Πρόγραμμα εκδηλώσεων Χριστουγέννων

Άγιοι και καλικάντζαροι, παιδιά και γάτες, βοσκοί και ζητιάνες, ερωτευμένοι και πολεμιστές
περιμένουν να σας αφηγηθούν τις ιστορίες τους στο Χώρο Τεχνών!
ξεκινάμε..
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
Ιστορίες και παραμύθια του Δωδεκαημέρου
παραμύθια από όλο τον κόσμο
μικρούς και μεγάλους

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες και
για

Αφήγηση, Σκηνική επιμέλεια: Στέλιος Πελασγός

Άγιοι και καλικάντζαροι, παιδιά και γάτες, βοσκοί και ζητιάνες, ερωτευμένοι και
πολεμιστές ξεφυτρώνουν μέσα από τις λαϊκές ιστορίες που προσπαθούν να διηγηθούν την
χαρά από την γέννηση του Χριστού και τις ελπίδες από το Νέο Χρόνο. Ιστορίες αστείες
αλλά και τρομακτικές, ιστορίες τρυφερές και απροσδόκητες, λέξεις αστραφτερές και
λαμπρές.

Χώρος Τεχνών, 6.00μ.μ / με κάρτα ελεύθερης εισόδου*
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου
Ο κοκκινολαίμης και το έλατο Αφήγηση, Σκηνική επιμέλεια: Στέλιος Πελασγός Η
καλή καρδιά του Έλατου το κρατά καταπράσινο μέσα στο βαρύ χειμώνα. Κι ο μικρός
κρυωμένος Κοκκινολαίμης μαθαίνει μια μεγάλη αλήθεια: οι πιο πλούσιες αγκαλιές δεν είναι
και οι πιο ζεστές.

(Μια παράσταση αφήγησης που μπορούν να παρακολουθήσουν και μικρότερα παιδιά με την
συνοδεία των γονιών τους).
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Χώρος Τεχνών, 6.00μ.μ /με κάρτα ελεύθερης εισόδου*

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου
Τι είναι ένα δώρο; Αφήγηση, Σκηνική επιμέλεια: Στέλιος Πελασγός
Παράσταση
αφήγησης χριστουγεννιάτικων παραμυθιών και θρύλων για παιδιά και νέους με νοητική
υστέρηση. Η αξία του δώρου μέσα από τις απλές και ποιητικές εικόνες της παράδοσης
Χώρος Τεχνών, 6.00μ.μ /παράσταση αποκλειστικά για παιδιά με νοητική υστέρηση
και τους συνοδούς τους

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
TRANSCRIPTION ENSEMBLE «Τα βαλς των Χριστουγέννων»
βραδινή
εορταστική συναυλία κλασικής μουσικής που παρουσιάζει εορταστική μουσική εμπνευσμένη
από τα Χριστούγεννα κι από την πόλη της Βιέννης και ολοκληρώνεται με τα έργα του
Johann Strauß Sohn (1825 – 1899) Wiener Bonbons Op. 307 και Tritsch – Tratsch – Polka Op.
214 σε μεταγραφή για Βιολί, Βιολοντσέλο και Πιάνο.

Χρήστος Γρίμπας (τσέλο)
Νικόλαος Ζαφρανάς (πιάνο)
Γιώργος Κανδυλίδης (βιολί)

Αρχοντικό Σαράφογλου, ώρα 8.30μ.μ, είσοδος 10€
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Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
DROMOCÓSMICAS Muamba (2 παραστάσεις για τους μαθητές των δημοτικών
παιδικών σταθμών)
…Ο Lord Byron , ένας τσαρλατάνος,
ευέλικτος καλλιτέχνης και η αδέξια βοηθός του Signorina , παρουσιάζουν το MUAMBA show.
Ανάμεσα σε κωμικά νούμερα, μαγικά κόλπα , ακροβατικά και ακούσια σαμποτάζ της
Signorina, η παράσταση ακροβατεί στο όρια της αλήθειας και της φάρσας. Στο ακροατήριο
αιωρείται διαρκώς η ελπίδα για ένα μεγάλο φινάλε... ότι κάτι σπουδαίο στο τέλος θα
συμβεί.......
DROMOCÓSMICAS
Camilla Bombardini (Italy) - Byron Skouris (Brazil)

(μία διαδραστική παράσταση με στοιχεία
κλόουν , μιμμικής , θεάτρου δρόμου , σωματικού θεάτρου ,
ακροβατικών , μουσικής, μαγικών και χορού)

Χώρος Τεχνών , ώρα 6.00μ.μ.
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
Μουσικό Σχολείο Βέροιας Χριστουγεννιατικη Συναυλία τμημάτων και συνόλων
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών, ώρα 8.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη*
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
DROMOCÓSMICAS Muamba
…Ο Lord Byron , ένας τσαρλατάνος, ευέλικτος
καλλιτέχνης και η αδέξια βοηθός του Signorina , παρουσιάζουν το MUAMBA show Ανάμεσα
σε κωμικά νούμερα, μαγικά κόλπα , ακροβατικά και ακούσια σαμποτάζ της Signorina, η
παράσταση ακροβατεί στο όρια της αλήθειας και της φάρσας. Στο ακροατήριο αιωρείται
διαρκώς η ελπίδα για ένα μεγάλο φινάλε... ότι κάτι σπουδαίο στο τέλος θα συμβεί.......
DROMOCÓSMICAS
Camilla Bombardini (Italy) - Byron Skouris (Brazil)

(μία διαδραστική παράσταση με στοιχεία κλόουν , μιμμικής , θεάτρου δρόμου , σωματικού
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θεάτρου , ακροβατικών , μουσικής, μαγικών και χορού)

Χώρος Τεχνών , ώρα 6.00μ.μ. με κάρτα ελεύθερης εισόδου*
Τρίτη 20 & Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας Γιορτή μουσικής, αγάπης ,τέχνης
Συναυλία τμημάτων και συνόλων

Χριστουγεννιατικη

Οι μαθητές και οι καθηγητές του Ωδείου θα ερμηνεύσουν ελληνικά και ξένα κάλαντα,
χριστουγεννιάτικα κομμάτια, αλλά και έργα ρεπερτορίου (Bach, Mozart, Beethoven,Chopin
κ.α.). Στις συναυλίες θα λάβουν μέρος η μαθητική χορωδία του Ωδείου, η παιδική χορωδία
της ΚΕΠΑ, οι δύο ορχήστρες του Ωδείου ArtGuitaRistas και VeriaArtisti , όπως επίσης και η
σχολή χορού της ΚΕΠΑ του δήμου Βέροιας.

Μουσική ,τραγούδι ,χορός, όλα εναρμονισμένα με το χριστουγεννάτικο πνεύμα των ημερών
δοσμένα με αξιοζήλευτη αγάπη απο τους καθηγητές του Ωδείου προς τους μαθητές και από
τους μαθητές προς το κοινό σε μια σχέση δημιουργίας και προσφοράς .

Καλλιτεχνική Δ/νση Ωδείoυ : Πέτρος Ρίστας

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών, ώρα 7.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη*
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου
Σχολή χορού Κ.Ε.Π.Α.
Η μπουγάδα του Αη Βασίλη!
Λίγες μέρες μόνο έμειναν
μέχρι την Πρωτοχρονιά κι η στολή του Αι- Βασίλη σα να γέμισε… καπνιά! Μόλις όμως θα
την πλύνει και θα ετοιμαστεί ν΄ απλώσει, πως τα ρούχα έχουν μικρύνει έντρομος θα
διαπιστώσει!! Τη βοήθεια θα ζητήσει των παιδιών όλης της γης κι όλοι εμείς εσάς
καλούμε…. τι θα γίνει απορούμε..... Θα το μάθουμε μαζί !
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Χορογραφίες: Λενικάκη Μαυρέτα, Γιώργος Τσαφκόπουλος
Επιμέλεια-Ιδέα: Λενικάκη Μαυρέτα
Συμμετέχουν τα τμήματα κλασικού, σύγχρονου χορου και χιπ χοπ της σχολής χορού του
της ΚΕΠΑ δήμου Βέροιας.

Χώρος Τεχνών, 6.00μ.μ /είσοδος ελεύθερη*
Παρασκευή 23 - Σάββατο 31 Δεκεμβρίου
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
όλο τον κόσμο στην Αγορά της πόλης !

Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες από

Δ/νει : Βαλάντης Κυριακίδης

Παρασκευή 23 : 12.oo μεσημέρι ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Σάββατο 24: 12.oo μεσημέρι ,πεζ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΠΡ.ΗΛΙΑ
Τρίτη 27: 12.oo μεσημέρι, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΗΑΣ
Παρασκευή 29 : 12.oo μεσημέρι, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Σάββατο 30: 12.oo μεσημέρι ,πεζ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΠΡ.ΗΛΙΑ
Επιπλέον
19– 22/12
Το γλυκό σπίτι των Χριστουγέννων! Από την Κ.Ε.Π.Α. στο Αρχοντικό
Σαράφογλου! (για ενήλικες)
Χριστούγεννα… τα σπίτια στολίζονται
και το κλίμα γίνεται αισιόδοξο και γιορτινό. Με το δικό μας «σπίτι των Χριστουγέννων» θα
ταξιδέψουμε στον κόσμο και θα γνωρίσουμε τις παραδόσεις των λαών με τον πιο γλυκό
τρόπο: μέσα από γεύσεις αιώνων και παραδοσιακά γλυκά που θα δημιουργήσουμε οι ίδιοι!

Υπεύθυνος chef : Γιάννης Σαμούκας
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Επιμέλεια – Οργάνωση : Νανά Καραγιαννίδου
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής : 2331078100 και 2331078120

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση - Συντονισμός
Γιάννης Καμπούρης
Προγραμματισμός – Οργ.Παραγωγής
Νάνα Καραγιαννίδου
Οικονομική Δ/νση
Δημήτρης Ταρατσίδης
Τεχνική διεύθυνση
Παναγιώτης Πελαλίδης
Ηχοληψία
Γιώργος Ανδρεόπουλος
Φωτισμοί
Αντώνης Στεφανόπουλος
Γραμματεία
Ξένια Πέτρου
Δημήτρης Βέρρος
Κέντρο Τοπικής Ιστορίας
Μανώλης Ξυνάδας
Ειρήνη Σαββίδου
Παραγωγή
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Λάζαρος Αβραμίδης, Στέλλα Χρυσοπούλου
Κώστας Τυφλίδης, Ελένη Παλαπανίδου
Νίκος Νικολόπουλος, Πόπη Χρυσοπούλου
Γεωργία Παμπούκα
Γεν. καθηκόντων
Γιώργος Νιώπας
Δ/νση Δημοτικού Ωδείου :
Πέτρος Ρίστας
Δ/νση Σχολής Χορού
Μαυρέττα Λενικάκη
Δ/νση Φιλαρμονικής
Βαλάντης Κυριακίδης
Προβολή – Χορηγίες
Νάνα Καραγιαννίδου

***ενισχύουμε το κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Βέροιας. Προσφέρουμε ένα τρόφιμο
μακράς διαρκείας (αντί εισιτηρίου) ***

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Κ.Ε.Π.Α & Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας

Και του χρόνου , με υγεία!
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