπόν, το kit και
ανακάλυψε το εργοστάσιο…
αλλιώς!

11.00 – 19.00

Κ Υ ΡΙ Α Κ Η 2 2.0 9. 2019
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11.00 – 11.30

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 9 έως 12 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο
νυχτερινός ουρανός προβάλλεται
στο θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα
παιδιά ακολουθούν ένα μαγευτικό
ταξίδι στα άστρα και στους αστερισμούς.

11.00 – 12.00

ΜΙΑ ΥΠΌΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΝΤΕΤΈΚΤΙΒ
ΚΛΟΥΖ: Ο ΚΛΟΥΖ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ
powered by
COSMOTE Family
Διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι
Ομάδα «Ανεμόμυλοι»
Οικογένειες με παιδιά 5―12 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
Επιτέλους! Ο Κλουζ απέκτησε τον
υπολογιστή που ονειρευόταν και
δεν είναι πια αναγκασμένος να δουλεύει τις υποθέσεις του με μεσαιωνικές μεθόδους! Κι ευτυχώς... Γιατί
η τελευταία υπόθεση που ανέλαβε
τον οδηγεί στον επικίνδυνο λαβύρινθο της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ψάχνει ένα μυστηριώδες παιχνίδι,
που είναι γνωστό με το κωδικό όνομα “Μαγικός Κήπος”. Ένα ακόμα βιβλίο της επιτυχημένης σειράς
αστυνομικών ιστοριών για μικρούς
αναγνώστες, με την υπογραφή του
Γίργκεν Μπανσέρους, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
* Οι συμμετέχοντες στη δράση θα
προκύψουν από διαγωνισμό της
COSMOTE

11.00 – 12.00

11.00 – 12.00

ΠΟΛΥΠΡΩΙΝΌ ΣΤΟΝ
Π100
Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. & Kids
cooking club
Για παιδιά +3 ετών
Κίτρινος πλανήτης
Τι θα φάμε για πρωινό; Μα τι άλλο;
ΠολυΠρωινό! Φοράμε σκούφους
και ποδιές και φτιάχνουμε με τα χεράκια μας πεντανόστιμα και φουλ
θρεπτικά energyballs, ιδανικά για
πρωινό μα και για όλες τις ώρες
της μέρας. Τι θα περιέχουν; Μαύρη
σοκολάτα, σταφίδες, μέλι, φρούτα
και –φυσικά, λαχταριστά ΠολυΔημητριακά μπισκότα!

Δράση συνεχούς ροής.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΌΖΗΣ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ
Θέατρο σκιών
Θίασος Ηλία Καρελλά
Για παιδιά +3 ετών
Πράσινος πλανήτης
Ο μεγάλος Βεζύρης λέει στον Χατζιαβάτη ότι ετοιμάζεται να χτίσει
ένα μεγάλο παλάτι δίπλα στη θάλασσα. Ο Καραγκιόζης μαθαίνει
τα νέα και ενημερώνει τους φίλους
του ότι αν αυτό το μεγάλο παλάτι
χτιστεί κινδυνεύει η θάλασσα, το
μικρό δάσος και όλα τα ζώα και τα
πουλιά που ζουν εκεί. Ο Πασάς και
όλοι του οι αξιωματικοί ισχυρίζονται
πως, έτσι και αλλιώς, το περιβάλλον κοντά στη θάλασσα είναι ήδη
μολυσμένο και γεμάτο σκουπίδια.
Ο Καραγκιόζης και η παρέα του
ετοιμάζουν μεγάλους κάδους για να
καθαρίσουν την ακτή και το δάσος
αλλά και να αποδείξουν στο Βεζύρη πόσο λάθος κάνει. Θα καταφέρει ο ήρωάς μας να πείσει τον κακό
Σουλτάνο να αλλάξει το σχέδιά του;
Μια ξεκαρδιστική κωμωδία, που
μας μιλά για την αξία του περιβάλλοντος και τη δύναμη της ανακύκλωσης μέσα από το παιχνίδι.

11.00 – 12.30

ΤΑ ΡΟΜΠΌΤ
ΧΟΡΕΎΟΥΝ;

12.00 – 12.30

ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΊΟ

Εργαστήριο animation
Μπάμπης Αλεξιάδης
Για παιδιά 9 έως 12 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης

Οικογενειακή ξενάγηση
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά +7 ετών
Σημείο εκκίνησης: Καμινάδα Β

Ένα διαγαλαξιακό ταξίδι στον
–ξακουστό– ετήσιο χορό των ρομπότ μέσα από την τεχνική του stop
motion. Μαζί με τον καταξιωμένο
animator και media artist Μπάμπη
Αλεξιάδη, θα φτιάξουμε όλοι μαζί
μια χάρτινη αίθουσα χορού αλλά
και τα δικά μας χάρτινα ρομπότ, θα
τους δώσουμε ζωή και κίνηση και
–το πιο σημαντικό– στο τέλος θα
χορεύουμε όλοι μαζί ξέφρενα!

Τι είναι το φωταέριο; Αέριο… τι;
Να κεράσουμε ένα γλυκάκι; Μαζί
με τους έμπειρους ανθρώπους
του Μουσείου ανακαλύπτουμε το
παλιό εργοστάσιο φωταερίου της
Αθήνας μέσα από 1 διαδρομή, 6
κτίρια και 13 στάσεις.

11.00 – 13.00

ΜΙΚΡΟΊ ΚΗΠΟΥΡΟΊ
ΜΕ ΠΙΝΈΛΑ
Υπαίθριο εργαστήριο κηπουρικής
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά 3―8 ετών
Παιδική χαρά
Το αγαπημένο εργαστήριο μικρών
και μεγάλων επιστρέφει! Τα παιδιά
εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο φωταερίου, παίρνουν τα πινέλα τους και ζωγραφίζουν μικρές
κεραμικές γλάστρες. Στη συνέχεια,
γίνονται «μικροί κηπουροί», φυτεύουν στα γλαστράκια τους πολύχρωμα λουλούδια της εποχής ενώ
μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα για
τη φροντίδα τους.

11.00 – 14.00

KIDS CRAFTS
PROJECT
Εργαστήριο εικαστικών
Καλλιτεχνούπολη – Πρότυπο
Παιδικό Κέντρο Τέχνης &
Δημιουργίας
Για παιδιά 4 έως 12 ετών
Κίτρινος πλανήτης – Υπόγειο
Συνδυάζοντας τη ζωγραφική και το
κολάζ, δημιουργούμε τον δικό μας
σελιδοδείκτη από ανακυκλώσιμα
υλικά.

TΕ Χ ΝΟΠΟΛ Η Δ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝ ΑΙΩΝ

* Μπορείς να παρακολουθήσεις την
ξενάγηση μαζί με το μάρσιπο ή το
καρότσι με το μωρό σου!

12.00 – 12.45

ΜΠΑΟΜΠΆΜΠ
(ΤΟ ΔΈΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΖΩΉΣ)
Ποιητική παράσταση
Δήμητρα Νικολοπούλου
Για γονείς με βρέφη και παιδιά
έως 5 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
(Babyroom)
Το μπαομπάμπ είναι γνωστό σαν
«μαγικό» δέντρο, ενώ είναι διάσημο
για τις ιαματικές του ιδιότητες. Κατά
τη διάρκεια της παράστασης που
εμπνέεται από το βιβλίο «Ζακομινούς» της Ρεμπέκα Ντοτρεμέρ και
εντάσσει στοιχεία physical theatre,
θεάτρου σκιών, κουκλοθεάτρου,
object theatre και προβολές video,
παρατηρούμε εικόνες, στοιχεία
και φαινόμενα που εκτυλίσσονται
γύρω από ένα μπαομπάμπ κατά
τη διάρκεια μιας μέρας ή μιας νύχτας. Το κουκούλι μιας κάμπιας και
η μεταμόρφωσή της σε πεταλούδα,
σύννεφα, βροχή, άνεμος, ζώα, τα
φώτα της νύχτας, πυγολαμπίδες,
αστέρια…

Παράσταση ακροβατικών
Circus Performers
Για όλη την οικογένεια
Κεντρική σκηνή

12.00 – 15.00

ΔΡΟΣΕΡΌ
CHEESECAKE ΜΕ
ΓΙΑΟΎΡΤΙ
& ΦΡΟΎΤΑ

Βάζουμε σκούφους και ποδιές και
βουτάμε στον πεντανόστιμο κόσμο
της μαγειρικής! Ανακατεύουμε υλικά για να φτιάξουμε την τραγανή
βάση από μπισκότο αλλά και μία
βελούδινη κρέμα γιαουρτιού, συνδυάζοντας φρούτα και δημητριακά,
σε ένα σούπερ δροσερό, μα πάνω
απ’ όλα υγιεινό γλυκό σνακ!

12.00 – 16.00

ΜΙΑ ΒΟΥΤΙΆ ΣΤΟ
ΜΈΛΛΟΝ… ΈΝΑ
ΕΝΥΔΡΕΊΟ ΜΕ
ΑΛΛΌΚΟΤΑ ΨΆΡΙΑ;
Βιωματικό εργαστήριο
Elniplex
Για παιδιά 5 έως 8 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος
Άκουσες κάτι για το απέραντο γαλάζιο; Τι συνέβη στον βυθό; Έπαθαν
κάτι τα ψάρια, οι χελώνες, τα δελφίνια; Τι είναι αυτό το μαύρο που
απλώνεται παντού; Οι τελευταίοι
ζωντανοί οργανισμοί βρίσκονται
σε κίνδυνο!
Με ένα υπερσύγχρονο υποβρύχιο
ταξιδεύουμε στο –όχι και τόσο μακρινό- 2100. Εκεί, ανακαλύπτουμε
το πρόβλημα της μόλυνσης των θαλασσών και αναλαμβάνουμε δράση
για την προστασία της θαλάσσιας
ζωής και τη μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος.

Δράση συνεχούς ροής.

Lasertag
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος)
Για οικογένειες με παιδιά +6 ετών
Κεντρική Αυλή

Μια… διαστημική παράσταση βασισμένη στους νόμους της βαρύτητας, στην αλληλεγγύη των κατοίκων
του γαλαξία και στην αναπάντεχη
γέννηση ενός ξεχωριστού άστρου.

Εκπαιδευτικό μαγειρικό
πρόγραμμα διατροφικής αγωγής
Kids cooking club
Για παιδιά +3 ετών
Κίτρινος πλανήτης – Ισόγειο

12.00 – 13.00

ΜΆΧΗ LASER
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ
ΜΑΧΗΤΈΣ!

ΠΟΡΕΊΑ ΜΕ ΣΤΌΧΟ
Εικαστική δράση
Action Aid
Για όλη την οικογένεια
Κεντρική Αυλή
Ο πλανήτης μας διανύει το 4,54ο
δισεκατομμυριοστό έτος του. Βρίσκεται πολλά χρόνια στο Ηλιακό
Σύστημα. Έχει ζήσει πολλά. Έχει
μακρά πορεία θα λέγαμε μέχρι
τώρα αλλά με αρκετά «εμπόδια»,
φτώχεια, ανισότητα, κλιματική αλλαγή, που αναρωτιέται κανείς, αν
τον κάνουν πραγματικά βιώσιμο
για όλους. Ποια λοιπόν πορεία θα
θέλαμε να έχει από δω και πέρα;
Η Action Aid ξεδιπλώνει την πορεία
του πλανήτη σε ένα μεγάλο καμβά
και μας προσκαλεί να ζωγραφίσουμε τη βιώσιμη πόλη στην οποία
θέλουμε να ζήσουμε. Φτιάχνουμε
τα δικά μας μηνύματα και «πορευόμαστε» στην Τεχνόπολη για να
μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο τις
ιδέες μας για έναν βιώσιμο και δίκαιο πλανήτη.

12.00 – 18.00

GREENABILITY
FOR KIDS
Διαδραστική έκθεση
INNOVATHENS powered by
Samsung
Για όλη την οικογένεια
Γαλάζιος πλανήτης – Ισόγειο
Μία σούπερ διαδραστική έκθεση
με θέμα τη φύση και το περιβάλλον
που μας αφορά όλους! Μιλάμε…
περί ανέμων και υδάτων για να
γνωρίσουμε καλύτερα τα καιρικά
φαινόμενα, μαθαίνουμε γιατί τελικά ο καιρός του κολιού δεν είναι
ο Αύγουστος, φτιάχνουμε μικρά
αρκουδάκια, ρίχνουμε τα ζάρια για
να αλλάξουμε τις συνήθειές μας
επιλέγοντας άλλες πιο «φιλικές»
προς τη φύση, γινόμαστε φτερωτοί
ταξιδιώτες, δημιουργούμε το δικό
μας κύμα τσουνάμι και κάνουμε mix
and match με ορυκτά.
Συμμετέχουν οι: WWF Ελλάς,
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος Προστασίας της
Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
– Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΕΤΕΟ – Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο
Προειδοποίησης Τσουνάμι – Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, STERIGMA

12.00 – 18.00

FACEPAINTING

Ένα ξεχωριστό παιχνίδι δράσης
για καλό σκοπό! Θα χωριστούμε σε ομάδες και θα παίξουμε με
lasertags, τη νέα μορφή ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας, απολαμβάνοντας
τη διασκέδαση των videogamesδράσης σε πραγματικές συνθήκες.
* Kόστος συμμετοχής 5€ / άτομο
** Τα έσοδα από τη συμμετοχή σε
αυτή την δράση, θα διατεθούν για την
εκπλήρωση των ευχών παιδιών που
μάχονται καθημερινά για να βγουν
νικητές στον αγώνα τους για ζωή!
*** Κάθε γύρος διαρκεί 20―25’.

12.00 – 19.00

ΟΙ ΜΙΚΡΟΊ ΉΡΩΕΣ
ΜΑΘΑΊΝΟΥΝ
ΠΑΊΖΟΝΤΑΣ
The Science of Sports
SciCo
Για παιδιά 3 έως 13 ετών
Skywalk, Κεντρική και Άνω αυλή
Οι ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ by STOIXIMAN
μπαίνουν σε καινούργιες περιπέτειες!
Για πρώτη φορά βιωματικές δραστηριότητες συνδέουν τον αθλητισμό με
την επιστήμη. Πώς άραγε λειτουργεί
το bungee τραμπολίνο; Με ποιο τρόπο μπορώ να πηδήξω ψηλότερα; Ο
εκπαιδευτικός οργανισμός SciCo –
Επιστήμη Επικοινωνία αναλαμβάνει
να μας ξεναγήσει στην εντυπωσιακή Επιστήμη των Σπορ! Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης της Stixoiman
«Οι Μικροί Ήρωες μαθαίνουν» που
μέχρι σήμερα έχει προσεγγίσει με
τις δράσεις του περισσότερα από
20.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

ΜουτΖούΡες
Για παιδιά 0 έως 100 ετών
Προαύλιο Μηχανουργείου
Στον πλανήτη Π100 συμβαίνει κάτι
μαγικό: πλάσματα ένα σωρό στήσανε πάρτι χρωματιστό! Πινέλα
μπαίνουν στον χορό κι αρπάζουν
χρώματα που πέφτουν απ’ τον ουρανό. Έλα και εσύ στον κόσμο αυτό
για ένα μουτΖούΡωμα μοναδικό!

Η

Μπορεί η μουσική να μαγειρευτεί;
Τι γεύση θα έχει; Και ποια υλικά θα
χρησιμοποιήσει ο μάγειρας;
Ένα πρωτότυπο μουσικό πρόγραμμα για παιδιά έρχεται στον Π100 μετατρέποντας τον πλανήτη των παιδιών σε μια γαστρονομική μουσική
πανδαισία! Οι μουσικοί σεφ και οι
γονείς τους γίνονται μια ευχάριστη
παρέα, χρησιμοποιούν κουζινικά
σκεύη και βρώσιμα υλικά και καλούνται όχι μόνο να κατανοήσουν τις
βασικές μουσικές αρχές, αλλά και
να δημιουργήσουν μια αυτοσχέδια μουσική σύνθεση, για να γίνουν
μέλη της πιο… ευφάνταστης μουσικής ορχήστρας!

12.00 – 19.00
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μουσικοκινητικής αγωγής
NovelVox
Οικογένειες με παιδιά 2―5 ετών
Μπλε πλανήτης

ΤΟ ΤΣΊΡΚΟ ΤΟΥ
ΓΑΛΑΞΊΑ – CIRCUS
GALACTICA
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IV ΟΠ
AL Ο
Λ

ΜΟΥΣΙΚΉ ΜΕ ΤΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΆΚΙΑ

13

12.00 – 13.00

ΠΛ

12.00 – 13.00
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14

12.30 – 14.00

ΜΈΣΩ ΔΟΡΥΦΌΡΟΥ
Βιωματικό εργαστήριο
Copernicus Academy (Τμήμα
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος –
ΕΚΠΑ)
Για παιδιά +10 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 2ος όροφος
Σε περιμένουμε να γνωρίσεις, μέσα από πρωτότυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τον τρόπο που
οι τεχνητοί δορυφόροι παρακολουθούν τη γη μας από το διάστημα και
μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε
δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και
άλλες φυσικές καταστροφές.
* Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
Copernicus.

13.30 – 14.30

ΑΝΑΚΆΛΥΨΕ ΤΟ
ΔΙΆΣΤΗΜΑ

με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 6 έως 8 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά
ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

Ταξίδεψε μέσα από τις σελίδες ενός
υπέροχου τρισδιάστατου βιβλίου και
ανακάλυψε τα μυστικά του σύμπαντος: Πώς δημιουργήθηκε το φεγγάρι; Γιατί λάμπουν τ’ αστέρια; Υπάρχει
ζωή στον Άρη; Και πολλά-πολλά ακόμη. Ο ηθοποιός και… «αστροναύτης» Ιορδάνης Καλέσης, άρτι αφιχθείς από τον Άλφα του Κενταύρου,
θα μας μιλήσει για το σύμπαν και θα
μοιραστεί τις περιπέτειές του από
τα διαγαλαξιακά του ταξίδια μέσα
από θεατρικά διαδραστικά παιχνίδια και μουσικοκινητικές δραστηριότητες… διαστημικές!

13.30 – 14.30

ΑΣΤΕΊΑ ΨΈΜΑΤΑ
Magic Show
Magic Tolto
Για όλη την οικογένεια
Μικρή σκηνή
Μια διασκεδαστική παράσταση γεμάτη γέλιο και μαγεία για μικρούς αλλά
και για μεγάλους που νιώθουν παιδιά… Τα παιδιά συμμετέχουν στην
παράσταση και βιώνουν τη μαγεία
μέσα από το ιδιαίτερο χιούμορ της…
μωβ προσωπικότητας που ακούει
στο όνομα Magic Tolto!

14.00 – 14.30

13.00 – 13.30

ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΊΟ
Οικογενειακή ξενάγηση
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά +7 ετών
Σημείο εκκίνησης: Καμινάδα Β
Τι είναι το φωταέριο; Αέριο… τι;
Να κεράσουμε ένα γλυκάκι; Μαζί
με τους έμπειρους ανθρώπους του
Μουσείου ανακαλύπτουμε το παλιό
εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας
μέσα από 1 διαδρομή, 6 κτίρια και
13 στάσεις.
* Μπορείς να παρακολουθήσεις την ξενά-

ΤΑ «ΓΑΛΑΞΙΑΚΆ
ΛΟΥΛΟΎΔΙΑ» ΤΟΥ
TAKIS

Βιβλιοπαρουσίαση
Εκδόσεις Παρισιάνου
Για παιδιά +3 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης

13.00 – 13.30

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ

14.00 – 15.00

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 9 έως 12 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Novel Vox
Για παιδιά 3 έως 8 ετών
Μπλε πλανήτης

14.00 – 15.00

ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ 1800
ΗΜΈΡΕΣ ΜΕ ΤΑ
ΜΙΚΡΆ ΜΑΣ!
Κατανοώντας τα πρώτα 5
χρόνια της ζωής

Στον δικό μας πλανήτη κυριαρχούν
τα λουλούδια! Όχι σαν το τριαντάφυλλο του Μικρού Πρίγκιπα, αλλά
διαφορετικά, διαστημικά, σαν αυτά
του γνωστού Έλληνα γλύπτη Takis.
Τα παιδιά, με συμμάχους το θεατρικό
παιχνίδι και την μουσικοκινητική, γίνονται αστροναύτες, στροβιλίζονται
στο σύμπαν, επισκέπτονται αστερισμούς και προσγειώνονται στον πιο
παράξενο και λουλουδάτο πλανήτη! Εκεί με πολύ χρώμα και φαντασία καλούνται να συνθέσουν τα δικά τους γαλαξιακά λουλούδια σαν
αυτά του Takis και να γίνουν οι πιο
δημιουργικοί λιλιπούτειοι κηπουροί.

Ομιλία με τη Σουζάνα Παπαφάγου
Taλκ
Για γονείς
Πολύχρωμος πλανήτης
(Babyroom)
Κάθε ανθρώπινο ον έρχεται σε αυτόν τον κόσμο με ένα τεράστιο δυναμικό! Ως γονείς έχουμε αν όχι το
καθήκον, σίγουρα την ευθύνη να βοηθήσουμε τα μικρά μας να ξεδιπλώσουν και να θέσουν σε λειτουργία
αυτό το θησαυρό που κουβαλούν,
αρκεί να έχουμε υπομονή, επιμονή
και θέληση ώστε να κατανοήσουμε
την βασική τους ανάγκη που δεν είναι άλλη από εκείνη της επιθυμίας
για ζωή. Στη συνάντηση μας με την
Σουζάνα Παπαφάγου, κλινική ψυχολόγος, ομαδική και οικογενειακή αναλύτρια, αναλυτική ψυχοθεραπεύτρια, θα έχουμε την δυνατότητα να
εξετάσουμε, να συζητήσουμε και να
προβληματιστούμε σε σχέση με τα
πρώτα βασικά χρόνια της ανάπτυξης των παιδιών μας και να αναζητήσουμε δημιουργικές και λειτουργικές οδούς που θα μας βοηθήσουν
να συνοδέψουμε τα μικρά μας στις
περιπετειώδεις διαδρομές της ζωής!

Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά
ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

γηση μαζί με το μάρσιπο ή το καρότσι με
το μωρό σου!

TΕ Χ ΝΟΠΟΛ Η Δ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝ ΑΙΩΝ

14.00 – 15.00

1, 2, 3… ΧΙΠ ΧΟΠ!
Εργαστήριο χορού
Artfygio – Τεχνών το Καταφύγιο
Για παιδιά +5 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Μέσα από τους ρυθμούς του χιπ χοπ
οι μικροί μας φίλοι εκφράζονται και
δημιουργούν τις δικές τους μοναδικές χορογραφίες. Ρυθμός, μουσική,
ομαδικό πνεύμα και εκτόνωση βρίσκουν καταφύγιο στη διάσημη τέχνη του δρόμου. Ένας χορός για όλους! 1, 2, 3… Χιπ Χοπ… ξεκινάμε!

14.30 – 15.30

14.00 – 15.00

ΤΑ ΜΕΓΆΛΑ
ΨΈΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΎ ΕΡΜΉ
Μουσικοθεατρική παράσταση
Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ
Για παιδιά 2,5 έως 10 ετών
Πράσινος πλανήτης
Ο μικρός Ερμής, ένα παιδί κεφάτο
και δραστήριο, περνάει ώρες διαβάζοντας παραμύθια και ιστορίες
για δράκους. Έχει όμως ένα τρομερό ελάττωμα: είναι ένας μοναδικός, ανεπανάληπτος και παθιασμένος ψεύτης! Με τα εξωφρενικά
του ψέματα αναστατώνει καθημερινά όλους τους κατοίκους του χωριού του. Πείθει τον κουρέα να φυτέψει μια τριανταφυλλιά στο κεφάλι,
προτείνει στον φούρναρη να τρώει
κάμπιες και μυρμήγκια και βάζει τον
ράφτη να μιλάει με φαντάσματα! Τι
θα συμβεί όμως όταν μια μέρα ένα
από τα ψέματά του βγει, πέρα για
πέρα, αληθινό; Η ζωή του γίνεται άνω-κάτω και ο μικρός Ερμής μπλέκει σε μια περιπέτεια απίστευτων
διαστάσεων!
Ερμηνεύουν: Γιάννης Αδρίμης,
Ελισσαίος Βλάχος | Κείμενο: Άγγελος
Αγγέλου, Έμη Σίνη | Σκηνοθεσία:
ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ | Μουσική:
Άγγελος Αγγέλου | Σκηνικά - Ειδικές
κατασκευές: Γκάυ Στεφάνου
Κατασκευή κούκλας: Δήμητρα
Κωνσταντινίδου, Σπύρος Παπαχρήστου
| Κοστούμια – Φωτισμοί: ομάδα
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ
Ηχογράφηση - Editing - Μίξη Mastering: Γιώργος Ζιώτας | Βοηθ.
Οργάνωσης Παραγωγής: Μαρία
Ξυδάκη | Εικονογράφηση αφίσας:
Μαργαρίτα Τζαννέτου | Φωτογραφίες:
Γιάννης Σταθόπουλος

ΓΎΡΗ-ΓΎΡΗ ΌΛΟΙ
Βιωματικό εργαστήριο
Bee Camp
Για παιδιά 6 έως 8 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 6 έως 8 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά
ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

Κάτι μυστήριο συμβαίνει στο παλιό
εργοστάσιο στο Γκάζι… Μικροί και
μεγάλοι μεταμορφωνόμαστε για λίγο σε μυστικούς πράκτορες, παρατηρούμε, συνεργαζόμαστε και λύνουμε γρίφους εξιχνιάζοντας ένα
σκοτεινό μυστήριο: το μυστήριο του
φωταερίου!

14.30 – 16.00

15.00 – 16.00

ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΩΛΙΆ

Ζωντανά μυρμήγκια και σκαθάρια
αλλά και αυθεντικά απολιθώματα
εκατομμυρίων ετών σε ένα πρόγραμμα που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει! Ανακαλύπτουμε μαζί των
μαγικό κόσμο των εντόμων και μαθαίνουμε για τον σημαντικό ρόλο
τους στο οικοσύστημα μέσα από
τη συζήτηση, την παρατήρηση και
το άγγιγμα. Ένα εργαστήριο με κεντρικό θέμα την ίδια τη ζωή – γιατί η
ζωή είναι μοναδική και υπέροχη ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι!

ΤΟ ΜΥΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ
ΦΩΤΑΕΡΊΟΥ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για παιδιά 4 έως 7 ετών
Σημείο συνάντησης: Παιδική χαρά

Θα γινόσουν μέλισσα για μια μέρα;
Πώς θα ήταν άραγε να πετάς από
λουλούδι σε λουλούδι, να μαζεύεις
γύρη και νέκταρ και να πηγαίνεις
φαγητό στο σπίτι σου; Θα ήσουν
εργάτρια, κηφήνας ή μήπως βασίλισσα; Σε προσκαλούμε να πάρεις
μέρος στο πιο όμορφο ταξίδι των
επικονιαστών. Με εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι, γνωρίζουμε τον θαυμαστό κόσμο των μελισσών και γινόμαστε… μέλισσες για μία μέρα!

Βιωματικό εργαστήριο
περιβαλλοντικής αγωγής
Μυρμηγκοφωλιά
Για παιδιά 5 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 2ος όροφος

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

«ΤΟ ΑΓΌΡΙ ΠΟΥ Ό,ΤΙ
ΆΓΓΙΖΕ ΓΙΝΌΤΑΝΕ
ΓΛΥΚΌ»
του Ευγένιου Τριβιζά
Βιβλιοπαρουσίαση
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
Για παιδιά +3 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
Έλα να δεις τι θα συμβεί όταν ένα,
όχι οποιοδήποτε αγόρι, αλλά ο Τσιπ
ΤσιπΤοτός, την ώρα που τρέχει ανέμελος με ένα πατίνι, σκοντάφτει σε
μια μανταρινιά και πέφτει στο κεφάλι του ένα μανταρίνι. Όχι όμως συνηθισμένο μανταρίνι! Ένα μανταρίνι
μαγικό! Η ηθοποιός και εμψυχώτρια
Μαρίζα Τσάρη και η ηθοποιός Έλσα
Λουμπαρδιά αφηγούνται το νέο συναρπαστικό παραμύθι του Ευγένιου
Τριβιζά παίζοντας μουσική και διαδραστικά παιχνίδια με τα παιδιά.

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΆ
ΚΑΠΈΛΑ ΣΕ
ΤΌΝΟΥΣ ΓΚΡΙ
Εικαστικό εργαστήριο
Novel Vox
Για παιδιά 5 έως 12 ετών
Μπλε πλανήτης
Στον Μπλε πλανήτη το καπέλο είναι απαραίτητο αξεσουάρ! Τι υλικά χρειάζονται για να συνθέσεις το
πιο trendy γαλαξιακό καπέλο; Ποιο
είναι άραγε το αγαπημένο χρώμα
της φετινής διαστημικής κολεξιόν;
Μα φυσικά, το γκρι! Πρωτότυπα υλικά, χρηστικά αντικείμενα, κουζινικά σκεύη όλα σε μεταλλικές αποχρώσεις, συνδυάζονται με τον πιο
ευφάνταστο τρόπο και μεταμορφώνονται σε υπέροχα φουτουριστικά καπέλα.

Η

Ένα προσκοπικό λούνα παρκ δραστηριοτήτων που στόχο έχουν να
γνωριστούμε καλύτερα με τη φύση
και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

με το
Φορητό Πλανητάριο
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Παιχνίδια
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Για παιδιά 6―8 & 9―11 ετών
Κεντρική αυλή

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
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ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΌ
ΛΟΎΝΑ ΠΑΡΚ

15

15.00 – 15.30

ΠΛ

14.00 – 17.00
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16

15.00 – 16.00

ΧΡΩΜΑΤΊΖΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΧΟΡΌ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Artfygio – Τεχνών το Καταφύγιο
Οικογένειες με παιδιά +3 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Πώς οι κινήσεις μας μπορούν να γίνουν εικόνα; Πώς τα χρώματα μπορούν να μεταμορφωθούν σε χορό;
Πώς η ζωγραφική μπορεί να δημιουργήσει μία χορογραφία;
Χρησιμοποιώντας υλικά, όπως νερομπογιές, δαχτυλομπογιές, μαρκαδόροι και ξυλομπογιές, αλλά και το
σώμα μας, θα δημιουργήσουμε μία
ξεχωριστή ζωγραφιά, χορεύοντας…

15.00 – 16.00

ΤΟ ΌΡΝΙΟ & ΤΑ
ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΎΛΙΑ
Επιδαπέδια παιχνίδια
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Για παιδιά 6 έως 12ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος
Θέλεις να μεταμορφωθείς σε όρνιο ή θαλασσοκόρακα; Να μπεις ολόκληρος/-ή μέσα σε ένα επιτραπέζιο
παιχνίδι και να περπατάς μόνο αφού ρίξεις το ζάρι; Σε περιμένουμε!
*Κάθε γύρος διαρκεί 20’.

16.00 – 16.30

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ
με το
Φορητό Πλανητάριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 9 έως 12 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά
ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.

16.00 – 16.45

ΤΟ ΜΩΡΌ ΤΩΝ
5 ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ
Βιωματική παράσταση
Χρόνος—Δράσεις Πολιτισμού
Για γονείς με βρέφη +6 μηνών
Πολύχρωμος πλανήτης
(Babyroom)
Μέσα από το όνειρο μια κούκλας,
αναζητούμε τον πιστό της φίλο τον
γαβ, γαβ, γαβ. Ακούμε ήχους που
μας οδηγούν στη θάλασσα, νιώθουμε τους ήχους της βροχής, βλέπουμε ένα πουλί που πετά και ακούμε
το κελάιδισμά του. Ψάχνουμε, αγγίζουμε και χαϊδεύουμε ένα σωρό διαφορετικές υφές ψάχνοντας τον γαβ,
γαβ, γαβ, οι μεγάλοι θυμόμαστε και
οι μικροί οσφριζόμαστε νέες εμπειρίες. Κι επειδή πεινάσαμε, κάνουμε
ένα θεατρικό πικ-νικ και δοκιμάζουμε νέες γεύσεις!

16.00 – 18.00

ΣΤΗΝ ΑΥΛΉ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ
Εικαστικά εργαστήρια
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για παιδιά 3 έως 8 ετών
Παιδική χαρά
Κάτω από τον φθινοπωρινό ήλιο,
οι μικροί μας φίλοι απασχολούνται
δημιουργικά, έρχονται σε επαφή με
την τέχνη πέρα από το πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
και πειραματίζονται με μικτές τεχνικές και νέους τρόπους έκφρασης.
16.00 – 19.00

KIDS CRAFTS
PROJECT
Εργαστήριο εικαστικών
Καλλιτεχνούπολη – Πρότυπο
Παιδικό Κέντρο Τέχνης &
Δημιουργίας
Για παιδιά 4 έως 12 ετών
Κίτρινος πλανήτης – Υπόγειο

Σύλληψη – σκηνοθεσία: Δέσποινα
Μαραγκουδάκη | Μουσική επιμέλεια
& τραγούδι παράστασης: Μαρία
Μπεθάνη | Ειδικές κατασκευές:
Ιφιγένεια Κωφού | Κοστούμια:
Ελευθερία Μπέμπελου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βασίλης

Συνδυάζοντας τη ζωγραφική και
το κολάζ, δημιουργούμε τον δικό
μας σελιδοδείκτη από ανακυκλώσιμα υλικά.

Χαλακατεβάκης | Παίζουν: Δέσποινα
Μαραγκουδάκη, Αφροδίτη Κορέτση

16.00 – 17.00

ΦΤΙΆΞΕ ΚΙ ΕΣΎ ΈΝΑ
AIR BEE’N’BEE
Βιωματικό εργαστήριο
Bee Camp
Για παιδιά 9 έως 11 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος
Αν ήσουν μέλισσα και τριγυρνούσες στην πόλη, τι θα έκανες; Πού
θα περνούσες τη νύχτα σου και πού
θα έβρισκες το φαγητό σου; Θα είχες άραγε κάποιο μέρος για να συναντάς τους φίλους σου; Θα υπήρχε για εσένα ένα καταφύγιο για να
κοιμάσαι τα βράδια; Όλες μας οι απορίες θα λυθούν μέσα από το συναρπαστικό πρόγραμμα «Φτιάξε
κι εσύ ένα Air Bee’n’Bee». Θα κατασκευάσουμε ένα ξενοδοχείο εντόμων και θα πετάξουμε τις δικές
μας σπορο… βόμβες με τις οποίες
θα φυτρώσουν πολύχρωμα λουλούδια σε όλη την πόλη!

16.15 – 17.45

ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΩΛΙΆ
16.00 – 19.00

ΔΡΟΣΕΡΌ
CHEESECAKE
ΜΕ ΓΙΑΟΎΡΤΙ &
ΦΡΟΎΤΑ
Εκπαιδευτικό μαγειρικό
πρόγραμμα διατροφικής αγωγής
Kids cooking club
Για παιδιά +3 ετών
Κίτρινος πλανήτης – Ισόγειο
Βάζουμε σκούφους και ποδιές και
βουτάμε στον πεντανόστιμο κόσμο
της μαγειρικής! Ανακατεύουμε υλικά
για να φτιάξουμε την τραγανή βάση από μπισκότο αλλά και μία βελούδινη κρέμα γιαουρτιού, συνδυάζοντας φρούτα και δημητριακά, σε
ένα σούπερ δροσερό, μα πάνω απ’
όλα υγιεινό γλυκό σνακ!

Δράση συνεχούς ροής.

TΕ Χ ΝΟΠΟΛ Η Δ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝ ΑΙΩΝ

Βιωματικό εργαστήριο
περιβαλλοντικής αγωγής
Μυρμηγκοφωλιά
Για παιδιά 5 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 2ος όροφος
Ζωντανά μυρμήγκια και σκαθάρια
αλλά και αυθεντικά απολιθώματα
εκατομμυρίων ετών σε ένα πρόγραμμα που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει! Ανακαλύπτουμε μαζί των
μαγικό κόσμο των εντόμων και μαθαίνουμε για τον σημαντικό ρόλο
τους στο οικοσύστημα μέσα από
τη συζήτηση, την παρατήρηση και
το άγγιγμα. Ένα εργαστήριο με κεντρικό θέμα την ίδια τη ζωή – γιατί η
ζωή είναι μοναδική και υπέροχη ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι!

17.00 – 17.30

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ
ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΎΘΟΥΣ ΤΟΥΣ

Ο ΜΙΚΡΌΣ
ΠΡΊΓΚΙΠΑΣ

Οικογενειακή ξενάγηση
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Οικογένειες με παιδιά +7 ετών
Σημείο εκκίνησης: Καμινάδα Β
Τι είναι το φωταέριο; Αέριο…τι;
Να κεράσουμε ένα γλυκάκι; Μαζί
με τους έμπειρους ανθρώπους του
Μουσείου ανακαλύπτουμε το παλιό
εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας
μέσα από 1 διαδρομή, 6 κτίρια και
13 στάσεις.
* Μπορείς να παρακολουθήσεις την
ξενάγηση μαζί με το μάρσιπο ή το
καρότσι με το μωρό σου!

17.00 – 18.00

ΠΏΣ ΦΤΙΆΧΝΕΤΑΙ
ΈΝΑ ΠΑΙΔΙΚΌ
ΒΙΒΛΊΟ;
Βιβλιοπαρουσίαση
Εκδόσεις Νεφέλη
Για παιδιά 5 έως 10 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
Ο εκδότης της «Νεφέλης» μας εξηγεί
πώς φτιάχνεται ένα παιδικό βιβλίο,
με βάση τα κείμενα της Ροδούλας
Παππά και τις εικόνες που έφτιαξε
γι’ αυτά ο Κώστας Μαρκόπουλος,
στη νέα τους συνεργασία.

Βιβλιοπαιχνίδι
Ομάδα «Ανεμόμυλοι»
Για παιδιά 5 έως 8 ετών
Μπλε πλανήτης
Ο Όλιβερ ένιωθε λίγο διαφορετικός.
Απολάμβανε τη μοναξιά του. Ώσπου
μια μέρα, κυνηγώντας ένα μπαλάκι
του τένις, γνώρισε την Ολίβια! Μια
γλυκιά ιστορία της Birgitta Sif (εκδόσεις Ίκαρος) για όποιον έχει νιώσει
κάποτε διαφορετικός.

Θεατρική διασκευή – σκηνοθεσία
– καλλιτεχνική επιμέλεια: Σοφία
Παπαδοπούλου | Β’ σκηνοθέτης:
Γιάννα Καφέ | Πρωτότυπη μουσική:
Γιώργος Ανδριώτης | Κατασκευές:
Ιφιλένια Ζαχαριάδου | Μουσική
επιμέλεια: Μελίνα Γλωσσιώτη, Σοφία
Παπαδοπούλου | Φωτογραφίες –
trailer: Πέτρος Χατζηαναστασίου
Δημιουργία αφίσας: Χρυσούλα

17.00 – 18.00

ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΕΣ
Παράσταση & θεατρικό παιχνίδι
Δημήτρης Μπασλάμ
Για παιδιά +6 ετών
Πορτοκαλί Πλανήτης
Ένα παιδί βρίσκεται σ ένα σταυροδρόμι. Στέκεται όρθιο και κοιτάζει
ευθεία μπροστά. Βλέπει πως έχει
τρεις επιλογές: να προχωρήσει ευθεία, να προχωρήσει αριστερά, να
προχωρήσει δεξιά. Πίσω δεν πάει. Και σκέφτεται. Αν... Αν λέει, αν…
Μετά τη μεγάλη αναγνώριση και αποδοχή του βιβλίου «Πιθανότητες»
(εκδόσεις Πατάκη) από το κοινό
και τους, ο συγγραφέας Δημήτρης
Μπασλάμ σκηνοθετεί μια παράσταση – παιχνίδι. Οι ηθοποιοί συνδιαλέγονται (ως άλλος εαυτός) μεταξύ τους αλλά και με το κοινό σε μία
προσπάθεια να μετρήσουν τις πιθανότητες και τις επιλογές τους, ώστε
να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση
θα πάρουν…

Κοροβέση | Σχεδιασμός
θεατροπαιδαγωγικών δράσεων: Σοφία
Παπαδοπούλου | Βοηθός σκηνοθέτη:
Μελίνα Γλωσσιώτη Ηθοποιοί –
εμψυχωτές: Σοφία Παπαδοπούλου,
Λυγερή Ταμπακοπούλου, Χάρης
Φραγκούλης

17.30 – 18.30

ΕΚΤΌΞΕΥΣΗ
ΝΕΡΟΠΥΡΑΎΛΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΟΥ
ΓΊΝΑΝ ΠΟΥΛΙΆ
Παράσταση αφήγησης
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Για παιδιά +5 ετών
Πολύχρωμος πλανήτης
Από τα σκοτεινά δάση του Βορρά ως
την Άσπρη Θάλασσα, το Αιγαίο, ο
παραμυθάς πετά και από πίσω του
ακολουθούν ένα σμάρι μικρά πουλιά… τα παιδιά που φορούνε στην
πλάτη τους τα φτερά των λέξεων
του. Ο Στέλιος Πελασγός ταΐζει τα
παιδιά (αλλά και τους μεγάλους) λέξεις μυθικές που δίνουν… φτερά και
πετούν στην Βόρεια Ελλάδα για να
προστατεύσουν τον αετό και τους γύπες από τα δηλητήρια, ανοίγουν τα
κλουβιά για τις φυλακισμένες καρδερίνες και ακολουθούν τους κύκνους που τους καταδίκασε η κόρη
της μάγισσας. Παιδιά και μεγάλοι
αγάλλονται με τις ιστορίες του παραμυθά κι απλώνουν τα νέα τους
φτερά για να πετάξουν πάνω από
τα δάση του φόβου μέχρι τις φωτεινές παραλίες της χαράς.

Βιωματικό εργαστήριο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 7 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 1ος όροφος
Με αφορμή τη φετινή επέτειο των
50 ετών από το πρώτο βήμα του
ανθρώπου στη Σελήνη, μαθαίνουμε για τις διαστημικές αποστολές
και, στη συνέχεια, κατασκευάζουμε
τον δικό μας πύραυλο με απλά υλικά και… τον εκτοξεύουμε!

Η

ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΊΟ

ΌΛΙΒΕΡ

18.00 – 19.00
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17.00 – 17.30

17.00 – 18.00

Ανακαλύπτουμε ξανά το απόλυτο
παραμύθι του 20ου αιώνα με οδηγό τις πέντε μας αισθήσεις αλλά και
αυτό το «κάτι» αληθινό, το κρυμμένο μέσα μας…
Αγάπη, φιλία, παιχνίδι, ευθύνη, γέλια, αντιφάσεις, ελπίδα, όνειρο, διαφορετικότητα, σχέσεις, αισιοδοξία, ήχοι, μουσική, είναι μερικά μόνον
από τα «υλικά» που ξεδιπλώνουν
και ξεδιπλώνονται στον γοητευτικό
κόσμο του Μικρού Πρίγκιπα χαρίζοντας στους μικρούς μας φίλους μια
ανεκτίμητη γνώση ζωής, αλλά και
στους μεγάλους την ανάκτηση της
χαμένης τους παιδικότητας.

ΠΛ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Για παιδιά 6 έως 8 ετών
Πορτοκαλί πλανήτης
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Θεατρική παράσταση – παιχνίδι
Ομάδα Πέντε Εποχών
Για όλη την οικογένεια
Πράσινος πλανήτης

με το
Φορητό Πλανητάριο

Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε
επαφή με την αστρονομία με τρόπο
ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά
ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι
στα άστρα και στους αστερισμούς.
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17.00 – 18.00
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18.00 – 19.30

ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΩΛΙΆ
Βιωματικό εργαστήριο
περιβαλλοντικής αγωγής
Μυρμηγκοφωλιά
Για παιδιά 5 έως 12 ετών
Γαλάζιος πλανήτης – 2ος όροφος

18.00 – 19.00

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΌ
ΧΩΡΙΌ

Ζωντανά μυρμήγκια και σκαθάρια
αλλά και αυθεντικά απολιθώματα
εκατομμυρίων ετών σε ένα πρόγραμμα που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει! Ανακαλύπτουμε μαζί των
μαγικό κόσμο των εντόμων και μαθαίνουμε για τον σημαντικό ρόλο
τους στο οικοσύστημα μέσα από
τη συζήτηση, την παρατήρηση και
το άγγιγμα. Ένα εργαστήριο με κεντρικό θέμα την ίδια τη ζωή – γιατί η
ζωή είναι μοναδική και υπέροχη ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι!

Μουσικοθεατρική παράσταση
Σπύρος Γραμμένος
Για όλη την οικογένεια
Μικρή σκηνή
Η πλατεία είχε παιχνίδια κι έναν
πλάτανο στο κέντρο κι όσα ήταν να
συζητήσουν τα κρεμάγαν σ’ ένα δέντρο, γύρω-γύρω είχε παγκάκια από
ξύλα σκαλιστά κούνιες, μύλους και
τραμπάλες κι όλα τους ζωγραφιστά
«Το φανταστικό χωριό» είναι η ιστορία ενός χωριού που θα μπορούσε
να είναι πρότυπο για μια ευτυχισμένη κοινωνία. Η ιστορία και οι ήρωες
ζωντανεύουν μπροστά στους θεατές, συνομιλούν μαζί τους και όλοι
μαζί, με τη συνοδεία μουσικής και
τραγουδιών, γίνονται μέρος μιας μεγάλης γιορτής όπου όλοι οι άνθρωποι χωράνε και ζούνε μονιασμένοι.
Κείμενο – τραγούδια: Σπύρος
Γραμμένος | Σκηνοθεσία: Ζωή
Ξανθοπούλου | Σκηνικά – κοστούμια:
Αμαλία Θεωδοροπούλου
Ερμηνεύει ο Σπύρος Γραμμένος
μαζί του ο μουσικός Χάρης Παρασκευάς

19.30

O ΜΟΡΜΌΛΗΣ
Θεατρική παράσταση
Συντεχνία του γέλιου
Για όλη την οικογένεια
Κεντρική σκηνή
Ο Μορμόλης δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, είναι ο φανταστικός
φίλος των παιδιών που ξεφωνίζει
ελεύθερα αυτά που δεν τολμούν
να πουν οι μικροί στους μεγάλους.
Οι μεγάλοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μυστηριώδες και ανατρεπτικό «ξύλινο κουτί».
Τον Μορμόλη δεν μπορείς να τον
συλλάβεις, να τον τιμωρήσεις, να
τον καταστρέψεις, είναι άτρωτος...
γιατί είναι η φαντασία των παιδιών
και μπορεί να γίνεται ό,τι θέλουν
τα παιδιά: παπούτσι, καπέλο, ποτήρι ή μπουρί της σόμπας. Αν κόψεις έναν Μορμόλη στα δυο έχεις
δυο Μορμόληδες κι αν τον έκοβες
στα τρία, τρεις!
Οι μεγάλοι γεννηθήκανε μεγάλοι;
Ποτέ δεν ήτανε μικροί; Πάθανε όλοι
αμνησία, σκοτώσανε την φαντασία
κι απόμειναν τα πρέπει και τα μη!
Ο Μορμόλης βλέπει ποιό γιατί (;)
πάει με ποιο πρέπει!
Μετάφραση – διασκευή: Παναγιώτης
Σκούφης | Σκηνοθεσία: Γιώργος
Παλούμπης, Βασίλης Κουκαλάνι
Παίζουν: Βασιλική Διαλυνά, Βάσια
Λακουμέντα, Θέμος Σκανδάμης, Αντώνης
Τσιοτσιόπουλος, Αντώνης Χρήστου,
Φώτης Λαζάρου, Αλέξανδρος Βαμβούκος
Σκηνικά – κοστούμια: Αριστοτέλης
Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου
Τραγούδια – μουσική: Γιάννης Σπανός
| Ενορχήστρωση – διασκευή: Κώστας
Νικολόπουλος

18.30 – 19.30

ΚΟΣΜΟΝΑΎΤΕΣ
Bubble Performing & Play
La Petite Marguerite
Για όλη την οικογένεια
Κεντρική αυλή

Βοηθός σκηνοθέτη – υπεύθυνη
θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος:
Κατερίνα Αδαμάρα
Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτα
Παπαδημητρίου | Χορογραφίες:
Μαργαρίτα Τρίκκα | Σχεδιασμός φώτων:
Γιώργος Αγιαννίτης
Βίντεο: Σίλια Πέτοβιτς

Με στοιχεία από το θέατρο, τον χορό, την τέχνη της ακροβατικής και
του θεάτρου δρόμου, η καλλιτεχνική ομάδα La Petite Marguerite δημιουργεί μια διαδραστικήperformance
σαπουνόφουσκας, ένα θεαματικό
show γεμάτο τεράστιες σαπουνόφουσκες που ζωντανεύει και ενεργοποιεί το παραμυθιακό, την φαντασία,
το όνειρο. Ένα διαδραστικό παιχνίδι που εξελίσσεται καθ όλη τη διάρκεια του show ανάμεσα σε κοινό και
ερμηνευτές και σκορπά άπειρη μαγεία, χαμόγελα και φυσικά εκατομμύρια σαπουνόφουσκες.
Ιδέα, Σύλληψη, χορογραφία,
κατασκευές, σκηνικά, τεχνικές
χειρισμού και ερμηνεία: La Petite
Marguerite (Βάσια Τσώτσου,
Καριοφύλλης Γκροζούδης)
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Πολύχρωμος Πλανήτης
Βabyroom

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 3

TICKET
POINT

Info
Point

Skywalk

Μικρή
Σκηνή

Προαύλιο
Μηχανουργείου

Παιδική
Χαρά

Άνω Αυλή
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΑΜΙΝΑΔΑ Γ
VIVA
SPOT

Κεντρική
Αυλή
ΦΥΛΑΚΙΟ

ΚΑΜΙΝΑΔΑ Α

Μπλε
Πλανήτης

Food
Market

Κεντρική
Σκηνή

ΓΡ
ΑΦ
Ε

ΙΑ

Δ ΙΟ

ΙΚ Η

ΣΗ

Σ

ΚΑΜΙΝΑΔΑ Β

KIDS FESTIVAL

Industrial
Gas Museum
Shop

Κίτρινος
Πλανήτης

Γαλάζιος
Πλανήτης
Πράσινος
Πλανήτης

Πορτοκαλί
Πλανήτης
Κίτρινος Πλανήτης

Παιδική Χαρά

Πολύχρωμος Πλανήτης / Βabyroom

Skywalk

Πράσινος Πλανήτης

Industrial Gas
Museum Shop

Δεξαμενές Καθαρισμού

2019

Μηχανουργείο

Νέοι Φούρνοι

Πορτοκαλί Πλανήτης
Παλαιοί Φούρνοι

Μπλε Πλανήτης

Καφέ / Εστιατόριο
Τουαλέτες

Αποθήκη

Ιατρείο

Γαλάζιος Πλανήτης

Info Point

Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS

Καμινάδα

Athens Bikes
Μουσειακοί Χώροι

Xώροι διεξαγωγής
εξωτερικών δράσεων

#Π100

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

p100.gr

#20yrsTECHNOPOLIS
#Π100
p100.gr
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