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SNFCC FENCE
Το ΚΠΙΣΝ μέσα
από τον φακό σας!

Συμμετέχετε κι εσείς
στην μεγάλη φωτογραφική
έκθεση του ΚΠΙΣΝ!

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας
του, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
προσκαλεί φωτογράφους, ανεξαρτήτως επιπέδου, να συμμετέχουν
σε μία ομαδική φωτογραφική έκθεση που να αποτυπώνει στιγμές στο
ΚΠΙΣΝ μέσα από τον δικό τους φακό.
Οι φωτογραφίες μπορεί να έχουν τραβηχτεί ήδη, να είναι
αρχιτεκτονικές, να εστιάζουν σε ένα στιγμιότυπο, οποιαδήποτε εποχή
του χρόνου σε οποιοδήποτε σημείο του ΚΠΙΣΝ. Όσο πιο δημιουργική
είναι η προσέγγισή σας και όσο πιο ελεύθερη η απόδοση του θέματος,
τόσο το καλύτερο!
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και φωτογραφίες μπορεί να υποβάλει
οποιοδήποτε άτομο άνω των 18 ετών. Μπορείτε να υποβάλετε
τις συμμετοχές σας μέσω του SNFCC.org/Fence, μέχρι τις 2
Σεπτεμβρίου 2018. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής,
μία κριτική επιτροπή εγνωσμένου κύρους στην οποία θα συμμετέχουν
φωτογράφοι, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των διοργανωτών,
θα αξιολογήσουν όλες τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες που θα
επιλεγούν θα εκτεθούν σε μία μεγάλης κλίμακας έκθεση, καλύπτοντας
400 μέτρα της περιμέτρου του ΚΠΙΣΝ!
Η έκθεση έχει σχεδιαστεί και πραγματοποιείται σε συνεργασία με
τον οργανισμό United Photo Industries με έδρα την Νέα Υόρκη,
ακολουθώντας το μοντέλο των υπόλοιπων εκθέσεων “FENCE” που έχει
διοργανώσει, και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Περιμένουμε τις συμμετοχές σας!
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Αύγουστος

Όλες οι εκδηλώσεις του Αυγούστου υλοποιούνται και
πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους.

Ηighlights
Oh Europa
Full Moon Party
DJ The Dreamer
σ.05

Jazz Chronicles
Jazz Octet της Στρατιωτικής
Μουσικής Φρουράς Αθηνών:
Blue Mood
σ.07

Park
Your Cinema
σ.08

Action Hero
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σ.04

Music Escapades
Idra Kayne
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Park Your
Cinema Kids
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Ninos
Du Brazil
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Jazz Chronicles
Sugahspank!
& The Swing Shoes
feat. Irene Dimopoulou
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Oh Europa
από τους
Action Hero
Τετάρτη 22/08 – Κυριακή 26/08 | 18.30-22.30

ΚEΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
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Oι Action Hero, δύο δυναμικοί performer από το
Bristol της Μεγάλης Βρετανίας, στο πλαίσιο του
νέου τους project επιχειρούν ένα ταξίδι 30.000
χιλιομέτρων, διασχίζοντας όλη την Ευρώπη
μ’ ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και προσκαλούν
τους κατοίκους των Ευρωπαϊκών πόλεων να
ενώσουν τις φωνές τους στο Oh Europa.

Μετά από στάσεις στην Αγγλία, την
Γερμανία, την Γαλλία, το Βέλγιο και την
Ουγγαρία, οι Action Hero φτάνουν στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος και από τις 22 μέχρι τις
26/08 μας καλούν να έρθουμε να τους
συναντήσουμε και να ηχογραφήσουμε
στο τροχόσπιτό τους το αγαπημένο μας
ερωτικό τραγούδι, που νa μιλάει για
ελπί δα, πόνο ή πόθο. Καθένας μπορεί να
τραγουδήσει το τραγούδι που του αρέσει,
με μόνη προϋπόθεση να μιλάει για τον
έρωτα, μόνος του ή με τους φίλους του,
βρίσκοντας στο κινητό του τους στίχους
ή φέρνοντάς τους μαζί του.
Μέσα από αυτήν την εξακολουθητική καταγραφή οι Action Hero συνθέτουν
δημιουργικά τις τέχνες της εγκατάστασης (installation) και της performance και την ίδια
στιγμή συγκροτούν έναν επικό κύκλο τραγουδιών. Μια ηχητική ανταπόκριση ενωτικού
χαρακτήρα από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Τα τραγούδια του Oh Europa, ξεπερνώντας
κούφιες ρητορείες και ασήμαντους ήχους, προτείνουν και μεταδίδουν ένα μήνυμα
κατευθείαν από την καρδιά.
Το αρχείο τους, που εμπλουτίζεται διαρκώς με τραγούδια σε όλες τις γλώσσες, θα
αναμεταδίδεται 24/7 από πομπούς (beacons) που τοποθετούν και ενεργοποιούν οι
καλλιτέχνες με το πέρασμά τους σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, και που εκπέμπουν
πέρα από ποτάμια που χωρίζουν πόλεις, πάνω από οροσειρές που τέμνουν χώρες, στις
όχθες των ωκεανών και κατά μήκος αρχαίων τειχών, στα αόρατα σύνορα, σε πολιτιστικά
σταυροδρόμια και στις παρυφές της Ευρώπης. Κατεβάζοντας την εφαρμογή Oh
Europa, διαθέσιμη για κινητά Android και iPhone, μπορεί κανείς να βρει αυτούς τους
πομπούς και να ακούσει τα τραγούδια, ανακαλύπτοντας, βέβαια, και αυτόν του ΚΠΙΣΝ.
Το Oh Europa μας προσκαλεί να ξαναφανταστούμε τον τρόπο με τον οποίο
σκεφτόμαστε την Ευρώπη ως έννοια αλλά και το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να
συμβιώνουμε σε αυτή την ήπειρο.

Full Moon
Party
Κυριακή 26/08 | 19.30 - 23.00

Ελάτε να ενώσουμε τις φωνές μας
σ’ ένα τραγούδι για την Ευρώπη!
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Concept/ performance: Action Hero
Δραματουργία: David Williams

ΚEΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ποιοι είναι οι Action Hero
Οι Action Hero είναι η Gemma Paintin
και ο James Stenhouse. Από το 2005,
έχουν δημιουργήσει παραστάσεις σε
όλο το φάσμα της performance, έναν
συγκερασμό της τέχνης του θεάτρου,
της live art, της εγκατάστασης
(installation), των multimedia και του
site specific, ταξιδεύοντας σε περίπου
30 χώρες και στις 5 ηπείρους.
Μία από τις σημαντικότερες
προβληματικές των παραστάσεων που
δημιουργούν είναι η απεικόνιση της
ποπ κουλτούρας, αλλά και η χρήση της,
ως τρόπος επιρροής και ως συλλογική
πολιτισμική μνήμη. Η δουλειά τους
πειραματίζεται διαρκώς με τη φόρμα,
«παίζοντας» με όλες τις πρακτικές και
κάθε μέσο που έχουν στην διάθεσή τους.
Το Oh Europa είναι μια συμπαραγωγή
με το Farnham Maltings (Ηνωμένο
Βασίλειο) και μια κοινή ανάθεση
των Transform (Ηνωμένο Βασίλειο),
Matchbox (Γερμανία) και Farnham
Maltings (Ηνωμένο Βασίλειο).
Πραγματοποιείται με την υποστήριξη
των Watershed’s Pervasive Media Studio
(Ηνωμένο Βασίλειο), Vooruit (Βέλγιο) και
του Βρετανικού Συμβουλίου. Οι Action
Hero αποτελούν έναν National Portfolio
Organisation του Arts Council England.
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Την Κυριακή 26/08, θα αποχαιρετήσουμε τους Action Hero με ένα μεγάλο πάρτι
κάτω από το φως της πανσελήνου και με τις ερωτικές μουσικές του DJ The Dreamer.
Ο The Dreamer είναι ένας πολυπράγμων καλλιτέχνης που αγαπά τα παστέλ
χρώματα και τα παιχνιδιάρικα μοτίβα. Είναι συνιδρυτής του Neon Raum, εκδότης
του περιοδικού Fluffer Everyday και διοργανωτής των Purple Night πάρτυ.
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Music
Escapades

Jazz
Chronicles

Idra Kayne
If I were a boy
Κυριακή 05/08 | 21.00

Jazz Octet
Στρατιωτικής Μουσικής
Φρουράς Αθηνών: Blue Mood
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ

Πέμπτη 30/08 | 21.00

Καλεσμένη των Music Escapades,
της σειράς συναυλιών σύγχρονης
εναλλακτικής μουσικής του ΚΠΙΣΝ,
η Idra Kayne, φαντάζεται τη ζωή φορώντας
αντρικά παπούτσια και επιλέγει να
ερμηνεύσει αγαπημένα της κομμάτια, που
έχουν σφραγιστεί από αντρικές ερμηνείες.

Sugahspank!
& The Swing Shoes
feat. Irene Dimopoulou

Παρέα με μία οκταμελή μπάντα αγοριών, η Idra Kayne μας
περιγράφει μέσα από μουσικές επιλογές που σφράγισαν μία
ολόκληρη εποχή, πώς θα ήταν, αν ήταν αγόρι.

Οι Sugahspank! & The Swing Shoes βρίσκουν τους παλιούς
τους συνοδοιπόρους, την Ειρήνη Δημοπούλου και το Νίκο
Ζωγράφο και έρχονται να μας παρουσιάσουν μια αναδρομή
στην δεκάχρονη πορεία τους. Οι Swing Shoes καθιερώθηκαν
μετά το πρώτο τους άλμπουμ Ladies and Gents…Here’s The
Swing Shoes (2010), παίζοντας ένα κράμα gypsy swing
και παραδοσιακής μουσικής. Πριν 8 χρόνια συνάντησαν
την Sugahspank!, και μαζί έγιναν ένα από τα πιο ενεργά και
περιζήτητα live σχήματα της Αθήνας. Μουσικά, οι αναφορές
τους προέρχονται από τα blues και τα gospel, αλλά είναι
φιλτραρισμένες μέσα από ανατρεπτική διάθεση, παρεΐστικη
ενέργεια και όρεξη για πειραματισμό. Στο ΚΠΙΣΝ θα δώσουν
την τελευταία τους συναυλία για το φετινό καλοκαίρι,
παρουσιάζοντας ένα εκτεταμένο σετ-πάρτι με την Ειρήνη
Δημοπούλου και τον Νίκο Ζωγράφο, αμέσως μετά την κοινή
εμφάνισή τους στο Kulturfestival Gräfelfing του Μονάχου.

Συνδυάζοντας τον Κηλαηδόνη, τους Nirvana, τον Michael
Jackson και τους Take That, η soul funk diva της πόλης
υπόσχεται μια μουσική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
O elegant ήχος των εγχόρδων συμπράττει με το ατίθασο
ροκ και την ανεμελιά της χορευτικής ποπ σε ένα πάρτι- φόρο
τιμής σε ξεχωριστά κομμάτια που όλοι έχουμε αγαπήσει,
τραγουδήσει και χορέψει.
Η ενορχήστρωση είναι του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου και
περιλαμβάνει διασκευές που θα κεντρίσουν και θα ξαφνιάσουν
τον ακροατή, προορισμένες για δύο βιολιά, δύο βιολοντσέλα,
κοντραμπάσο, πιάνο και ντραμς.
Συντελεστές:
Idra Kayne, τραγούδι
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, πιάνο
Γιώργος Κωστελέτος, ντραμς
Δημήτρης Σχίζας, κιθάρα
Κώστας Καριτζής, βιολί
Σταμετέλα Σπινιόλα, βιολί
Γιώργος Ταμιωλάκης, τσέλο
Νικόλαος Χατζησάκος, κόντρα μπάσο
Μιχάλης Προφύρης, τσέλο
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Παρασκευή 03/08 | 21.00

ΑΓΟΡΑ

12

Ο μήνας κλείνει νωχελικά με τo μουσικό σύνολο Jazz Octet
της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών (ΑΣΔΥΣ) να
παρουσιάζει τη θεματική συναυλία Blue Mood. Το Jazz
Octet κάνει αναδρομή στην ιστορία της Jazz συνδέοντας τα
αφροαμερικάνικα μουσικά στοιχεία με τη σύγχρονη jazz.

ΑΓΟΡΑ

12

Μέχρι σήμερα, το Jazz Octet έχει εμφανισθεί σε πολλούς
χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, καθώς και
στην εκπομπή Jazz in the City του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ
και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές για το project Tribute to Duke
Ellington που παρουσίασε το 2015, καθώς και το project Cuba to
the World που παρουσίασε το 2016.
Στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να
ακούσει αποσπάσματα από τα δύο αυτά project του συνόλου,
να απολαύσει κομμάτια του δούκα της jazz, Duke Ellington,
αλλά και να κάνει στάση στη Λατινική Αμερική φέρνοντας
πίσω αγαπημένα κομμάτια του Chucho Valdés, του Chick
Corea, του Paquito D’Rivera και άλλων συνθετών.

Συντελεστές:
Συντελεστές:
Sugahspank!, τραγούδι
Ειρήνη Δημοπούλου, τραγούδι
Άδωνις Γουλιέλμος, κιθάρα
Γιώργος Κούτρας, κιθάρα, slide κιθάρα
Πάνος Τομαράς, μπάσο
Φοίβος Κουντουράκης, ντραμς
Νίκος Ζωγράφος, ντραμς
Ιάκωβος Κρόκος, φυσαρμόνικα

Κώστας Κεφαλάς, τρομπέτα
Γιάννης Καΐκης, τρομπόνι
Γιώργος Κωνσταντάκης, τενόρο σαξόφωνο
Λεωνίδας Μαλάκης, βαρύτονο σαξόφωνο
Ντόρα Σαμαρά, φλάουτο
Κωνσταντίνος Ζώτος, πιάνο
Ιωάννης Χατζηιωάννου, μπάσο
Νικόλας Αθανασιάδης, τύμπανα
Γιώργος Παυλής, κρουστά
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PARK YOUR
CINEMA

Το Νόημα της Ζωής
Monty Python’s The Meaning of Life (1983)
Παρασκευή 10/08 | 21.00

Η ΖΩΗ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΑΤΙΡΑ

Σκέφτεστε κάτι καλύτερο για το κινηματογραφικό σας
καλοκαίρι;
Επιμέλεια προγράμματος: Ηλίας Φραγκούλης

Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό,
ψάθα ή κάποιο ύφασμα για το έδαφος.

1

Αυτό που λέει ο τίτλος! Η ομάδα των Βρετανών Monty Python
επιστρέφει στο σπονδυλωτό format της τηλεοπτικής σειράς
του BBC που τους ανέδειξε και τολμά να απαντήσει σε
πολλά ερωτήματα της ανθρωπότητας γύρω από το μυστικό
της ύπαρξης, ουσιαστικά… κανιβαλίζοντας το σύμπαν. Ο
ρόλος της θρησκείας, ο σεξουαλικός προσανατολισμός,
η καπιταλιστική αδηφαγία, ο ερχομός του θανάτου και…
«Το Τέλος του Φιλμ», τα πάντα διακωμωδούνται και
οπτικοποιούνται με ακραία σουρεαλιστικό χιούμορ. Μεγάλο
Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών του 1983.

Το Park Your Cinema του Αυγούστου παρουσιάζει στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πέντε
υποδειγματικά φιλμ που δείχνουν τη σατιρική πλευρά της
ζωής, από διαφορετικές κινηματογραφικές σχολές και
χρονολογικές περιόδους.
Ο Peter Sellers προστατεύει ένα θρυλικό διαμάντι με εντελώς
λάθος τρόπους, οι Monty Python σαρκάζουν οτιδήποτε
περιλαμβάνει ο πολιτισμένος βίος μας, η Greta Garbo γεύεται
τις «αμαρτίες» της καπιταλιστικής Δύσης, ο Woody Allen
ηγείται επανάστασης στη Λατινική Αμερική και ο Gene Kelly
πλατσουρίζει στα απόνερα της αλλαγής που προκάλεσε η
έλευση του ήχου στο βωβό σινεμά. Μεγάλα ονόματα, έντονο
γέλιο, κλασικοί τίτλοι, στο πιο όμορφο wide open space της
πόλης, το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.
Ξαπλωμένοι στο γρασίδι, κάτω από τον αττικό ουρανό.

ΞΕΦΩΤΟ

Σκηνοθεσία: Terry Jones, Terry Gilliam

Ο Ροζ Πάνθηρ
The Pink Panther (1963)
Παρασκευή 03/08 | 21.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

Ο ατζαμής Επιθεωρητής Κλουζό ταξιδεύει μέχρι την
Ιταλία, με την ελπίδα να συλλάβει έναν από τους πλέον
καταζητούμενους διαρρήκτες στον κόσμο, ο οποίος έχει
βάλει στο μάτι το ονομαστό διαμάντι «Ροζ Πάνθηρ» της
πριγκίπισσας Ντάλα. Θρυλική σάτιρα των ντετεκτιβίστικων
περιπετειών, με νοσταλγικό, κοσμοπολίτικο φόντο, την πρώτη
εμφάνιση του ομώνυμου cartoon ήρωα και τις υπέροχες
μουσικές του Henry Mancini (που προτάθηκε για Όσκαρ).
Η τεράστια επιτυχία του φιλμ δημιούργησε ένα ιδιαίτερα
προσοδοφόρο franchise, με έντεκα συνέχειες, spin-off και
remake! Φυσικά, ήταν η ταινία που μετέτρεψε σε star τον
Peter Sellers.
Σκηνοθεσία: Blake Edwards

Νινότσκα / Ninotchka (1939)
Παρασκευή 17/08 | 21.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

Τρεις Ρώσοι βρίσκονται στο Παρίσι με άδεια από το
κόμμα για να πουλήσουν κατασχεμένα κοσμήματα της
αριστοκρατίας από την περίοδο της Επανάστασης του 1917.
Θα παρασυρθούν από τη μεγάλη ζωή, η πατρίδα θα στείλει
σκληροπυρηνική συντρόφισσα για να δει τι συμβαίνει και
εκείνη… θα ερωτευτεί έναν άνδρα που αντιπροσωπεύει ό,τι
απεχθάνεται! Το αμερικανικό σινεμά σατιρίζει το σταλινικό
καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης, παρουσιάζοντας τη
χαρωπά ελεύθερη κοινωνία της Ευρώπης, η οποία πρόκειται
να βυθιστεί στη δίνη τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Προτάθηκε για 4 Όσκαρ και παραμένει ένα μυθικό φιλμ διότι
απλά… η Greta Garbo γελά!
Σκηνοθεσία: Ernst Lubitsch
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PARK YOUR
CINEMA

PARK YOUR
CINEMA KIDS

Η ΖΩΗ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΑΤΙΡΑ

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ…ANIMATED!
Τον Αύγουστο το Park Your Cinema Kids, η δράση των
animated φιλμ του μήνα, μπορεί να συναρπάσει κάθε ηλικία!
Ο απαισιότατος Gru και τα Minions του, ο θρυλικός Τεν Τεν,
ο «κακός» Ralph ενός νοσταλγικού arcade game και το μαγικό
λυχνάρι του Αλαντίν, θα σας φέρουν μπροστά σε κόσμους
και περιπέτειες που μονάχα το είδος των ταινιών κινουμένων
σχεδίων μπορεί να κάνει «πραγματικότητα».
Επιμέλεια προγράμματος: Ηλίας Φραγκούλης

Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό,
ψάθα ή κάποιο ύφασμα για το έδαφος.

Εγώ ο Απαισιότατος 3 / Despicable Me 3 (2017)
Σάββατο 04/08 | 21.00

Μπανάνες
Bananas (1971)
Παρασκευή 24/08 | 21.00

Τραγουδώντας στη Βροχή
Singin’ in the Rain (1952)
ΞΕΦΩΤΟ

1

Παρασκευή 31/08 | 21.00

ΑΓΟΡΑ
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Ανέραστος Νεοϋορκέζος μετατρέπεται σε αριστεριστή
ακτιβιστή για να αποκτήσει γκόμενα και κατά λάθος
καταλήγει… επαναστάτης σε λατινοαμερικανικό κρατίδιο!
Η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα του Woody Allen αποτελεί
και την κορυφαία σατιρική κωμωδία του, με εμφανή τη
σουρεαλιστική επίδραση των αδελφών Marx (βλέπε Σούπα
Πάπιας). Βροχή από ατάκες, ανελέητο slapstick, πολιτικές
βολές κατά της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και αμέτρητες
σεκάνς ανθολογίας, από τον εφιάλτη με τον καβγά για το
παρκάρισμα των εσταυρωμένων μέχρι την παρωδία δίκης
του… φιμωμένου ήρωα που εξευτελίζει κάθε ψευδομάρτυρα.

Καθώς το κοινό των τελών του ’20 ζητά όλο και περισσότερες
ομιλούσες ταινίες, ένα κινηματογραφικό studio επιχειρεί τη
μετάβαση στον ήχο, με όχημα το πιο επιτυχημένο ζευγάρι
των βωβών stars του. Φυσικά, στα γυρίσματα γίνεται το έλα…
ν’ ακούσεις! Όχι απλά ένα αριστουργηματικό μιούζικαλ
αλλά και μια εξαιρετική σάτιρα για τους μηχανισμούς των
παρασκηνίων του Hollywood. Παραδόξως, έτυχε χλιαρής
υποδοχής το 1952 και προτάθηκε μόλις για 2 Όσκαρ
(δεύτερου γυναικείου ρόλου - για την ξεκαρδιστική Jean
Hagen - και μουσικής). Χωρίς αυτό το φιλμ, ενδεχομένως να
μην υπήρχε ποτέ το οσκαρικό (ειρωνεία) The Artist (2011).

Σκηνοθεσία: Woody Allen

Σκηνοθεσία: Stanley Donen, Gene Kelly
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ΞΕΦΩΤΟ

1

O απαισιότατος Gru έχει αφήσει πίσω το εγκληματικό
παρελθόν του κι έχει γίνει ο απόλυτος πάτερ φαμίλιας.
Ώσπου ανακαλύπτει ξανά την ύπαρξη του χαμένου
ξανθομάλλη δίδυμου αδελφού του, Dru, ο οποίος έχει την
ίδια έφεση στο οργανωμένο έγκλημα. Η εμφάνιση ενός
καινούργιου «κακού» θα τον κάνει να αναθεωρήσει τις
αποφάσεις του για έναν βίο ρόδινο και ασφαλή. Η δεύτερη
συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας της εταιρείας Illumination
ξεπέρασε κάθε εισπρακτική πρόβλεψη και κατέληξε να γίνει
το τέταρτο δημοφιλέστερο φιλμ κινουμένων σχεδίων στην
ιστορία του είδους! Μεγάλο μερίδιο γι’ αυτό έχουν, φυσικά,
και τα αξιαγάπητα Minions.
Σκηνοθεσία: Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon
Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους

11

PARK YOUR
CINEMA KIDS

Οι Περιπέτειες του Τεν Τεν: Το Μυστικό του
Μονόκερου / The Adventures of Tintin (2011)
Σάββατο 11/08 | 21.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

Ο ηρωικός ρεπόρτερ Τεν Τεν και ο Καπετάνιος Χάντοκ
ξεκινούν μια νέα περιπέτεια, εκείνη της αναζήτησης
του θησαυρού ενός βυθισμένου καραβιού, του οποίου
καπετάνιος είχε υπάρξει ένας πρόγονος του δεύτερου.
Μια motion capture computer-animated υπερπαραγωγή,
βασισμένη σε 3 βιβλία από την περίφημη σειρά comics του
Βέλγου cartoonist Hergé. Ο Spielberg είχε αγοράσει τα
δικαιώματα από την εποχή των γυρισμάτων του δεύτερου
Ιντιάνα Τζόουνς αλλά δεν τόλμησε να υλοποιήσει το σχέδιό
του για αρκετές δεκαετίες. Στην παραγωγή τον βοήθησε ο
Peter Jackson, σκηνοθέτης του επικού franchise Ο Άρχοντας
των Δαχτυλιδιών.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ Aυγούστου
….για τα Πανηγύρια!
Παρασκευή 31/08 | 20.00

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg | Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους

Ραλφ: Η Επόμενη Πίστα / Wreck-It Ralph (2012)
Σάββατο 18/08 | 21.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

Ο Ralph είναι ήρωας ενός ηλεκτρονικού arcade game.
Έχει σχεδιαστεί για να κρατά τον ρόλο του κακού, μα
στην ψυχή είναι το άκρως αντίθετο. Το όνειρό του είναι
να επαναστατήσει, να βγει από την αφάνεια της ήττας
που υποχρεώνεται να βιώνει στις πίστες που παίζει και να
αποδείξει ότι υπάρχει καλό μέσα του. Φυσικά, η αποστολή
του αυτή θα προκαλέσει το χάος σε ολόκληρο το λειτουργικό
σύστημα του game στο οποίο ζει! Μια από τις πιο
ευφάνταστες παραγωγές ψηφιακού animation των τελευταίων
χρόνων από το studio της Disney, που φέτος πρόκειται να
κάνει… ζημιές και στο internet με το sequel του. Προτάθηκε
για Όσκαρ στην κατηγορία του.

Κυριακή 26/08 | 21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ

Αλαντίν / Aladdin (1992)
ΞΕΦΩΤΟ

1

Ένας νεαρός λωποδύτης ερωτεύεται μια όμορφη πριγκίπισσα
και χρησιμοποιεί τις ιδιότητες ενός μαγικού λυχναριού
για να την κερδίσει. Η 31η παραγωγή κινουμένων σχεδίων
της Disney είναι μια θρυλική επιτυχία που αγαπήθηκε από
κοινό κάθε ηλικίας, με τον Robin Williams να δίνει ένα
αξεπέραστο ρεσιτάλ έστω και μόνο ως η φωνή του μαγικού
τζίνι (οι ηχογραφήσεις των αυτοσχεδιασμών του ξεπερνούν
τις 16 ώρες!). Η ταινία προτάθηκε για 5 Όσκαρ (κέρδισε
στις κατηγορίες μουσικής και τραγουδιού) και σάρωσε τα
ταμεία (ήταν το #1 φιλμ εκείνης της χρονιάς στο αμερικάνικο
box-office και το πρώτο στο είδος του που ξεπέρασε τα
500.000.000 δολάρια σε εισπράξεις).
Σκηνοθεσία: Ron Clements, John Musker | Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους
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1

Ninos Du Brasil

Σκηνοθεσία: Rich Moore | Προβολή με ελληνικούς υπότιτλους

Σάββατο 25/08 | 21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Οι Ninos Du Brasil είναι ένα μυστήριο, οι ρίζες και το
παρελθόν τους παραμένουν άγνωστες μέχρι τις μέρες μας.
Οι ζωντανές εμφανίσεις τους και αυτές σποραδικές αλλά με
αντίκτυπο τέτοιο που τις κάνει θρυλικές. Είναι ταγμένοι στο να
αναμειγνύουν σπάνιους και τολμηρούς ήχους, με θορύβους,
ηλεκτρονική μουσική και ρυθμούς batacuda και samba. Είτε
τους δείτε σε κάποια πανκ κατάληψη στο Βέλγιο, είτε στη
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, ένα είναι το συμπέρασμα:
καταφέρνουν να συσπειρώσουν ανόμοια κοινά σε παράφρονα
φεστιβαλικά πάρτι και χορό μέχρι εξάντλησης. Ο συμπυκνωμένος
ήχος τους είναι απόσταγμα της ανάμιξης old school techno με
πολυπληθείς χορωδίες και καρναβαλικές παρελάσεις.

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, κατά τη δύση του ήλιου, το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ, σε συνεργασία
με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
αποχαιρετούν το καλοκαίρι, διοργανώνοντας ένα παραδοσιακό
πανηγύρι για όλους στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος!
Η δέκατη εκδήλωση της μηνιαίας σειράς ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ,
μας μυεί στα πανηγύρια, τα καλοκαιρινά γλέντια που αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής παράδοσης. Ως ένα κοινό
μέσο έκφρασης των ανθρώπων από κάθε γωνιά της Ελλάδας,
τα πανηγύρια αντανακλούν τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα που
γεννιούνται σε κάθε τόπο. Οι παραδοσιακοί χοροί, το δημοτικό
τραγούδι, το θρησκευτικό στοιχείο και το… πανηγυριώτικο φαγητό
είναι μερικά μόνο από τα συστατικά εκείνα που συγκεντρώνουν
ανθρώπους όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως καταγωγής, γνώσεων ή
ενδιαφερόντων και συνθέτουν ένα ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός
που σημαδεύει τις καλοκαιρινές μας αναμνήσεις.
Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με μία συζήτηση
«…για τα Πανηγύρια» και θα αποχαιρετίσουν πανηγυρικά το
καλοκαίρι με ένα γλέντι υπαίθριο, φιλόξενο και ξεσηκωτικό!
Είσοδος Ελεύθερη
Απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή και
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, www.SNF.org
13

Αύγουστος

Δραστηριότητες
για ενήλικες

Roller Skates
σ.17

Open
Air Hoop
Dance
σ.18

Στα βήματα του Μονέ:
Σχέδιο στο Πάρκο
σ.20
Yoga στο Πάρκο
σ.17

Ιστιοπλοΐα
στο Κανάλι
σ.18

Pétanque
σ.16

Θεραπευτικοί Κήποι
σ.19
14

Μαθήματα Υπολογιστών
για άτομα 65+
σ.16
15

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

Για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε
εξωτερικούς χώρους, συνιστάται στους συμμετέχοντες
να φορούν καπέλο και να έχουν μαζί τους
εντομοαπωθητικό.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ
Δευτέρα 06, 20, 27/08
Τρίτη 07, 21, 28/08
Τετάρτη 01, 08, 22, 29/08
Πέμπτη 02, 09, 23, 30/08
Παρασκευή 03, 10, 24,
31/08
18.30-21.30
ΣΤΙΒΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ
Δευτέρα 06, 20, 27/08
Τετάρτη 01, 08, 22, 29/08
Παρασκευή 03, 10, 24,
31/08
07.45-09.00
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Τρίτη 07, 21, 28/08
Πέμπτη 02, 09, 23, 30/08
19.00-20.00
20.00-21.00

Δευτέρα 06, 13, 20, 27/08
Τετάρτη 01, 08, 22, 29/08
Παρασκευή 03, 10, 17,
24, 31/08
Κυριακή 05, 12, 19, 26/08

(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

6

21.00-21.40
(Σύνολο 8 θέσεις,
2 ομάδες από 4 άτομα)
21.40-22.20
(Σύνολο 8 θέσεις,
2 ομάδες από 4 άτομα)
22.20-23.00
(Σύνολο 8 θέσεις,
2 ομάδες από 4 άτομα)

(8 συμμετοχές ανά 40’ με
προεγγραφή στο snfcc.org)

Τρίτη 07, 14, 21, 28/08
Πέμπτη 02, 09, 16, 23,
30/08
Σάββατο 04, 11, 18, 25/08
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25
(10 συμμετοχές ανά 40’ με
προεγγραφή στο snfcc.org)

21.00-21.40
(Σύνολο 10 θέσεις,
2 ομάδες από 5 άτομα)
21.40-22.20
(Σύνολο 10 θέσεις,
2 ομάδες από 5 άτομα)
22.20-23.00
(Σύνολο 10 θέσεις,
2 ομάδες από 5 άτομα)

Άσκηση για όλους

Μαt Pilates

Ποδόσφαιρο 4x4

Μπάσκετ

Έμπειροι καθηγητές Φυσικής Αγωγής
βρίσκονται στον χώρο των υπαίθριων
οργάνων και του στίβου, προτείνοντας
ένα καθημερινό και προσωποποιημένο
πρόγραμμα εκγύμνασης, με βάση τις
δυνατότητες και τη φυσική κατάσταση των
ασκούμενων. Οι γυμναστές στο σχεδιασμό
τους περιλαμβάνουν προγράμματα αερόβιας
άσκησης και μυϊκής ενδυνάμωσης, καθώς και
ασκησιολόγια ευλυγισίας και αποθεραπείας.

Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης με
έμφαση στην ενδυνάμωση του κέντρου του
σώματος, για τη βελτίωση της ευλυγισίας και
της ισορροπίας. Πραγματοποιείται πάνω σε
στρώματα σε συνδυασμό με ειδικά όργανα
γυμναστικής και είναι κατάλληλο για άντρες
και γυναίκες όλων των ηλικιών, αρχάριους και
προχωρημένους.

Φτιάξε την τετραμελή ομάδα σου, κλείσε
συμμετοχή κι έλα στο νέο ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του ΚΠΙΣΝ! Κάθε αγώνας έχει δύο
ημίχρονα του ενός τετάρτου, ενώ θα διεξάγεται
παρουσία συντονιστή-διαιτητή.

Φτιάξε την ομάδα μπάσκετ, κλείσε συμμετοχή
κι έλα στο νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο
του ΚΠΙΣΝ να παίξεις! Κάθε αγώνας έχει
δύο ημίχρονα του ενός τετάρτου, ενώ θα
διεξάγεται παρουσία συντονιστή-διαιτητή.

*Η κράτηση πραγματοποιείται για ένα slot 40’. Κατά
την κράτηση θα πρέπει να αναφέρονται οι πλήρεις
συνθέσεις και των δύο ομάδων (8 άτομα στο σύνολο).
Σε περίπτωση καθυστέρησης, δεν υπάρχει δυνατότητα
μεταφοράς του slot

* Η κράτηση πραγματοποιείται για ένα slot 40’. Κατά
την κράτηση θα πρέπει να αναφέρονται οι πλήρεις
συνθέσεις και των δύο ομάδων (10 άτομα στο
σύνολο). Σε περίπτωση καθυστέρησης, δεν υπάρχει
δυνατότητα μεταφοράς του slot.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τρίτη 07, 21, 28/08
Πέμπτη 02, 09, 23, 30/08
08.00-09.30
Δευτέρα 06, 20, 27/08
Παρασκευή 03, 10, 24,
31/08
19.00-20.30

Δευτέρα 06/08
19.00-21.00

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα
και να φέρουν το δικό τους στρώμα pilates.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τετάρτη 01, 08, 22, 29/08
Πέμπτη 02, 09, 16,
23, 30/08
19.00-20.15
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Για ενήλικες 50 και άνω
(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

Κυριακή 05, 12, 19, 26/08
18.00-20.00
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

(με σειρά προτεραιότητας)
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Για αρχάριους
Σάββατο 04, 11, 18, 25/08
08.30-09.45
Τρίτη 07, 14, 21, 28/08
19.00-20.15

4

ΞΕΦΩΤΟ

1

(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

Για προχωρημένους
Παρασκευή* 03, 10, 17,
24, 31/08
19.00-20.15
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 4
Μια βαθύτερη προσέγγιση
στην αρχαία κινέζικη
πολεμική τέχνη του tai chi.
(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

Qigong για άτομα 50+

Pétanque

Tai-Chi

Το Qigong (προφέρεται τσι κονγκ) είναι
μια αρχαία κινέζικη πρακτική άσκησης που
απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως
φυσικής κατάστασης. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ειδικά για
άτομα άνω των 50 ετών. Συνδυάζει ήπιες,
αργές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, με
κιναισθητική συγκέντρωση, διαλογισμό και
έλεγχο της αναπνοής.

Το άγνωστο σε πολλούς pétanque
(εδαφοσφαίριση) είναι ένα άθλημα που
συνδυάζει την ακρίβεια του στόχου με τον
συντονισμό και την αυτοσυγκέντρωση.
Οι αγωνιζόμενοι, που παίζουν είτε ένας
εναντίον ενός είτε σε ομάδες, προσπαθούν να
προσεγγίσουν τον στόχο πετώντας σιδερένιες
μπάλες.

Το tai chi είναι μία αρχαία κινέζικη πολεμική
τέχνη, η οποία έχει μετεξελιχθεί σε μία
ευχάριστη και χαμηλής έντασης μορφή
άσκησης. Κινήσεις που εκτελούνται με αργό,
εστιασμένο τρόπο και συνοδεύονται από
βαθιές αναπνοές, βοηθούν στη μείωση του
στρες και στην αύξηση της ευελιξίας και της
ισορροπίας. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες
και όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

(έως 15 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

23

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Yoga στο Πάρκο

Roller Skates

Με τη yoga συνδέουμε το σώμα και το
πνεύμα, ακολουθώντας ήπιες πρακτικές
που περιλαμβάνουν αναπνοές asanas και
χαλάρωση, με σκοπό την ανάπτυξη της
αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας και της
θετικής σκέψης.

Ψυχαγωγία, γυμναστική ή μεταφορικό μέσο;
Τα πατίνια είναι όλα αυτά μαζί! Ανακαλύψτε τα
και εξασκείστε την ισορροπία σας μέσα από
τα αυτοτελή, εισαγωγικά μαθήματα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δικό τους
εξοπλισμό (πατίνια, κράνη, επιγονατίδες).
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ακαδημία πατινιών Powerskate.eu
Γιάννης Κούσπαρης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής με Level 1, 2
και 3 από τον οργανισμό ICP.

Παρασκευή 17/08
18.30-21.30
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Για παιδιά 10 ετών και άνω
και τους γονείς τους και για
ενήλικες

23

Μαθήματα ποδηλάτου
για παιδιά και για ενήλικες
Ειδικοί εκπαιδευτές διδάσκουν στα παιδιά
απλές τεχνικές που τους δίνουν την ευκαιρία να
χαρούν το ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες,
ενώ και εκείνα που ξέρουν ήδη ποδήλατο
μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.
Για τους ενήλικες που δεν ξέρουν ποδήλατο
αλλά πάντα ήθελαν να μάθουν, προσφέρονται
ειδικά προσαρμοσμένα μαθήματα.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: MBike
17

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ
Κυριακή 19/08
19.00-20.30
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

(έως 20 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)
3

Τετάρτη 01, 08, 15, 22, 29/08
Παρασκευή 03, 10, 17, 24,
31/08
16.00-17.00 | Για εφήβους
17+ & ενήλικες & εφήβους
14+ με νοητική αναπηρία*
17.00-18.00 | Για εφήβους
12–17 ετών
18.00-19.00 | Για παιδιά
9–12 ετών
ΚΑΝΑΛΙ

16

19.00-20.00 | Για παιδιά
6–9 ετών & 6–14 ετών με
νοητική αναπηρία*
20.00-21.00 | Για εφήβους
17+ & ενήλικες & εφήβους
14+ με νοητική αναπηρία*
(έως 15 συμμετοχές ανά
60' με προεγγραφή στο
snfcc.org)
*απαραίτητη η παρουσία
συνοδού

Open Air Hoop Dance

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι

Το hoop dance είναι μια από τις πιο
διασκεδαστικές μεθόδους εκγύμνασης,
καθώς χρησιμοποιούνται χούλα χουπ!
Στο εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες
μαθαίνουν βασικές κινήσεις του hoop dance,
τεχνικές ροής και έκφρασης με τα πολύχρωμα
στεφάνια!

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει
μια σειρά από ιστιοπλοϊκές δράσεις
χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους
σκαφών τόσο μέσα στο Κανάλι, όσο και στη
στεριά, καθώς και καινοτόμες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες.

Θα υπάρχουν διαθέσιμα
χούλα χουπ για τους συμμετέχοντες.

Σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο
Καλαμακίου

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

ΦΥΣΗ
Τρίτη 07, 21, 28/08
19.00-20.30
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Σάββατο 11, 18, 25/08
Κυριακή 12, 19, 26/08
17.30- 20.00
ΚΑΝΑΛΙ

16

(έως 15 συμμετοχές ανά
30' με προεγγραφή στο
snfcc.org/events)
*απαραίτητη η παρουσία
συνοδού για παιδιά κάτω
των 15 ετών

Για παιδιά άνω των
10 ετών & ενήλικες

Καγιάκ στο Κανάλι
Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία μικρών
και μεγάλων με το καγιάκ ενώ συγχρόνως
δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!
Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους μια
δεύτερη αλλαξιά ρούχα.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
18

(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)
20

Σάββατο 11/08
18.00-21.00
ΠΕΥΚΩΝΑΣ

(έως 30 συμμετοχές
με σειρά προτεραιότητας)

2

Παρασκευή 24/08
19.00-20.30

(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ
ΚΗΠΟΣ 10

Μιλάμε για
τα φυτά του Πάρκου:
Οι Πρασινοδάχτυλοι
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση των
αναγκών των φυτών τους. Η ενασχόληση
με την κηπουρική συμβάλλει θετικά στην
ψυχική ισορροπία και ευεξία, καθώς και στην
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Θεματικές ενότητες: Μέθοδοι
πολλαπλασιασμού οπωροφόρων δέντρων,
τεχνικές εμβολιασμού, κατάλληλες
εδαφοκλιματικές συνθήκες για κάθε φυτό,
κλάδεμα, λίπανση, φυτοπροστασία, άρδευση.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Σταμάτης Καβασίλης, Γεωπόνος – Εδαφολόγος
Σταυρούλα Κατσογιάννη, Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου

Ο Μεσογειακός αμπελώνας
τον Αύγουστο
Στο εργαστήριο αυτό, οι συμμετέχοντες θα
ανακαλύψουν τα πάντα για το αμπέλι του θεού
Διόνυσου. Τα σταφύλια, κατέχουν κυρίαρχη
θέση στην ελληνική διατροφή, ιστορία και
τέχνη, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι
των ελληνικών εθίμων από το βορρά ως το
νότο και τα νησιά. Το εργαστήριο αναλύει
τα σταφύλια, σε όλες τους τις μορφές και
επεξεργασίες, είτε νωπά, είτε αποξηραμένα,
είτε ως οίνος, ενώ θα γίνει και μια αναδρομή
στην ιστορία της αμπέλου και τα μυστικά της
καλλιέργειάς της.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc – med culture

Θεραπευτικοί Κήποι
Το εργαστήριο είναι κατάλληλο και για άτομα
με και χωρίς χαμηλή όραση ή και τυφλότητα

Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τα
μεσογειακά φυτά του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος μέσω της αφής και θα μάθουν να
διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Επίσης, μέσω της γεύσης και της όσφρησης
θα αναγνωρίσουν πολλά αρωματικά είδη,
συνδέοντάς τα με διάφορες μνήμες τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Σταμάτης Καβασίλης, Γεωπόνος-Εδαφολόγος,
Σταυρούλα Κατσογιάννη, Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου
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Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
Τετάρτη 01, 08, 15, 22/08
17.30-19.30

(έως 15 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ 11
σημείο συνάντησης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πέμπτη 02, 09/08
18.00 - 21.00

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

(έως 20 συμμετοχές ανά
εργαστήριο με προεγγραφή
στο snfcc.org)

11

Σάββατο 04/08
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Για παιδιά 7 ετών και άνω,
νέους και οικογένειες,
άτομα με ή χωρίς αναπηρία
(έως 25 συμμετοχές
ανά ώρα)
11

Στα βήματα του Μονέ!

Εργαστήριο Εμπρού:

Δημιουργούμε
όλοι μαζί τέχνη:

Σχέδιο στο Πάρκο

Ζωγραφική στο νερό

Οι φωλιές των πουλιών

Σε αυτό το εργαστήριο, λοιπόν, ακολουθώντας
τα βήματα των υπαιθριστών του 19ου αιώνα
(Σχολή της Μπαρμπιζόν & Ιμπρεσιονιστές
όπως οι Ντεγκά, Ρενουάρ, Μονέ, Βαν Γκογκ,
Κουρμπέ), παρατηρείται η μορφολογία
του Πάρκου, αποτυπώνεται το παιχνίδισμα
του φωτός με τη σκιά, και μαθαίνονται οι
βασικές τεχνικές του ελεύθερου σχεδίου
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ξηρά υλικά
(κάρβουνο, γραφίτη, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ
κ.λπ.) σε χαρτί.

To εμπρού (ebru) είναι μια διακοσμητική
τεχνική ζωγραφικής, προερχόμενη από την
Ανατολή. Εμπρού θα πει υδάτινη επιφάνεια,
ή το πρόσωπο του νερού.
Σ’ αυτές τις συναντήσεις, οι συμμετέχοντες
θα δημιουργήσουν σχέδια στο νερό και θα
πειραματιστούν με διάφορα μοτίβα που θα
αποτυπώσουν σε χαρτί. Στη συνέχεια θα
αποτυπώσουν τα μοτίβα αυτά σε χρωματιστά
χαρτόνια και φακέλους για να δημιουργήσουν
κάρτες και σελιδοδείκτες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, Εικαστικός, MA, MFA

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Kατερίνα Μόμιτσα, Εικαστικός

Τα πουλιά ως αυτοδίδακτοι αρχιτέκτονες είναι
σε θέση να δημιουργήσουν τις πιο μοναδικές
και λειτουργικές δομές για τις φωλιές τους.
Οι συμμετέχοντες, θα κατασκευάσουν
περίτεχνες φωλιές και ιστούς σαν έργα τέχνης
πάνω σε κλαδιά, αλλά και δένδροσπιτα.
Με αναφορές στις βιομορφικές φόρμες
του αρχιτέκτονα Santiago Calatrava και στα
γλυπτά του Ai Weiwei που αποτέλεσαν αφορμή
για την κατασκευή του Εθνικού Σταδίου στο
Πεκίνο σε σχήμα φωλιάς, οι συμμετέχοντες θα
δημιουργήσουν ευφάνταστες συνθέσεις και
οικιστικές φόρμες με πληθώρα ξύλινων υφών.
Παιδιά και ενήλικες θα εξάψουν τη φαντασία
τους και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
σχεδιάζοντας, κολλώντας, συναρμολογώντας
ξύλινες φόρμες και σχήματα ώστε να παραχθούν
πρωτότυπα και άρτια γλυπτικά αντικείμενα που θα
μπορέσουν να τοποθετήσουν στην φύση για να
φιλοξενήσουν πουλιά.

Παρασκευή 03, 10, 17,
24, 31/08
18.30-20.30
ΠΕΥΚΩΝΑΣ

(έως 20 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

2

Δευτέρα-Παρασκευή
(εκτός από 15/08)
10.00-11.00
11.30-12.30
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΒΕ

(έως 16 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

11

Μαθήματα Υπολογιστών
για άτομα 65+
Μαθήματα που δίνουν την ευκαιρία σε όσους
δεν είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές
να μάθουν τις κύριες λειτουργίες, τη χρήση
βασικών προγραμμάτων και την πλοήγηση στο
διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν
στη διεκπεραίωση απλών εργασιών, μέσα από
πρακτικά βήματα.
*Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες ηλικίας
65+ καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν βασικές
γνώσεις του αντικειμένου.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός
Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Ειδικής
Αγωγής

Εργαστήρια κάτω
από τον μπλε ουρανό:
Διασταυρώσεις
Οι συμμετέχοντες εξορμούν στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος, και ακολουθώντας τα
μονοπάτια του ανακαλύπτουν έναν σχεδιαστικό
ρυθμό που συνοδεύει τα βήματά τους. Αυτός
ο ρυθμός, δεν είναι άλλος από τις οριζόντιες
και κάθετες χαράξεις που επαναλαμβάνονται
στο τοπίο για να συναντηθούν και να
δημιουργήσουν τις υπαίθριες διαδρομές.
Παίζοντας με αυτές τις προεκτάσεις των
γραμμών στο χαρτί, οι συμμετέχοντες
δημιουργούν τις δικές τους ενδιαφέρουσες
διασταυρώσεις.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός
20
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Αύγουστος

Pop Up Playground
σ.28

Παιχνίδια για οικογένειες
σ.22

Hoop Dance Party
σ.23

Yoga για παιδιά
σ.24

Οι κηπουροί
του Πάρκου
σ.27

Ένας γιγάντιος
κήπος ζωντανεύει
σ.29

Καγιάκ στο Κανάλι
σ.27

Ρουά Ματ στο Πάρκο
σ.24
22

23

Για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε
εξωτερικούς χώρους, συνιστάται στους συμμετέχοντες
να φορούν καπέλο και να έχουν μαζί τους
εντομοαπωθητικό.

SNFCC

SNFCC

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ
Τετάρτη 01, 08, 22, 29/08
Παρασκευή 03, 10, 17, 24,
31/08
19.00-20.00
ΞΕΦΩΤΟ

Για παιδιά 5–10 ετών
(έως 20 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

1

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ
Δευτέρα 06, 13, 20, 27/08
Τρίτη 07, 14, 21, 28/08
Τετάρτη 01, 08, 22, 29/08

18.00-19.00 | 5–7 ετών
19.00-20.00 | 8–10 ετών
20.00-21.00 | 11–13 ετών

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

Για παιδιά 5–13 ετών
(10 ή 12 παιδιά ανά 30’ με
προεγγραφή στο snfcc.org)

Πέμπτη 02, 09, 16,
23, 30/08
Κυριακή 05, 12, 19, 26/08
18.00-19.00 5–7 ετών
19.00-20.00 8–10 ετών
20.00-21.00 11–13 ετών

Για παιδιά 5–13 ετών
(10 παιδιά ανά 30’
με σειρά προτεραιότητας)

Πέμπτη 02, 09, 23, 30/08
19.00-20.00
ΣΤΙΒΟΣ

Για παιδιά 3–6 ετών
(έως 20 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

6

Πέμπτη 02, 09, 16,
23, 30/08
Κυριακή 05, 12, 19, 26/08
19.30-20.15
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ
ΚΗΠΟΣ 10

Για παιδιά ηλικίας
1–3 ετών με τους γονείς τους
(έως 10 παιδιά και
10 γονείς ανά εργαστήριο,
με προεγγραφή στο
snfcc.org)

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

Αθλητικά Παιχνίδια
Μια δραστηριότητα για παιδιά στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος με σκοπό την ψυχαγωγία
και την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος.
Διαδραστικά κινητικά και μουσικοκινητικά
παιχνίδια παίρνουν τη μορφή αθλοπαιδιών,
δίνοντας την ευκαιρία για συνεργασία,
επικοινωνία και άσκηση.

Ομαδικό Παιχνίδι
(Football Skills)
Διασκεδαστικές αθλητικές δραστηριότητες
με τη χρήση της μπάλας που καλλιεργούν την
ευγενή άμυλα και αναπτύσσουν δεξιότητες,
χωρίς βαθμολογίες μέσα από την καθοδήγηση
εξειδικευμένων προπονητών.

Street Soccer 5x5

Δημιουργική ενόργανη

Διοργάνωση ελεύθερων αγώνων ποδοσφαίρου,
με μικρές ομάδες των πέντε, για παιδιά από 5
έως 13 ετών.

Μέσω της ενόργανης γυμναστικής και σε
συνδυασμό με παιχνίδι και διασκέδαση, τα
παιδιά γνωρίζουν το σώμα και τις ικανότητές
τους, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ευλυγισία
και την μυϊκή συναρμογή!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Με το 1, με το 2, με το 3!

Παρασκευή 03/08
Σάββατο* 04/08
18.00-19.30 | 4–7 ετών
19.30-21.00 | 8–10 ετών

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

(έως 8 παιδιά ανά 30' με
προεγγραφή στο snfcc.org/
events)
* Blind Tennis or Soundball
Tennis για παιδιά με και
χωρίς χαμηλή όραση ή/και
τυφλότητα

Κάνουμε Γυμναστική!

Μini Tennis

Κορύνες, στεφάνια, εμπόδια και άλλα πολλά,
συνθέτουν το πιο πρωτότυπο υπαίθριο
γυμναστήριο για μικρούς πρωταθλητές! Μέσα
από ποικίλα ψυχοκινητικά ατομικά και ομαδικά
παιχνίδια, τα παιδιά ηλικίας 1-3 ετών αποκτούν
ευστάθεια και ισορροπία, συντονισμό και
δύναμη, κατανοούν το σώμα τους και τον
περιβάλλοντα χώρο.

Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν το τένις,
μέσω μιας καινοτόμου και διασκεδαστικής
πρωτότυπης μεθόδου, με αφετηρία το παιχνίδι
και κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Ειρήνη Περσίδου, Ιστορικός Τέχνης, Εμψυχώτρια ΕΠ
Βοηθός: Χριστίνα Μεϊμαρίδη, Μουσειοπαιδαγωγός

Σάββατο 04, 18, 25/08
19.30-21.00
ΞΕΦΩΤΟ

1

Για παιδιά 4–9 ετών
με τους γονείς τους
(έως 50 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

Κυριακή 05/08
19.00-19.30
19.30-20.00 | 7–9 ετών
20.00-20.30
20.30-21.00 | 10–12 ετών

Κυριακή 26/08
18.30-19.00
19.00-19.30 | 7–9 ετών
19.30-20.00
20.00-20.30 | 10–12 ετών

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ
(Σκακίερες)

(έως 32 συμμετοχές
ανά παιχνίδι με σειρά
προτεραιότητας)

8

Κυριακή 05, 19, 26/08
19.00-20.00
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Για παιδιά 4–12 ετών
(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

4

Δευτέρα 06, 13, 20, 27/08
19.00-20.00
ΣΤΙΒΟΣ

Για παιδιά 5–10 ετών
(έως 20 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

6

Παιχνίδια για οικογένειες

Ρουά Ματ στο Πάρκο

Yoga για Παιδιά

Στιβομαχίες

Μία διασκεδαστική δραστηριότητα με
παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για μικρούς
και μεγάλους. Οι γονείς ενθαρρύνονται
να παίξουν και να συνεργαστούν με τα
παιδιά τους στο Πάρκο, συμμετέχοντας
στα εκπαιδευτικά ερεθίσματά τους και
αναπτύσσοντας την ευρηματικότητά τους.

Τα παιδιά μυούνται στο πιο διάσημο στρατηγικό
παιχνίδι στον κόσμο, το σκάκι, παίζοντας σε
δύο ομάδες. Γίνονται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές
του παιχνιδιού λαμβάνοντας το ρόλο ενός
κομματιού, και μαθαίνουν διασκεδάζοντας πώς
κάθε πιόνι κινείται και ποιον απειλεί.

Μια παιδοκεντρική και διασκεδαστική
προσέγγιση της yoga μαθαίνει στα παιδιά
να αναπτύσσουν δεξιότητες σε ένα μη
ανταγωνιστικό περιβάλλον, να ελέγχουν την
αναπνοή και να χαλαρώνουν το πνεύμα τους,
ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν το σώμα τους
και βελτιώνουν την ευλυγισία τους.

Παιχνίδια δράσης για άσκηση και ψυχαγωγία
στο Πάρκο. Βάλτε τα αθλητικά σας και ελάτε
να παίξουμε!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Challedu

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικό τους στρώμα yoga.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ
Παρασκευή 10, 17, 24,
31/08
Σάββατο 11, 18, 25/08
18.00-19.00 | 6–9 ετών
19.00-20.00 | 10–12 ετών
20.00-21.00 | 13–15 ετών

(με σειρά προτεραιότητας)

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κυριακή 12/08
19.00-20.30
ΝΟΤΙΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Για παιδιά 6–12 ετών
(έως 20 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

Παρασκευή 31/08
19.00-21.00
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

3

Για παιδιά 6–12 ετών
(έως 15 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

Πέμπτη 23/08
Δευτέρα 27/08
19.30-20.30

Για παιδιά 8–12 ετών
(έως 20 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

ΦΥΣΗ
Κυριακή 12/08
Δευτέρα 20/08
19.30-20.30

Για παιδιά 4–5 ετών
(έως 20 συμμετοχές με
προεγγραφή στο snfcc.org)

Τετάρτη 01, 08, 22, 29/08
19.30-21.00
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

23

ΝΟΤΙΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Για παιδιά 5–9 ετών
(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

20

8

3

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

Αθλοπαιδιές στο Πάρκο

Hoop Dance Party

Roller Skates για παιδιά

Το γερμανικό ποδόσφαιρο και το ρολόι
ευστοχίας του μπάσκετ περιμένουν τα παιδιά
στο νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης του
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Το χούλα χουπ αποτελεί ένα διαχρονικό
παιχνίδι για παιδιά. Πόσοι όμως γνωρίζουν
ότι συμβάλλει στον συντονισμό, στην
ισορροπία του σώματος και στην εγρήγορση
του μυαλού; Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά
θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν
με ποικίλους τρόπους με το αγαπημένο τους
παιχνίδι και να γυμνάσουν σώμα και πνεύμα
διασκεδάζοντας!

Ψυχαγωγία, γυμναστική ή μεταφορικό μέσο;
Τα πατίνια είναι όλα αυτά μαζί! Μέσα από τα
αυτοτελή, εισαγωγικά μαθήματα, τα παιδιά θα
εξασκήσουν την ισορροπία τους
κάνοντας βόλτες με πατίνια!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Θα υπάρχουν διαθέσιμα χούλα χουπς για όλους
τους συμμετέχοντες.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία και οι συμμετέχοντες
παρακαλούνται να έχουν δικό τους εξοπλισμό (πατίνια, κράνη,
επιγονατίδες).
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ακαδημία πατινιών Powerskate.eu
Γιάννης Κούσπαρης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής με Level
1, 2 και 3 από τον οργανισμό ICP.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Άστρο… περιπέτειες!
Ένα ταξίδι στο διάστημα!
Οι μικροί εξερευνητές έρχονται σε επαφή με το
μαγικό κόσμο του διαστήματος διασκεδάζοντας
και δημιουργώντας με τα ίδια τους τα χέρια
μικρές αστρονομικές κατασκευές, γνωρίζοντας
παράλληλα το ηλιακό σύστημα, τους πλανήτες
και τη φύση των αστέρων. Το πρόγραμμα αυτό
περιλαμβάνει και υπαίθριες δραστηριότητες,
με την κατασκευή και εκτόξευση πυραύλων.
Τα παιδιά εξετάζουν τον αεροδυναμικό
σχεδιασμό, και το βέλος κάμψης προτού
σχεδιάσουν το δικό τους μοντέλο και το
εκτοξεύσουν, στοχεύοντας στη μέγιστη απόδοση.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: STEM

Ένα Ρομπότ στο Πάρκο

Κηπουροί του Πάρκου

Προγραμματίζοντας το ρομποτάκι bee-bot,
τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον
κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, μαθαίνουν
να σκέφτονται αλγοριθμικά και να δουλεύουν
ομαδικά. Με τις ειδικά σχεδιασμένες πίστες
εξασκούνται στον προσανατολισμό και
αναζητούν τις συντομότερες διαδρομές για
να αποφύγουν εμπόδια και να φτάσουν στον
προορισμό τους. Ένα παιχνίδι ανακάλυψης του
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος μέσα από την πίστα
του bee-bot!

Τον Αύγουστο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
εντυπωσιάζουν τα γήινα χρώματα, οι
μυρωδιές και οι ήχοι! Οι κηπουροί του
Πάρκου αναλαμβάνουν δράση και αυτό το
μήνα: ενημερώνουν το ημερολόγιο εργασιών
στο λαχανόκηπο, ανανεώνουν τις φυτεύσεις,
συλλέγουν και γεύονται ντομάτες, πεπόνια,
καρπούζια, πιπεριές και αγγούρια, αναζητούν
λουλούδια της εποχής, παρατηρούν τους
νέους καρπούς να μεγαλώνουν, σκαλίζουν τα
ζιζάνια, φυτεύουν, ποτίζουν και φροντίζουν
το λαχανόκηπο.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: STEM

Οι συμμετέχοντες προτείνεται να έχουν μαζί τους καπέλο και νερό.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Σταυρούλα Κατσογιάννη, Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου
Σταμάτης Καβασίλης, Γεωπόνος – Εδαφολόγος,

Παρασκευή 17/08
18.30-21.30
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Για παιδιά 10 ετών και άνω
και τους γονείς τους και για
ενήλικες

Κυριακή 26/08
18.00-21.00
ΣΤΙΒΟΣ

Για παιδιά 6 ετών και άνω
(ανοιχτή συμμετοχή)

6
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Μαθήματα ποδηλάτου
για παιδιά και για ενήλικες Βρεξ΄ τους όλους
Ειδικοί εκπαιδευτές διδάσκουν στα παιδιά
απλές τεχνικές που τους δίνουν την ευκαιρία να
χαρούν το ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες,
ενώ και εκείνα που ξέρουν ήδη ποδήλατο
μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.
Για τους ενήλικες που δεν ξέρουν ποδήλατο
αλλά πάντα ήθελαν να μάθουν, προσφέρονται
ειδικά προσαρμοσμένα μαθήματα.

Τετάρτη 01, 08, 15, 22, 29/08
Παρασκευή 03, 10, 17, 24,
31/08
16.00-17.00 | Για εφήβους
17+ & ενήλικες & εφήβους
14+ με νοητική αναπηρία*
17.00-18.00 | Για εφήβους
12–17 ετών
18.00-19.00 | Για παιδιά
9–12 ετών
ΚΑΝΑΛΙ

16

19.00-20.00 | Για παιδιά
6–9 ετών & 6–14 ετών με
νοητική αναπηρία*
20.00-21.00 | Για εφήβους
17+ & ενήλικες & εφήβους
14+ με νοητική αναπηρία*
(έως 15 συμμετοχές ανά
60' με προεγγραφή στο
snfcc.org/events)

Σάββατο 11, 18, 25/08
Κυριακή 12, 19, 26/08
17.30- 20.00
ΚΑΝΑΛΙ

16

(έως 15 συμμετοχές ανά
30' με προεγγραφή στο
snfcc.org/events)
*απαραίτητη η παρουσία
συνοδού για παιδιά κάτω
των 15 ετών

Για παιδιά άνω των
10 ετών & ενήλικες

*απαραίτητη η παρουσία
συνοδού

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι

Καγιάκ στο Κανάλι

Μια σειρά παιχνιδιών με πολύ νερό που
θυμίζει το μπουγέλο των παιδικών χρόνων όταν
τελείωνε το σχολείο και ξεκινούσε το καλοκαίρι.
Νεροπίστολα, νερόμπομπες και νερομεταφορές
συμπληρώνουν αυτή την ανέμελη, όλο δροσιά,
δραστηριότητα.

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει
μια σειρά από ιστιοπλοϊκές δράσεις
χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους
σκαφών τόσο μέσα στο Κανάλι, όσο και στη
στεριά, καθώς και καινοτόμες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία μικρών
και μεγάλων με το καγιάκ ενώ συγχρόνως
δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους
μια αλλαξιά ρούχα

Σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο
Καλαμακίου

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους μια
δεύτερη αλλαξιά ρούχα.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: MBike
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
Τετάρτη 01/08
Παρασκευή 03/08
18.00-19.00 |
για βρέφη 6–12 μηνών
19.30-20.30 |
για νήπια 12–24 μηνών
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

(έως 10 βρέφη και 10
γονείς ανά εργαστήριο με
προεγγραφή στο snfcc.org)

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
Τετάρτη 01, 08, 15, 22,
29/08
19.00-21.00
ΞΕΦΩΤΟ

1

Για παιδιά 4 ετών και άνω με
τους γονείς τους
(έως 10 παιδιά και 10 γονείς
ανά εργαστήριο, ανά 30' με
λίστα προτεραιότητας)

Σάββατο 04/08
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

11

Έχω μια ωραία ιδέα!
Φυσικά υλικά, χρώματα, υφάσματα και
πολυμορφικά αντικείμενα γίνονται πολύτιμοι
συνταξιδιώτες στα μονοπάτια της πρώτης
παιδικής ηλικίας. Μουσικά ερεθίσματα,
πηγές ήχου και φωτός που βελτιώνουν την
αφηρημένη σκέψη, παιχνίδια αδρής και
λεπτής κινητικότητας και εξερευνητικό παιχνίδι
αποτελούν ορισμένα μέσα πειραματισμού σε
ένα εργαστήριο με στόχο τη διάδραση και την
κοινωνικοποίηση των βρεφών.
Προτείνεται οι συμμετέχοντες να φοράνε άνετα ρούχα
καθώς και να έχουν μια δεύτερη αλλαξιά.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: abariza

Καλοκαιρινό Πικ-Νικ
στη σκιά της τέχνης!
Με οδηγό ένα καράβι και με την βοήθεια
των παιδαγωγών του Playroom, γυρνώντας
βέλη προσαρμοσμένα πάνω σε έναν χάρτητραπεζομάντηλο, τα παιδιά μαζί με τους γονείς
τους θα συμμετάσχουν σε ένα διασκεδαστικό
παιχνίδι που θα τους ταξιδέψει στα νησιά
και θα τους πλημμυρίσει με εικόνες τέχνης!
Σε κάθε προορισμό πάνω στον χάρτητραπεζομάντηλο ένα έργο τέχνης αποκαλύπτει
ιστορίες του παρελθόντος και του σήμερα.
Έργα από διάσημους καλλιτέχνες όπως οι
Μοντιλιάνι, Πέρι, Πικάσο, Μπρανκούζι και
άλλοι, θα εμπνεύσουν και θα οδηγήσουν
τα παιδιά στη δημιουργία τους δικού τους
μοναδικού καλοκαιρινού έργου. Το μαγικό
καλάθι θα ανοίξει και θα βοηθήσει στην
κατανόηση των ελληνικών επιρροών στα έργα
διάσημων καλλιτεχνών.

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

11

(έως 25 συμμετοχές
ανά ώρα με σειρά
προτεραιότητας)

Δημιουργούμε
όλοι μαζί τέχνη:
Οι φωλιές των πουλιών
Τα πουλιά ως αυτοδίδακτοι αρχιτέκτονες είναι σε
θέση να δημιουργήσουν τις πιο μοναδικές και λειτουργικές δομές για τις φωλιές τους. Οι συμμετέχοντες, θα κατασκευάσουν περίτεχνες φωλιές και
ιστούς σαν έργα τέχνης πάνω σε κλαδιά, αλλά
και δενδρόσπιτα. Με αναφορές στις βιομορφικές φόρμες του αρχιτέκτονα Santiago Calatrava
και στα γλυπτά του Ai Weiwei που αποτέλεσαν
αφορμή για την κατασκευή του Εθνικού Σταδίου
στο Πεκίνο σε σχήμα φωλιάς, οι συμμετέχοντες
θα δημιουργήσουν ευφάνταστες συνθέσεις και
οικιστικές φόρμες με πληθώρα ξύλινων υφών.
Παιδιά και ενήλικες θα εξάψουν τη φαντασία
τους και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
σχεδιάζοντας, κολλώντας, συναρμολογώντας
ξύλινες φόρμες και σχήματα ώστε να παραχθούν
πρωτότυπα και άρτια γλυπτικά αντικείμενα που θα
μπορέσουν να τοποθετήσουν στην φύση για να
φιλοξενήσουν πουλιά.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός
Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Δευτέρα 13/08
18.30-19.00
19.10-19.40 | 3–4 ετών
20.00-20.30
20.40-21.10 | 5–6 ετών

(έως 10 παιδιά και 10
γονείς ανά εργαστήριο με
προεγγραφή στο
snfcc.org)

Σάββατο 04, 11, 18, 25/08
18.30-19.30
19.30-20.30

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Για παιδιά όλων των ηλικιών
με τους γονείς τους
(έως 15 συμμετοχές ανά
εργαστήριο με σειρά
προτεραιότητας)

Τρίτη 07, 21, 28/08
19.00-20.30

Για παιδιά 7–12 ετών
(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ
ΚΗΠΟΣ 10

8

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ
ΚΗΠΟΣ 10

Pop Up Playground
Οι ιδέες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών
κατευθύνουν το παιχνίδι μαζί με μια μεγάλη
συλλογή από ευφάνταστα παιχνίδια και
δραστηριότητες που προάγουν την επιστημονική
αλλά και την δημιουργική σκέψη.
Οι γονείς με την βοήθεια των εκπαιδευτικών
υποστηρίζουν την ανακάλυψη παρέχοντας ένα
ευνοϊκό περιβάλλον με διακριτική αλλά ουσιώδη
αλληλεπίδραση.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Gamely
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Σάββατο 11/08
19.00-20.00
20.00-21.00
Σάββατο 25/08
18.30-19.30
19.30-20.30
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Για ηλικίες 6–10 ετών
(έως 20 συμμετοχές ανά
εργαστήριο με σειρά
προτεραιότητας)
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Εργαστήρια στο βαθύ
μπλε: Βρες το άστρο σου

Ένας γιγάντιος
κήπος ζωντανεύει

Μουσικοπερπατήματα
στο Πάρκο

Στις θερινές σας αστρο-παρατηρήσεις, πλανήτες
θα συναγωνιστούν με αστέρια, κομήτες με
ουράνια σώματα, με στόχο να γίνουν πιο
λαμπερά! Αστροφώτιστα έργα τέχνης όπως
η Έναστρη νύχτα του Vincent van Gogh και
Οι αστερισμοί του Joan Miró συναντούν το
ταξίδι του Μικρού Πρίγκηπα του Antoine de
Saint-Exupéry σε άλλους πλανήτες και αποτελούν
την έμπνευση για να ανακαλύψετε το δικό σας
ζωγραφικό άστρο, που θα σας συνοδεύσει σε
εικαστικά ταξίδια στο διάστημα.

Τα παιδιά εμπνέονται από τη χλωρίδα του
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και από τα έργα
καλλιτεχνών της σύγχρονης τέχνης και
δημιουργούν γλυπτά μεγάλου όγκου με σκοπό
να συνθέσουν τον δικό τους φανταστικό
γιγάντιο κήπο χρωμάτων. Χρησιμοποιούν σαν
βάση ανακυκλώσιμα υλικά κάθε είδους και
κατηγορίας, καθώς δοκιμάζουν τεχνικές και
πειραματίζονται με τη φόρμα, τον όγκο και
το χρώμα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που
συνδυάζει το πραγματικό με το φανταστικό.

Ρυθμικά και μουσικά παιχνίδια ταξιδεύουν
τα παιδιά στα μουσικά ακούσματα και την
ιστορία της πεντατονικής κλίμακας (από τον
Πυθαγόρα στα πολυφωνικά της Ηπείρου και
από τα γκόσπελ ως τα πέρατα του κόσμου).
Συλλέγοντας γνώσεις για το ρυθμό και τη
μελωδία, εξασκούνται πατώντας πάνω στις νότες
γνωστές αγαπημένες μελωδίες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: M-art

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Challedu
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Ξεναγήσεις

Υπηρεσίες & Χρήσιμες Πληροφορίες

Μόνιμες Εκθέσεις

> Ωράριο
Θερινό ωράριο λειτουργίας
(1η Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου):
• Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Στίβος,
Αγορά, Φάρος: 06.00-00.00
• Κέντρο Επισκεπτών 09.00-22.00

Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00

> Είσοδος
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ, οι οποίες πραγματοποιούνται
με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Για τη συμμετοχή στα
εργαστήρια απαιτείται αναμονή 30’ ενώ σε
ορισμένες είναι απαραίτητη η προεγγραφή,
λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Θέλετε να γνωρίσετε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
από κοντά; Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει ξεναγήσεις στο βραβευμένο κτιριακό
συγκρότημα που φιλοξενεί τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), σχεδιασμένο
από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop. Ανακαλύψτε
τις αίθουσες κοινού αλλά και μερικούς από τους backstage χώρους των δύο
κτιρίων. Επισκεφθείτε τις αίθουσες προβών, την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος
και την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, και περιηγηθείτε στο Δημόσιο Τμήμα της
ΕΒΕ, τα ερευνητικά αναγνωστήρια και τους χώρους αποθήκευσης των βιβλίων.

Ξεναγήσεις για
ομάδες, συλλόγους,
οργανισμούς & ΜΚΟ

Επίσης, προσφέρονται καθημερινά ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος. Ως σύγχρονο έργο Αρχιτεκτονικής Τοπίου, το νέο Πάρκο
της πόλης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της
βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου
σε διαρκή εξέλιξη. Ένας φιλόξενος και ανοιχτός χώρος, με φυτεύσεις
και χαρακτήρα που αντανακλούν το μεσογειακό τοπίο, που μπορείτε να
επισκεφθείτε καθημερινά.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο
216 8091004 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση tours@snfcc.org.
Για ομάδες 12 έως 25 ατόμων.

• Για πληροφορίες, το αναλυτικό πρόγραμμα των ξεναγήσεων και προεγγραφή,
επισκεφθείτε το SNFCC.org/events.
• Οι ξεναγήσεις ακολουθούν διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα στους χώρους
του ΚΠΙΣΝ και τη χρήση σκαλοπατιών και ανελκυστήρα.
• Η ξενάγηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιείται εφόσον οι καιρικές συνθήκες
το επιτρέπουν.

Οι ξεναγήσεις για ομάδες
προσφέρονται για εκπαιδευτικούς
συλλόγους, πολιτιστικούς
οργανισμούς, ΜΚΟ και άλλους
φορείς ειδικού ενδιαφέροντος.

> Προσβασιμότητα
• Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος είναι πλήρως προσβάσιμο από όλους.
• Όλες οι είσοδοι, οι ανελκυστήρες, καθώς
και ο χώρος του Στίβου είναι προσβάσιμοι
από ΑμεΑ.
• Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει θέσεις στάθμευσης για
ΑμεΑ στο ισόγειο του parking, καθώς και
αναπηρικά αμαξίδια για την εσωτερική
μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.
• Στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Κιόσκι του
Πάρκου και στην Αγορά υπάρχουν διαθέσιμα
WC για άτομα με αναπηρία.
• Σε όλες τις διαδρομές που οδηγούν στα
κτίρια του ΚΠΙΣΝ και στο Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών.
• Οι σκύλοι-οδηγοί είναι ευπρόσδεκτοι σε
όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ.
> Κατοικίδια
Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα σε όλους
τους εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ εκτός
από το Ξέφωτο, τον Λαβύρινθο και τις Παιδικές Χαρές. Θα πρέπει να είναι πάντοτε με
λουρί, και να βρίσκονται υπό την εποπτεία του
κηδεμόνα τους, ο οποίος οφείλει να μεριμνά
για την καθαριότητα του χώρου.
> Wi-Fi
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει δωρεάν Wi-Fi, ενώ παρέχει
δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος.
> Δωρεάν έντυπα σε ψηφιακή μορφή
Στο ΚΠΙΣΝ έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στον υπολογιστή
ή το smartphone σας, σε πολλά περιοδικά και
εφημερίδες από ολόκληρο τον κόσμο μέσω
της πλατφόρμας pressreader.com
> Φωτογράφηση
Η φωτογράφηση στους χώρους του ΚΠΙΣΝ
επιτρέπεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.
Για οποιαδήποτε αίτημα φωτογράφησης με
εμπορικό/διαφημιστικό σκοπό θα πρέπει
να αποστείλετε προηγουμένως e-mail στο
info@snfcc.org. Η χρήση drones για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται.
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> ΑΤΜ
Στο χώρο Υποδοχής του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν
ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής
Τράπεζας.

> Ιατρεία
Στο χώρο του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ιατρεία στελεχωμένα με νοσηλευτικό προσωπικό.
> Εστίαση
Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν
τέσσερα σημεία εστίασης:
Agora Bistro (στην Αγορά)
Δευτέρα-Κυριακή 08.00-00.00
Canal Café (στο Κέντρο Επισκεπτών-Κανάλι)
Δευτέρα-Κυριακή 09.00-00.00
Pharos Café (στον Φάρο)
Δευτέρα-Κυριακή 09.00-00.00
*Οι ώρες λειτουργίας ενδέχεται να τροποποιούνται για τις ανάγκες συγκεκριμένων εκδηλώσεων
Park Kiosk (στο Πάρκο)
Δευτέρα-Κυριακή 08.00-00.00
Coffee Van οn tour: 09.00-21.00
Juice Van on tour: 09.00-21.00
Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 10%
έκπτωση στους χώρους εστίασης
> Κάπνισμα
Βάσει της σχετικής οδηγίας της περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED, το κάπνισμα δεν
επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του
ΚΠΙΣΝ, καθώς και σε απόσταση 8μ. από
τα εξωτερικά ανοίγματα των κτιρίων. Στους
λοιπούς ανοιχτούς χώρους του ΚΠΙΣΝ το
κάπνισμα επιτρέπεται. Oι επισκέπτες παρακαλούνται να σεβαστούν το χώρο και να
χρησιμοποιούν τα σταχτοδοχεία δαπέδου που
έχουν τοποθετηθεί. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε
τους επισκέπτες να απολαύσουν το Πάρκο
χωρίς να καπνίσουν.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ
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Κύπελλο Σπύρου Λούη
Το Ασημένιο Κύπελλο που εμπνεύστηκε και
σχεδίασε ο Michel Bréal για τον Πρώτο
Μαραθωνιονίκη, τον Έλληνα Σπύρο Λούη,
και το οποίο του απονεμήθηκε κατά τους
πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες
στην Αθήνα, το 1896, εκτίθεται μόνιμα στο
ΚΠΙΣΝ.
Το ιστορικό κειμήλιο αγοράστηκε από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε δημοπρασία
του οίκου Christie’s όταν διατέθηκε προς
πώληση από τον εγγονό του δρομέα. Η
απόκτηση του Κυπέλλου συνοδεύτηκε από
την άμεση δέσμευση του Ιδρύματος να το
καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και
να το μοιραστεί με όλους, εκθέτοντάς το
μόνιμα στο ΚΠIΣΝ μετά την ολοκλήρωσή
του. Έως τότε, περισσότεροι από 3.500.000
επισκέπτες είχαν ήδη την ευκαιρία να δουν
το Κύπελλο από κοντά, κατά τη φιλοξενία
του στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο
Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη.

> Βιωσιμότητα
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει πλατινένια Πιστοποίηση
LEED ως Πράσινο Κτίριο. Η πιστοποίηση αυτή
θεωρείται η υψηλότερη δυνατή διάκριση για
περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Πιστοποιεί
ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί
και λειτουργεί με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, με περιβαλλοντικά καινοτόμες
πρακτικές αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση
ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού,
τη μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της
ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος,
και την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Η
πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί
την πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας κλίμακας στην Ευρώπη.
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Χάρτης

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

Pharos Café

D

Park Kiosk

Agora Bistro

E

Canal Café

C

Coffee & Juice Van on tour

ΜΜΜ

ΛΕΩΦ. Σ Υ Γ Γ Ρ

ΟΥ

(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα
προς Πειραιά)

• 550: Κηφισιά – Π. Φάληρο
(Στάση Ευγενίδειο στην άνοδο της Λεωφ.
Συγγρού, στάση Ωνάσειο στην κάθοδο)

• 860: Π. Φάληρο – Σχιστό
(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα
προς Πειραιά)

D

• Α1: Πειραιάς – Βούλα

E

Ε Υ Ρ ΙΠ ΙΔ

ΤΑΓ/ΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ
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ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΩΝΑΣΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ

Φ

ΙΛ

ΤΑΓ/ΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ

ΛΑ

Μ

Ο
ΠΡ

Υ

ΙΠ

Π

Ο

Υ

ΟΥ

Ω
ΤΣ
ΚΑ

ΝΗ

Το ΚΠΙΣΝ δεν ευθύνεται για τυχόν
τροποποιήσεις δρομολογίων των ΜΜΜ

Κοντά από το ΚΠΙΣΝ
διέρχονται τα εξής μέσα:

• 217: Πειραιάς – Σταθμός Δάφνη

Ε Υ Ρ ΙΠ ΙΔ

SNFCC Store

B

(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα
προς Πειραιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Υπόγεια
Διάβαση
Πεζών
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6

Λεωφορεία
• 130: Πειραιάς – Νέα Σμύρνη

ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
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ΝΟ
Ε Ι ΔΩ
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3

(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα
προς Πειραιά)

Parking
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει χώρο στάθμευσης
χωρητικότητας1000 αυτοκινήτων.

• Β1: Πειραιάς – Άνω Γλυφάδα
(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα
προς Πειραιά)

• Β2: Ακαδημία – Άγιος Κοσμάς
(Στάση Ευγενίδειο στην άνοδο της Λεωφ.
Συγγρού, στάση Ωνάσειο στην κάθοδο)

Τρόλεϊ
• 10: Χαλάνδρι – Τζιτζιφιές
(Στάση Επαμεινώνδα)

Τραμ
• Στάση Τζιτζιφιές

Τιμοκατάλογος:
ΙΧ
Από 00.00-19.00: €1,50/ ώρα
Από 19.00-00.00: €1,50/ ώρα
με μέγιστη χρέωση €5
Μηνιαία προσφορά:
Δευτέρα-Παρασκευή 07.00-19.00:
€100/μήνα
Μοτοσυκλέτες
€0,70/ώρα
Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 10%
έκπτωση
Περισσότερες πληροφορίες στο
SNFCC.org

Μετρό
• Σταθμός Φάληρο (ΗΣΑΠ)

Shuttle Bus
Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει καθημερινά δωρεάν
μεταφορά επισκεπτών με τη χρήση μικρού
ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus), στη
διαδρομή Σύνταγμα – Συγγρού-Φιξ –
ΚΠΙΣΝ και αντίστροφα. Το λεωφορείο
ξεκινά από το κάτω μέρος της Πλατείας
Συντάγματος (στη συμβολή με την οδό
Ερμού).

Κάθε Κυριακή, από τις 10.30 π.μ. έως
τις 12.30 μ.μ., πραγματοποιείται μόνο
η διαδρομή ΚΠΙΣΝ – Συγγρού-Φιξ και
αντίστροφα, λόγω των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στο πλαίσιο της τελετής
αλλαγής φρουράς στο Μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη.

Η υπηρεσία shuttle bus είναι προσβάσιμη
και από επισκέπτες με αμαξίδιο, κατόπιν
τηλεφωνικής συνεννόησης στο 216 8091000.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα
δρομολόγια επισκεφθείτε το SNFCC.org ή
καλέστε στο 216 8091000.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται εφόσον
το επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
και ενδέχεται να τροποποιηθούν.
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Αύγουστος 2018

Highlights

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
06.00-00.00 Έκθεση Κυπέλλου

Σπύρου Λούη

10.00-19.30 Ξεναγήσεις στο Πάρκο

& στο ΚΠΙΣΝ

σ. 31
σ. 30

•Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν
προεγγραφή στο SNFCC.org/events
•Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις για τα
εργαστήρια και τις αθλητικές δράσεις
ακυρώνονται 15’ πριν την έναρξη, εφόσον οι
κάτοχοί τους δεν έχουν παρουσιαστεί στον
χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης
•Για τις εκδηλώσεις με σειρά προτεραιότητας,
παρακαλούμε να βρίσκεστε στον χώρο
διεξαγωγής της εκδήλωσης 30’ νωρίτερα.

16.00-21.00
17.30-19.30
18.00-20.30
19.00-21.00
18.00-21.00
18.30-21.30
19.00-20.00
19.00-20.15
19.30-21.00
21.00-23.00

για άτομα 65+
Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
Στα βήματα του Μονέ!
Σχέδιο στο Πάρκο
Έχω μια ωραία ιδέα!*
Καλοκαιρινό Πικ-Νικ
στη σκιά της τέχνης!
Ομαδικό Παιχνίδι
(Football Skills)*
Άσκηση για όλους
Αθλητικά Παιχνίδια
Qigong για άτομα 50+
Κηπουροί του Πάρκου
Ποδόσφαιρο 4Χ4*

16.00-21.00
17.30-19.30
18.00-21.00
19.00-21.00
18.30-21.30
19.00-20.00
19.00-20.15
19.30-21.00
21.00-23.00

για άτομα 65+
Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
Στα βήματα του Μονέ!
Σχέδιο στο Πάρκο
Ομαδικό Παιχνίδι
(Football Skills)*
Καλοκαιρινό Πικ-Νικ
στη σκιά της τέχνης!
Άσκηση για όλους
Αθλητικά Παιχνίδια
Qigong για άτομα 50+
Κηπουροί του Πάρκου
Ποδόσφαιρο 4Χ4*

σ. 16
σ. 21
σ. 18
σ. 20
σ. 24
σ. 28
σ. 16
σ. 24
σ. 16
σ. 27
σ. 17

για άτομα 65+

18.00-21.00 Street Soccer 5X5*
19.00-20.15 Qigong για άτομα 50+
19.30-20.15 Με το 1,2,3…

Κάνουμε Γυμναστική!*
21.00-23.00 Μπάσκετ*

σ. 21
σ. 24
σ. 16
σ. 25
σ. 17

σ. 21
σ. 18
σ. 20
σ. 28
σ. 28
σ. 24
σ. 16
σ. 24
σ. 16
σ. 27
σ. 17

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών
18.00-21.00
18.00-21.00
18.30-21.30
19.00-21.00
19.00-20.15
19.00-20.00
19.30-20.15
21.00-23.00

για άτομα 65+
Street Soccer 5X5*
Εργαστήριo Εμπρού:
Ζωγραφική στο νερό*
Άσκηση για όλους
Mat Pilates
Qigong για άτομα 50+
Δημιουργική Ενόργανη
Με το 1,2,3…
Κάνουμε Γυμναστική!*
Μπάσκετ*

σ. 17
σ. 21
σ. 24
σ. 20
σ. 16
σ. 16
σ. 16
σ. 25
σ. 25
σ. 17

07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών
16.00-21.00
18.00-20.30
18.00-21.00
18.30-20.30
18.30-21.30
19.00-20.15
19.00-20.00
19.00-20.30
21.00
21.00

Π
08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών
18.00-21.00
18.00-21.00
18.30-21.30
19.00-20.00
19.00-20.15
19.00-21.00
19.30-20.15
21.00-23.00

για άτομα 65+
Street Soccer 5X5*
Εργαστήριo Εμπρού:
Ζωγραφική στο νερό*
Άσκηση για όλους
Δημιουργική Ενόργανη
Qigong για άτομα 50+
Mat Pilates
Με το 1,2,3…
Κάνουμε Γυμναστική!*
Μπάσκετ*

Π
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

σ. 16

21.00-23.00

Τ
07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

Π

Τ
07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

σ. 17
σ. 21
σ. 24
σ. 20
σ. 16
σ. 25
σ. 16
σ. 16
σ. 25
σ. 17

Π
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+

16.00-21.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
18.30-21.30 Μαθήματα ποδηλάτου για

παιδιά και για ενήλικες

18.00-21.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
18.30-20.30 Εργαστήρια κάτω

από τον μπλε ουρανό
19.00-20.15 Tai Chi για προχωρημένους
19.00-20.00 Αθλητικά Παιχνίδια
21.00
Park your Cinema:
Νινότσκα
21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*

σ. 21
σ. 18
σ. 17
σ. 26
σ. 20
σ. 16
σ. 24

07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών
16.00-21.00
18.00-21.00
18.30-20.30
18.30-21.30
19.00-20.00
19.00-20.30
19.00-20.15
21.00
21.00-23.00

για άτομα 65+
Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
Εργαστήρια κάτω
από τον μπλε ουρανό
Άσκηση για όλους
Αθλητικά Παιχνίδια
Yoga στο Πάρκο
Tai Chi για προχωρημένους
Park your Cinema:
Το Νόημα της Ζωής
Ποδόσφαιρο 4Χ4*

18

Π

11

σ. 16

08.30-09.45
17.30-20.00
18.00-21.00
18.00-21.00

σ. 21
σ. 18
σ. 26
σ. 20
σ. 16
σ. 24
σ. 17
σ. 16
σ. 09
σ. 17

Σ

08.30-09.45 Tai Chi
17.30-20.00 Καγιάκ στο Κανάλι*
18.00-21.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
18.30-20.30 Εργαστήρια στο βαθύ

μπλε: Βρες το άστρο σου

19.30-21.00 Παιχνίδια για Οικογένειες
21.00
Park your Cinema Kids:

Ράλφ: Η Επόμενη Πίστα
21.00-23.00 Μπάσκετ*

σ. 16
σ. 18
σ. 26

για άτομα 65+
Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
Έχω μια ωραία ιδέα!*
Mini Tennis*
Εργαστήρια κάτω
από τον μπλε ουρανό
Άσκηση για όλους
Tai Chi για προχωρημένους
Αθλητικά Παιχνίδια
Yoga στο Πάρκο
Park your Cinema:
Ο Ροζ Πάνθηρ
Sugahspank! & The
Swing Shoes feat. Irene
Dimopoulou
Ποδόσφαιρο 4Χ4*

σ. 12
σ. 17

04
08.30-09.45 Tai Chi

σ. 21
σ. 18
σ. 28
σ. 25
σ. 20
σ. 16
σ. 16
σ. 24
σ. 17

19

Σ

18.00-21.00 Minni Tennis*
18.00-21.00 Δημιουργούμε όλοι

μαζί τέχνη: Οι φωλιές
των πουλιών
18.30-20.30 Εργαστήρια στο βαθύ
μπλε: Βρες το άστρο σου
19.30-21.00 Παιχνίδια για Οικογένειες
21.00
Park your Cinema Kids:
Εγώ ο Απαισιότατος 3
21.00-23.00 Μπάσκετ*

19.00-20.00 Yoga για Παιδιά
19.30-20.15 Με το 1,2,3..

Κάνουμε Γυμναστική!*
21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*

05

Κ

18.00-20.00 Petanque
18.00-21.00 Street Soccer 5X5*
19.00-20.00 Yoga για Παιδιά

σ. 20
σ. 29
σ. 24
σ. 11
σ. 17

19.00-21.00 Ρουά Ματ στο Πάρκο
19.30-20.15 Με το 1,2,3..

Κάνουμε Γυμναστική!*
21.00
Music Escapades: Idra
Kayne - If I were a boy
21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*

σ. 16
σ. 24
σ. 24
σ. 24
σ. 25
σ. 06
σ. 17

Δ
07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

(Football Skills)*

18.30-21.30 Άσκηση για όλους
19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο
19.00-20.00 Στιβομαχίες
19.00-21.00 Roller Skates
21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*

12

16.00-21.00
18.00-21.00
18.30-20.30
18.30-21.30
18.30-22.30
19.00-20.15
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.00
21.00
21.00-23.00

34

για άτομα 65+
Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
Εργαστήρια κάτω
από τον μπλε ουρανό
Άσκηση για όλους
Oh Europa από τους
Action Hero
Tai Chi για προχωρημένους
Yoga στο Πάρκο
Θεραπευτικοί Κήποι
Αθλητικά Παιχνίδια
Park your Cinema:
Μπανάνες
Ποδόσφαιρο 4Χ4*

Π

25

σ. 16

08.30-09.45 Tai Chi

17.30-20.00 Καγιάκ στο Κανάλι*
18.00-21.00 Street Soccer 5X5*
18.00-20.00 Petanque

σ. 19

19.00-20.30 Hoop Dance Party
19.30-20.15 Με το 1,2,3..

σ. 29
σ. 29

σ. 18
σ. 24
σ. 16
σ. 26

Κάνουμε Γυμναστική!*
19.30-20.30 Ένα Ρομπότ στο Πάρκο*
21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*

σ. 25
σ. 27
σ. 17

σ. 21
σ. 18
σ. 26
σ. 20
σ. 16
σ. 04
σ. 16
σ. 17
σ. 19
σ. 24
σ. 10
σ. 17

Σ

σ. 18
σ. 24
σ. 16
σ. 18
σ. 24

07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

σ. 16

10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

σ. 21

(Football Skills)*
18.30-21.10 Pop Up Playground*
19.00-20.00 Στιβομαχίες
21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*

σ. 24
σ. 28
σ. 25
σ. 17

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

σ. 17

17.30-20.00 Καγιάκ στο Κανάλι*
18.00-21.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
18.30-20.30 Εργαστήρια στο βαθύ

μπλε: Βρες το άστρο σου

18.30-20.30 Μουσικοπερπατήματα

στο Πάρκο
18.30-22.30 Oh Europa από τους
Action Hero
19.00-21.00 Παιχνίδια για Οικογένειες
21.00
Park your Cinema Kids:
Αλαντίν
21.00-23.00 Μπάσκετ*

17.30-20.00
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-20.00

σ. 25
σ. 17

για άτομα 65+

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

(Football Skills)*

18.30-21.30 Άσκηση για όλους
19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο
19.00-20.00 Στιβομαχίες
19.30-20.30 Ένα Ρομπότ στο Πάρκο*

σ. 29

18.30-20.30
18.30-22.30

σ. 29
σ. 04
σ. 24
σ. 12
σ. 17

19.00-20.00
19.30-20.15
21.00-23.00
21.00

Δ

Κ
Καγιάκ στο Κανάλι*
Street Soccer 5X5*
Βρεξ' τους όλους
Petanque
Ρουά Ματ στο Πάρκο
Oh Europa από τους
Action Hero & Full
Moon Party
Yoga για Παιδιά
Με το 1,2,3..
Κάνουμε Γυμναστική!*
Ποδόσφαιρο 4Χ4*
Ninos Du Brasil

σ. 18
σ. 24
σ. 26
σ. 16
σ. 24

07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

(Football Skills)*

18.00-21.30 Άσκηση για όλους
19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο

σ. 04
σ. 24
σ. 25
σ. 17
σ. 13

19.00-20.00 Στιβομαχίες
19.30-20.30 Άστρο… περιπέτειες!

Ένα ταξίδι στο διάστημα!*
21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*

για άτομα 65+

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

σ. 17
σ. 21

(Football Skills)*
Άσκηση για όλους
Mat Pilates
Tai Chi
Ένας γιγάντιος
κήπος ζωντανεύει
19.00-20.30 Πρασινοδάχτυλοι
21.00-23.00 Μπάσκετ*

σ. 24
σ. 16
σ. 16
σ. 16

16:00-21.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
17.30-19.30 Στα βήματα του Μονέ!

σ. 18

18.30-21.30
19.00-21.00
19.00-20.15
19.00-20.30

σ. 29
σ. 19
σ. 17

Τ

Τ
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

σ. 21

(Football Skills)*
19.00-20.15 Tai Chi
21.00-23.00 Μπάσκετ*

σ. 24
σ. 16
σ. 17

07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

σ. 16

Τ

Δ

21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*

26

σ. 24
σ. 16
σ. 17
σ. 25
σ. 17
σ. 17

Τ
08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

Σχέδιο στο Πάρκο

19.00-21.00 Καλοκαιρινό Πικ-Νικ

στη σκιά της τέχνης!

σ. 20
σ. 28

σ. 12
σ. 17

σ. 21
σ. 24
σ. 16
σ. 17
σ. 25
σ. 27
σ. 17

σ. 09
σ. 17

σ. 16
σ. 18
σ. 26

σ. 21

Δ

Κ

σ. 16
σ. 18
σ. 26

για άτομα 65+

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

(Football Skills)*

18.30-21.30 Άσκηση για όλους
19.00-20.30 Ένας γιγάντιος
19.00-20.30
19.00-20.15
20.00-21.00
21.00-23.00

κήπος ζωντανεύει
Πρασινοδάχτυλοι
Tai Chi
Mat Pilates
Μπάσκετ*

σ. 21
σ. 24
σ. 16
σ. 29
σ. 19
σ. 16
σ. 16
σ. 17

σ. 16

για άτομα 65+

16.00-21.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
17.30-19.30 Στα βήματα του Μονέ!

Σχέδιο στο Πάρκο

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι
18.30-21.30
18.30-22.30
19.00-20.00
19.00-20.15
19.00-21.00

σ. 21

για άτομα 65+

18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

(Football Skills)*

σ. 24
σ. 16
σ. 17
σ. 25

18.30-21.30 Άσκηση για όλους
19.00-21.00 Mat Pilates
19.00-20.30 Ένας γιγάντιος κήπος

σ. 27
σ. 17

19.00-20.30 Πρασινοδάχτυλοι
19.00-20.15 Tai Chi
21.00-23.00 Μπάσκετ*

ζωντανεύει

σ. 17
σ. 21
σ. 24
σ. 16
σ. 16
σ. 29
σ. 19
σ. 16
σ. 17

(Football Skills)*
Άσκηση για όλους
Oh Europa
από τους Action Hero
Αθλητικά Παιχνίδια
Qigong για άτομα 50+
Καλοκαιρινό Πικ-Νικ
στη σκιά της τέχνης!
Κηπουροί του Πάρκου
Ποδόσφαιρο 4Χ4*

Τ

Τ
08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+

16.00-21.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
18.00-21.00 Ομαδικό Παιχνίδι

(Football Skills)*
Άσκηση για όλους
Αθλητικά Παιχνίδια
Qigong για άτομα 50+
Καλοκαιρινό Πικ-Νικ
στη σκιά της τέχνης!
19.30-21.00 Κηπουροί του Πάρκου
21.00-23.00 Ποδόσφαιρο 4Χ4*
18.30-21.30
19.00-20.00
19.00-20.15
19.00-21.00

σ. 16
σ. 21
σ. 18
σ. 24
σ. 16
σ. 24
σ. 16
σ. 28
σ. 27
σ. 17

Π

Τ

19.30-21.00
21.00-23.00

07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

σ. 16

σ. 07
σ. 17

Κ

17.30-20.00 Καγιάκ στο Κανάλι*
18.00-21.00 Street Soccer 5X5
18.00-20.00 Petanque

σ. 16
σ. 25

σ. 09

Σ

Tai Chi
Καγιάκ στο Κανάλι*
Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
Μιλάμε για τα
φυτά του Πάρκου
18.30-20.30 Εργαστήρια στο βαθύ
μπλε: Βρες το άστρο σου
19.00-21.00 Μουσικοπερπατήματα
στο Πάρκο
21.00
Park your Cinema
Kids: Οι περιπέτειες του
Τεν-Τεν
21.00-23.00 Μπάσκετ*

19.00-20.30 Open Air Hoop Dance

σ. 29
σ. 24

Π
σ. 16

σ. 21
σ. 18
σ. 20
σ. 24
σ. 16
σ. 04
σ. 24
σ. 16
σ. 28
σ. 27
σ. 17

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+

18.00-21.00 Street Soccer*
18.30-21.30 Άσκηση για όλους
18.30-22.30 Oh Europa

από τους Action Hero
Mat Pilates
Qigong για άτομα 50+
Δημιουργική Ενόργανη
Με το 1,2,3…
Κάνουμε Γυμναστική!*
19.30-20.30 Άστρο… περιπέτειες!
Ένα ταξίδι στο διάστημα!*
21.00-23.00 Μπάσκετ*
19.00-21.00
19.00-20.15
19.00-20.00
19.30-20.15

Π
08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+
Street Soccer 5X5*
Άσκηση για όλους
Mat Pilates
Qigong για άτομα 50+
Δημιουργική Ενόργανη
Με το 1,2,3…
Κάνουμε Γυμναστική!*
21.00
Jazz Chronicles:
Jazz Octet Στρατιωτικής
Φρουράς Αθηνών:
Blue Mood
21.00-23.00 Μπάσκετ*
18.00-21.00
18.30-21.30
19.00-21.00
19.00-20.15
19.00-20.00
19.30-20.15

σ. 17
σ. 21
σ. 24
σ. 16
σ. 16
σ. 16
σ. 25
σ. 25

σ. 07
σ. 17

Photo credits: Λιακοπούλου Κατερίνα, Πηνελόπη Γερασίμου, Παύλος Σβορώνος, Shamphat Photography, Paul Blakemore, Μαρίνος Μηλιώνης,
Θοδωρής Ψιάχος, Ανδρέας Σιμόπουλος, Marco Rapisarda, Μαριτζένη Τσαγκαρή, Αθηνά Λιάσκου, Έλενα Γεωργιάδου, Χρύσα Βακάλη

σ. 17
σ. 21
σ. 24
σ. 16
σ. 04
σ. 16
σ. 16
σ. 25
σ. 25
σ. 27
σ. 17

Π
07.45-09.00 Mat Pilates
10.00-12.30 Μαθήματα Υπολογιστών

για άτομα 65+

16.00-21.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*
18.00-21.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο
18.30-20.30 Εργαστήρια κάτω
18.30-21.30
19.00-20.30
19.00-20.00
19.00-20.15
19.00-21.00
20.00
21.00-23.00
21.00

από τον μπλε ουρανό
Άσκηση για όλους
Yoga στο Πάρκο
Αθλητικά Παιχνίδια
Tai Chi για προχωρημένους
Roller Skates για Παιδιά
ΔΙΑΓΟΓΟΙ
Ποδόσφαιρο 4Χ4*
Park your Cinema:
Τραγουδώντας στη
Βροχή

σ. 16
σ. 21
σ. 18
σ. 26
σ. 20
σ. 16
σ. 17
σ. 24
σ. 16
σ. 26
σ. 13
σ. 17
σ. 10
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Πρόγραμμα
Μελών ΚΠΙΣΝ

SN FCC M EM BERS

Εκδηλώσεις Αυγούστου για Μέλη
Τον Αύγουστο, τα Μέλη μας μπορούν να απολαύσουν τις ειδικά
για αυτά προγραμματισμένες εκδηλώσεις:

Κύκλος κρουστών με χρηστικά αντικείμενα:
Φέρε κάτι από το σπίτι
Τετάρτη 01/08
19.00 | ΜΕΣΟΓΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Εκδήλωση μόνο για Μέλη - έως 20 συμμετοχές | για παιδιά 5+, τους γονείς και τους παππούδες τους
Έναρξη προεγγραφής: 23/07

Εισαγωγή στη φωτογραφία μέσω κινητού
Δευτέρα 06/08
18.30 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΒΕ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Εργαστήριο μόνο για Μέλη - έως 18 ενήλικες | Έναρξη προεγγραφής: 23/07

Μιλάμε για τα Φυτά του Πάρκου:
Ο Μεσογειακός αμπελώνας
Κυριακή 12/08
18.00 | ΠΕΥΚΩΝΑΣ
Εκδήλωση μόνο για Μέλη - έως 30 ενήλικες | Έναρξη προεγγραφής: 09/08

Digital CV: το LinkedIn ως εργαλείο
για να βρεις την επόμενη δουλειά σου
Δευτέρα 20/08
18.30 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΒΕ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Εκδήλωση μόνο για Μέλη - έως 18 ενήλικες | Έναρξη προεγγραφής: 09/08

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Ορισμένος αριθμός θέσεων - απαιτείται προεγγραφή
Οι σύνδεσμοι για τις κρατήσεις αποστέλλονται στα Μέλη μέσω του SNFCC Members Newsletter.

Eίσαι Μέλος;
Μοιράσου μαζί μας τα στιγμιότυπα
από την επίσκεψή σου στο ΚΠΙΣΝ
με το hashtag #SNFCCmembers.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
You won't really fall in love for you can't take the chance, So please be honest
with yourself, don't try to fake romance - Από 22-26/08 το Oh Europa μας
καλεί να ηχογραφήσουμε τραγούδια αγάπης και να ενώσουμε τη φωνή μας με
όλη την Ευρώπη. Στις 26/08 μας αποχαιρετά με ένα Full Moon Party. Η Idra
Kayne φαντάζεται τη ζωή φορώντας αντρικά παπούτσια στα Music Escapades
στις 05/08. Οι Sugahspank! & The Swing Shoes feat. Irene Dimopoulou και η
Jazz Octet της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών στα Jazz Chronicles,
δυο βραδιές του Αυγούστου. Hλεκτρονική μουσική με ρυθμούς batacuda και
samba απο τους Ninos Du Brazil στις 26/08. To Park Your Cinema
Ιουλίου έρχεται να μας δείξει τη σατιρική πλευρά της ζωής. Το Park Your
Cinema Kids μας παρασύρει σε animated περιπέτειες.
Και ο μήνας
κλείνει με διάθεση για τα… πανηγύρια στις 31/08.
Μπες στο SNFCC.org/Fence και δήλωσε συμμετοχή στη μεγάλη
φωτογραφική έκθεση του ΚΠΙΣΝ!

Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Λεωφ. Συγγρού 364,
17674 Kaλλιθέα
Τηλ.: 2168091000
Email: info@snfcc.org
Με αποκ λειστική δωρεά:
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