




Φίλες και φίλοι,

Και να, που όλοι συναντιόμαστε ξανά σε μια πλατεία Βαλκανική. 
Πλατεία ευρύχωρη, όπου με «ουρανό» τον πολιτισμό και την ελεύθερη 
έκφραση αναζητάμε ακούσματα, γεύσεις, εμπνεύσεις και δημιουργίες, 
από αυτές που χαρίζουν στα Βαλκάνια τη μοναδικότητά τους.  

«Ταξιδεύουμε» και πάλι στα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που μοιάζει να 
μην έχει ούτε αφετηρία ούτε τέρμα. Κάθε σταθμός του, διαφορετικός 
αλλά και ίδιος, με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και 
με τόσα κοινά με τον προηγούμενο και τον επόμενο, που δύσκολα 
αντιλαμβάνεται κανείς τη διαφορά. 

«Ταξιδεύουμε» και πάλι στα Βαλκάνια, επιμένοντας να δημιουργούμε 
ψηφίδα-ψηφίδα αυτό το πολύχρωμο μωσαϊκό ανθρώπων, πολιτισμών 
και ιδεών, να συνεχίζουμε έναν αέναο διάλογο (που άλλοτε με εντάσεις 
και άλλοτε με ηρεμία) μοιάζει να έχει ριζώσει σε αυτό το κομμάτι της 
Ευρώπης. 

Πυξίδα μας η συνεργασία, η αλληλεπίδραση, η διάδραση, το αντάμωμα, 
ο διάλογος και η επικοινωνία. Μοναδικός και σταθερός στόχος είναι η 
ενίσχυση της φιλίας και συνεργασίας των λαών, η ειρήνη στην περιοχή 
μας και η ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα προς όφελος των ανθρώπων και 
των λαών.

Ο πολιτισμός, τα γράμματα, οι τέχνες ενισχύουν αυτόν τον ειρηνικό 
διάλογο, δημιουργούν προϋποθέσεις συνεργασίας και ειρηνικής 
συνδιαλλαγής, ενισχύουν τον αλληλοσεβασμό, δείχνουν τον δρόμο για 
τη συνύπαρξη. 

Και είναι αυτό το μονοπάτι του πολιτισμού που πρέπει σήμερα οι νέοι 
Βαλκάνιοι να ακολουθήσουν, προκειμένου ποτέ ξανά να μην ανυψωθούν 
«τείχη» διχόνοιας και απομόνωσης.  

Με πνεύμα ανοιχτό, οφείλουμε να επιμένουμε σε όσα μας ενώνουν. Και 
τέτοιους ενωτικούς κρίκους, που υπάρχουν πάρα πολλοί, ανακαλύπτουμε 
και γνωρίζουμε σε κάθε Βαλκανική Πλατεία, μια Πλατεία που κάθε χρόνο 
εξελίσσεται σε γιορτή της τέχνης, της παράδοσης και του πολιτισμού, 
και εν τέλει σε γιορτή της φιλικής συμβίωσης των λαών…

Σίμος Δανιηλίδης, 
Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών
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«Το σχολείο του Καραγκιόζη»
Ο Καραγκιόζης στήνει το δικό του 
σχολείο. Ένα σχολείο γέλιου και 
χαράς όπου τα παιδιά μαθαίνουν και 
διασκεδάζουν!!!

Φέτος στον προάγγελο των εκδηλώσεων της Βαλκανικής Πλατείας θα συναντηθούν 
μουσικοχορευτικά συγκροτήματα με χορούς και τραγούδια από Μακεδονία, Θράκη, 
Ήπειρο, Πόντο και Νησιά. Χορευτές και μουσικοί θα περιδιαβούν στις γειτονιές της 
Νεάπολης και θα συναντηθούν στην πλατεία Ειρήνης (Ρολόι) για να ξεκινήσει το 
μουσικό σεργιάνι σε όλη την Ελλάδα.

Σας περιμένουμε όλους στη μεγάλη αυτή 
γιορτή συν χορώ και οργάνοις γιατί είναι 
ωραίο οι μνήμες να ζωντανεύουν στο 
χορό.
Γιατί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 
λαϊκή μας παράδοση, «Ας τραγουδήσω κι 
ας χαρώ, ας παίξω κι ας χορέψω».

Πάρκο Αναγεννήσεως - 9 μ.μ. 
Παράσταση Καραγκιόζη 
από το Σκιοθέατρο Αγαπίου 

Νεάπολη - Πλατεία Ειρήνης (Ρολόι) - 7 μ.μ. 
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Με τα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη Σταύρου 
Κουγιουμτζή θα μας ταξιδέψει ο Γιώργος 
Νταλάρας, με οδηγό την μεγάλη αγάπη του 
για τον «αγαπημένο συνθέτη της ζωής του».  
Δεκάδες υπέροχα τραγούδια μας άφησε πολύτιμη 
κληρονομιά ο σπουδαίος συνθέτης σε στίχους 
δικούς του αλλά και πολύ σημαντικών ποιητών 
και στιχουργών. Ο Γιώργος Νταλάρας άρχισε 
αυτήν την καθοριστική για τη μουσική του 
διαδρομή συνοδοιπορία με τον μεγάλο συνθέτη, 
ερμηνεύοντας μελωδίες που σφράγισαν το 
Ελληνικό τραγούδι και μέχρι σήμερα διατηρούν 
την αλήθεια και την αμεσότητά τους, συγκινούν 
και γοητεύουν. Διαχρονικά τραγούδια που δεν 
«αγγίζουν» μόνο όσους τα γνώρισαν την εποχή 
που γεννήθηκαν, αλλά συνεχίζουν να μαγεύουν 
τις επόμενες γενιές. 
Μαζί του οι Ζαχαρίας Καρούνης, Ασπασία 
Στρατηγού και Μαρία Κουγιουμτζή.

Είσοδος ελεύθερη

Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη 
Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Συμμαχικά Κοιμητήρια (επί της οδού Λαγκαδά) – 9 μ.μ. 
“Άσε με πάλι να σου πω”
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Μία έκθεση για τη ‘φύση’, τη φύση του πλανήτη ή τον πλανήτη ως φύση και τη φύση 
του ανθρώπου πάνω σε αυτόν. Δύο, σε πρώτη ανάγνωση, διαφορετικά μεταξύ τους 
θέματα, παρουσιάζονται πλάτη-πλάτη σαν αντικειμενικοί παράγοντες μιας συνεχούς 
εξέλιξης. 
Δύο φωτογράφοι – δύο έργα σε συνύπαρξη/αλληλοδιάδραση  στηριγμένη στη 
μοναδική δυνατότητα του φωτογραφικού μέσου να καταγράφει αδιόρατες περιόδους 
του ρέοντος χρόνου δίνοντάς τους τη δέουσα πνευματικότητα.

Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2016
Παραγωγή Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Εκθεσιακός χώρος περιοχή Στρεμπενιώτη
«Ίχνη της απεραντοσύνης»
Έκθεση Φωτογραφίας των Damir Buzurovic και Bojan Petrovic 
(Σερβία) 

Bojan Petrovic

Damir Buzurovic



Είσοδος 5 ευρώ

Ο πολυτάλαντος Πάνος Μουζουράκης, με 
την ξεχωριστή φωνή και σκηνική παρουσία, 
θα ερμηνεύσει τραγούδια δικά του, αλλά 
και πρωτότυπες έως και χιουμοριστικές 
διασκευές από ελληνικά και ξένα τραγούδια 
που τον σημάδεψαν. 
Rock, swing, funk και φυσικά αγαπημένες 
ελληνικές μελωδίες σε εντελώς νέες εκδοχές 
μπλέκονται αριστοτεχνικά με κάποια από τα 
ολοκαίνουργια τραγούδια του.

Πηγή έμπνευσης της μπάντας τα ζοφερά 
γεγονότα τα οποία μετασχηματίζονται 
και μεταδίδονται μουσικά - σε αντίθεση 
με το όνομά τους (Neozbiljni pesimis-
ti – επιπόλαιοι πεσιμιστές) μέσα από 
μια χαρούμενη και αισιόδοξη σκηνική 
παρουσία. Η μουσική τους αναμιγνύει 
το γνωστό μουσικό ύφος του balcan με 
στοιχεία από έθνο-punk, rock, funk και 
ska. Οι επιτυχημένες κυκλοφορίες δίσκων,  
οι εγκωμιαστικές κριτικές,  οι προσκλήσεις 
σε μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις και οι 
πολυάριθμες εμφανίσεις σε  ξένα φεστιβάλ 
(Σλοβενία, Βοσνία, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ. 
Πολωνία, Γαλλία), τους κατατάσσουν 
σήμερα στην κορυφή και στα top μουσικά 
σχήματα των Βαλκανίων. 

Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ.  

Πάνος Μουζουράκης 

Neozbiljni pesimisti (Σερβία) 
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Ο αγαπημένος και πολύ σημαντικός 
τραγουδιστής Κώστας Μακεδόνας θα μας 
χαρίσει μουσικές στιγμές που θα μείνουν 
για καιρό μέσα μας. ‘Εχοντας επιλέξει 
μελωδικούς και κυρίως λαϊκούς δρόμους, 
επιδιώκει να ενωθεί με τον κόσμο σε μια 
παρέα που τραγουδάει την καρδιά και το 
κέφι της. 
Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε τραγούδια όπως το «Στον Λευκό τον Πύργο», το «Έπεσε 
Έρωτας» ή τα κλασικά «Αχ αυτός ο άτιμος», «Ο πιο καλός ο μαθητής» και τόσα άλλα 
υπέροχα και αγαπημένα; Από το πρόγραμμα του Κώστα Μακεδόνα δεν λείπουν και 
τα τραγούδια-σταθμός της ελληνικής δισκογραφίας των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου 
Χατζιδάκι, Χρήστου Νικολόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου, Μάνου Λοΐζου και άλλων 
σπουδαίων δημιουργών.
Μαζί του επί σκηνής, η Μαίρη Δούτση, μια αυθεντική λαϊκή ερμηνεύτρια που η πορεία 
της στο χώρο του καλού τραγουδιού δημιουργεί προσδοκίες.

Εκθεσιακός χώρος περιοχή 
Στρεμπενιώτη - 8 μ.μ.

Παρουσίαση βιβλίου 
«ζωή μεθόρια» 
του Θεόδωρου Γρηγοριάδη 
(εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ)  

Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ.
Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα 

Είσοδος   5 ευρώ
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Με ένα ουράνιο μουσικό τόξο με χρώματα 
από την Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε την Άλκηστι Πρωτοψάλτη, 
μια απο τις πιο αγαπημένες διαχρονικές 
Ελληνίδες ερμηνεύτριες, η οποία φημίζεται 
γιά την “δωρική” και τρυφερή φωνή της, την 
ξεχωριστή έκφρασή της αλλά και τη μοναδική 
σκηνική της παρουσία που ξεσηκώνει το κοινό 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.
Το πρόγραμμα αυτό έχει παρουσιαστεί στο 
Μetropolitan Museum της Νέας Υόρκης, στο 
Alhambra theater του Παρισιού, στο Cadog-
han theater του Λονδίνου, στο Τελ Αβίβ, στην 
Κύπρο κ.α. με ιδιαίτερη επιτυχία και απέσπασε 
τις καλύτερες κριτικές.
H εξαιρετική ερμηνεύτρια θα μας συγκινήσει 
τραγουδώντας μελοποιημένη ποίηση 
του Οδυσσέα Ελύτη και θα συνεχίσει με 
σύγχρονη ελληνική μουσική, χαρίζοντάς 
μας τα καλύτερά της τραγουδια που θα μας 
κάνουν να ονειρευτούμε, να αγαπήσουμε, να 
ξεχάσουμε, τραγούδια με χρώματα από την 
Ελλάδα, μελωδικά, με ροκ πινελιές, τραγούδια 
που θα γεμίσουν την ψυχή μας.
Μαζί της μία ομάδα εξαιρετικών μουσικών, 
διακεκριμένων σολίστ, οι οποίοι ξεχωρίζουν 
με το πάθος τους, ξεδιπλώνοντας μοναδικά 
στη σκηνή το ταλέντο τους.

Ανοιχτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ. 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Είσοδος 10 ευρώ
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Από τις αγαπημένες φωνές του αλβανικού 
τραγουδιού με ξεχωριστή χροιά και με πληθώρα 
φωνητικών προσόντων.
Γεννημένη στα Τίρανα, από μικρή ηλικία κάνει 
την εμφάνισή της στον καλλιτεχνικό στίβο. 
Μετά από σπουδές στο Καλλιτεχνικό Λύκειο 
«Jordan Misja» και στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών των Τιράνων, ξεκινά την καριέρα της 
ως επαγγελματίας ερμηνεύτρια σε κλασικές 
οπερετικές σκηνές.  
Ερμηνεύει όλα τα είδη τραγουδιών από 
κλασικό, pop, jazz μέχρι δημοτικό και λαϊκό, 
με πολλές διακρίσεις εντός και εκτός χώρας, 
Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ελβετία, ΗΠΑ. Το 
τελευταίο της Album (τέταρτο στη σειρά) με 
τίτλο «Tingujt e shpirtit tim – Ήχοι της ψυχής 
μου» κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο 
και έτυχε ένθερμης και ευρείας αποδοχής από 
το αλβανικό κοινό εντός και εκτός Αλβανίας. 
Σήμερα, εκτός από την καλλιτεχνική της 
παρουσία, συνεχίζει την ακαδημαϊκή της 
καριέρα ως καθηγήτρια τραγουδιού στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών Τιράνων.  

Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης - 9 μ.μ.
Manjola Nallbani (Αλβανία)

Είσοδος   5 ευρώ
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Συναυλία της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών 
με τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Μεγάλες και διαχρονικές 
επιτυχίες του συνθέτη, πολλές από τις οποίες πρωτοακούστηκαν στις ιστορικές ταινίες 
του ελληνικού κινηματογράφου. Την Ορχήστρα θα διευθύνει ο Βασίλης Μπουλούσης 
και τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν οι: Ανδρέας Καρακότας, Μαρία Κουβακλή, Χρήστος 
Στόικος, Αγγελική Καραγιώργου και Ανίλα Τέλι. Την ενορχήστρωση έχει επιμεληθεί ο 
Πάνος Κοσμίδης.

«Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων, κι όχι σ’ αυτό 
που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθείσες συνήθειές μας».
Μάνος Χατζιδάκις

Ανοιχτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ. 
Συναυλία της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής 
του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών 

Είσοδος ελεύθερη



καθημερινά από τις 7μ.μ.-  8μ.μ.
Boomwhackers 
Μουσικοκινητικό εργαστήριο

για παιδιά με τη μουσικό Έφη Μπαχτσεβάνα.
Θα μάθουμε τις νότες, θα παίξουμε ρυθμούς, παιχνίδια και τραγούδια 
παρέα με την Boomwhackers Orchestra του Δήμου Νεάπολης - 
Συκεών.



Ένα πρωτότυπο διαδραστικό ταξίδι γνωριμίας με την ανθρωπογεωγραφία της 
μεγάλης πολύχρωμης γειτονιάς των Βαλκανίων μέσα από παιχνίδια γνώσεων 
και δημιουργικές εικαστικές δραστηριότητες. 

Παιδιά ελάτε να φτιάξουμε ιδιόφωνα μουσικά όργανα (σείστρα, μαράκες, μικρά 
έγχορδα και πνευστά) χρησιμοποιώντας υλικά από την ανακύκλωση καθώς και 
διακοσμητικά υλικά. 

Μια παράσταση με ζωντανή μουσική, γεμάτη 
χιούμορ και τρυφερότητα. Εκεί που δεν το 
περιμένεις τα άχρηστα γίνονται χρήσιμα! 
Τα άσχημα όμορφα! Ο Μάριος, η Ελένη κι ο 
Παύλος ανοίγουν τα φτερά τους και τα δικά 
μας φτερά στη φαντασία! Και μας… χαρίζουν 
τα δώρα που δωρίστηκαν!

εργαστήρια 7 μ.μ. - 9 μ.μ
επιμέλεια: καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα «Σχεδία στην πόλη»

Ταξιδεύοντας στα Βαλκάνια, διαπολιτισμικό πολιτιστικό πρόγραμμα

Παίζουμε μουσική; 

«Το δώρο» 
παράσταση κουκλοθεάτρου 
– θεάτρου 
από το Κ.Θ.Β.Ε.  
9 μ.μ. 
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Με ξύλο, χαρτί, πηλό και φυσικά υλικά θα φτιάξουμε παιχνίδια που ταξίδεψαν 
στον χρόνο απ’ την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, παιχνίδια ξεχασμένα που 
όμως «κάτι μας θυμίζουν»,  παιχνίδια απλά και διασκεδαστικά. Το κάθε παιδί 
θα έχει την ευκαιρία να κατασκευάσει τη δική του «ίυγγα»,  πολύχρωμη 
σβούρα ή νεροσφυρίχτρα και να μάθει πως παίζονται.

Στην «Παιχνιδογωνιά» της Βαλκανικής Πλατείας παιδιά και γονείς θα μοιραστούν 
στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς μέσα από παραδοσιακά και μουσικοκινητικά 
παιχνίδια, σκυταλοδρομίες, τσουβαλοδρομίες και αστείες δοκιμασίες.

Ένα παράξενο ξωτικό μπερδεύει τα παραμύθια και αρχίζει μια περιπέτεια 
μπροστά στην παράγκα του Καραγκιόζη … 
Ένα έργο για μικρούς και μεγάλους.

εργαστήρια 7 μ.μ. - 9 μ.μ
επιμέλεια: καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα «Σχεδία στην πόλη»

Εργαστήρι κατασκευής αρχαίων παιχνιδιών για γονείς και παιδιά

Παιχνίδια παντός καιρού! διαδραστικά ομαδικά παιχνίδια

«Η παραμυθοσαλάτα του 
Καραγκιόζη» 
Παράσταση Καραγκιόζη 
από το Σκιοθέατρο Αγαπίου 
9 μ.μ. 
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Δίνουμε ζωή σε αντικείμενα δημιουργώντας με ανακυκλώσιμα υλικά και 
παίζουμε με τον πηλό. 

Σε ένα καμβά μεγάλων διαστάσεων (3 Χ 2 ) που θα στηθεί στο χώρο αλλά και 
σε μικρότερους καμβάδες (για παιδιά μικρότερης ηλικίας) θα έχει σχεδιαστεί 
αδρά ο σπουδαίος πίνακας του Πάμπλο Πικάσο. Παιδιά ελάτε να ζωγραφίσουμε 
ομαδικά τον πίνακα με τα δικά μας  χρώματα και να αφήσουμε ένα εικαστικό 
αποτύπωμα για την ειρήνη στον κόσμο. 

Το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών 
παρουσιάζει το μουσικό παραμύθι σε κείμενα 
και μουσική της μουσικού του Ωδείου Αγγελικής 
Καραγιώργου (Α΄εκτέλεση).
Τι θα λέγατε λοιπόν να φεύγαμε για διακοπές; Να πηγαίναμε λέει σε ένα 
φανταστικό χωριό που να τα έχει όλα! Να έχει ένα βουνό με πανύψηλα 
δένδρα, ένα δάσος με όλων των ειδών τα πουλιά, ένα ποτάμι όπου στις όχθες 
του παίζουν νεράιδες και ξωτικά, μια θάλασσα με πεντακάθαρα, διάφανα 
νερά, κι αν είμαστε τυχεροί, να συναντήσουμε τη γοργόνα, την αδελφή του 
Μέγα Αλέξανδρου… 
Ελάτε μαζί μας να ταξιδέψουμε σε μια σαγηνευτική μουσική ιστορία για 
μικρούς και μεγάλους.

εργαστήρια 7.30 μ.μ. - 9 μ.μ

«Η Γκουέρνικα της Ειρήνης», ατελιέ ζωγραφικής
Επιμέλεια: καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα «Σχεδία στην πόλη».

Μουσικό παραμύθι 
«Διακοπές στο χωριό» 
9 μ.μ.
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Κατασκευάζουμε πάνινα ζωάκια, ανθρωπάκια, αμαξάκια, παιχνίδια κ.ά. από 
υλικά συμβατά και ακίνδυνα προς τα παιδιά.

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο παραδοσιακές 
τηγανίτες, λουκουμάδες, μπισκοτολούκουμα κι άλλες γλυκές συνταγές της 
γιαγιάς. Γνωρίζουμε υλικά και τεχνικές και παίρνουμε μαζί μας τις πιο νόστιμες 
συνταγές!

Εργαστήριο κατασκευής πάνινης κούκλας από την ομάδα JINX

Γλυκές γεύσεις από τα παλιά, εργαστήριο παραδοσιακής κουζίνας
Επιμέλεια: καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα «Σχεδία στην πόλη».
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Η ομάδα JINX παρουσιάζει το γνωστό παιδικό 
παραμύθι υπό τους ήχους γνωστών κομματιών 
της κλασικής μουσικής. Στην παράσταση   δίνεται 
έμφαση στο πώς κατασκευάζονται οι κούκλες και 
τα σκηνικά. Οι κουκλοπαίχτες  Ντόμινι Λυμπέρη 
και Χρύσα Καρκαντώνη δεν κρύβονται πίσω 
από τα σκηνικά, αλλά συμμετέχουν διαδραστικά 
στην παράσταση, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα 
συναρπαστική για τα παιδιά.  

«Ο λύκος και τα 3 
γουρουνάκια»
παράσταση κουκλοθεάτρου
9 μ.μ.

εργαστήρια 7.30 μ.μ. - 9 μ.μ



Τα παιδιά θα  φτιάξουν με νήματα, κουμπιά, χάντρες, κορδέλες κόσμημα,  
μπρελόκ και σελιδοδείκτες ως ενθύμιο από τις φετινές εκδηλώσεις της 
Βαλκανικής Πλατείας.

Τα «πρέπει»  και τα «θέλω»... δύσκολο πράγμα. 
Αν όμως ξέρεις τα «πρέπει», καλό είναι να βρεις 
και τα «θέλω». Και αν γνωρίζεις τα «θέλω», καλό 
είναι να τα βάλεις σε σειρά, ώστε τα «πρέπει» 
να μην τα πνίξουν. Τι λέτε; Το σκιάχτρο θα τα 
καταφέρει;

εργαστήρια 7.30 μ.μ. - 9 μ.μ

παρουσίαση βιβλίου 
7 μ.μ

Ένα ενθύμιο από τη Βαλκανική Πλατεία
εργαστήριο δημιουργικών κατασκευών
Επιμέλεια: καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα «Σχεδία στην πόλη»

«Τα πρέπει και τα θέλω στου σκιάχτρου το καπέλο» 
της Ναντίνα Κυριαζή. Εκδόσεις ΔΙΑΠΛΟΥΣ 
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Τα παιδιά με τη βοήθεια εκπαιδευτών τσίρκου μαθαίνουν ζογκλερική (μπάλες, 
diabulus, κορδέλες, πιάτα, κορίνες, κ.λπ.), και απλά μαθήματα ακροβατικής.
Ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων βασισμένο 
στις αρχές του κοινωνικού τσίρκου, με παιχνίδια συγκέντρωσης της προσοχής, 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Εργαστήρι τσίρκου με τους Dromocósmicas



ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ο λόρδος Μπάιρον, ένας  πολυτάλαντος τσαρλατάνος καλλιτέχνης και η 
άγαρμπη συνεργάτιδά του Σινιορίνα, πρωταγωνιστούν στο «Muamba», 
μια παράσταση για όλες τις ηλικίες με κωμικές καταστάσεις, μαγικά κόλπα, 
εντυπωσιακά ακροβατικά. 
Μίμηση, μουσική, ταχυδακτυλουργικά κολπα, σχοινοβασία, όλα έχουν τη 
θέση τους σε αυτή την παράσταση που θα μας κάνει να ταξιδέψουμε στην 
ατμόσφαιρα ενός παλιού μικρού τσίρκου, που περιπλανιέται στον κόσμο...

Muamba show
παράσταση τσίρκου από τους Dromocósmicas  
9 μ.μ. 
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕ ΤΗN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ

25  στάση Ρολόι (πλατεία Ειρήνης) 
29 στάση Πολυκλαδικό ΙΑΝΟΣ βιβλιοπωλείο

ΣΑΡΩΘΡΟΝ bar

2313 313 125
2313 329 540

www.dimosneapolis-sykeon.gr
keyns2012@gmail.com
dimarhos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
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