
Κυριακέςστο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού

Ελάτε στο Μουσείο,

γονείς και παιδιά μαζί,

για να περάσετε δημιουργικά τον χρόνο σας,

συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη γνώση.

Συνεργαστείτε και ενεργοποιήστε τη φαντασία

και τη δημιουργικότητά σας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν
μια βδομάδα πριν από την κάθε δραστηριότητα

στο τηλ. 2313 306433, Δευτέρα – Παρασκευή, 
09:00 –14:00, κ. Χωτίδου 

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μέχρι δύο «Κυριακές».

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. 
Πληροφορίες: http://mbp.gr/edu
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Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2
Τ.Θ. 50047
540 13 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2313 306400
Fax 2310 838597
e-mail: mbp@culture.gr

http://mbp.gr/edu

ΧΟΡΗΓΟΣ 

Σωματείο των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δρ Ρένα Βεροπουλίδου, αρχαιολόγος
Ιουλία Γαβριηλίδου, αρχαιολόγος-μουσειολόγος

Εύα Φουρλίγκα, αρχαιολόγος-μουσειολόγος

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Κυριακές
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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ΒΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Για γονείς και παιδιά

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού



12:00 -13:00

Μουσική παράσταση
«Αχ Σαλονίκη μου»
Για γονείς και παιδιά από 13 ετών

Ένα σεργιάνι στις γειτονιές της
Σαλονίκης. Από το Καραμπουρ-
νάκι, κει που το καράβι “Κων-
σταντίνος” κατέβασε ένα αν-
θρωπομάνι ως την ξακουστή
Μπάρα. Η παράλληλη ζωή ενός
ανθρώπου μέσα στους δρόμους
και την ιστορία της Θεσσαλονί-
κης. Μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι,
μουσικές και τραγούδια που
γεννήθηκαν στα Λαδάδικα και
το Βαρδάρη, εκεί στα “Κού-
τσουρα” που ο Τσιτσάνης κοντο-
στάθηκε και τραγούδησε. Παρα-
μύθια για τη νύμφη του
Θερμαϊκού που γέννησε θεριά
και δράκους. Ένα διάβα στους
μεγάλους δρόμους του λιμα-
νιού... στα χαμάμ... στις εκκλη-
σίες...
Κείμενο, αφήγηση: Ανθή Θάνου,
τραγούδι: Βάσω Βασιλειάδου, ούτι,
τραγούδι: Παναγιώτης Κούλελης,
μπουζούκι: Σωκράτης Σαββόπου-
λος, κιθάρα: Δημήτρης Παπάς.

12:00 -14:00

Δημιουργικό 
εργαστήριο κεραμικής
Για οικογένειες με παιδιά από 8 ετών 
Γνωρίστε την παραδοσιακή τέ-
χνη του αγγειοπλάστη, ελάτε σε
επαφή με τον πηλό και δημιουρ-

γήστε τα δικά σας κεραμικά. 
Με την κεραμίστρια Αλεξάνδρα
Θεοδοσίου.

12:00 -13:00

Κάλαντα και παραμύθια 
του Δωδεκαημέρου
Για γονείς και παιδιά από 6 έως 12
ετών

Τρυφερά Χριστουγεννιάτικα πα-
ραμύθια ξεδιπλώνουν ένα μα-
γικό χαλί ευχών που, στ’ αλή-
θεια, όποιος τα ακουμπήσει, τ’
όνειρο του βγαίνει αληθινό, η
επιθυμία του πραγματοποιείται.
Έτσι, μια ακαμάτρα γίνεται βασι-
λοπούλα, ένα γυμνό παιδί βρί-
σκει την καλύτερη φορεσιά για
να βάλει ανήμερα του Χριστού
και κάποιος ακόμα βρίσκει την
ευτυχία και… οι καλικάτζαροι,
σουτ, έρχονται!!!
Παραδόσεις, παραμύθια και κά-
λαντα απ’ όλη την Ελλάδα συνθέ-
τουν την παράσταση. Η Ανθή Θά-
νου αφηγείται και ο Παναγιώτης
Κούλελης τη συνοδεύει με κιθάρα,
ούτι, φλογέρες και μικρά αυτοσχέ-
δια κρουστά οργανάκια.

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

12:00 -14:00

Δημιουργικό 
εργαστήριο χαρακτικής
Για γονείς και παιδιά από 10 ετών

Πληροφορηθείτε για την ιστο-
ρία και τις τεχνικές της χαρακτι-
κής και δημιουργήστε τις δικές
σας χειροποίητες κάρτες με την
τεχνική του λινόλεουμ.
Με τους συντηρητές χαρτιού του
Μουσείου Νίκο Μαλακόζη, Γιώργο
Μπουδαλή, Αννέτα Τσούκα.

12:00 -14:00

Δημιουργικό 
εργαστήριο ψηφιδωτού
Για γονείς και παιδιά από 10 ετών

Με αφορμή τα ψηφιδωτά που
εκτίθενται στο Μουσείο, θα μά-
θετε για την τέχνη του ψηφιδω-
τού, για τις βασικές αρχές κατα-
σκευής του και θα δημιουργήσε-
τε το δικό σας μικρό ψηφιδωτό.
Με το συντηρητή ψηφιδωτού του
Μουσείου Γιώργο Κίσσα.

12:00 -14:00

Δημιουργικό 
εργαστήριο υφαντικής
Ξετυλίγοντας το νήμα του χρό-
νου…
Για γονείς και παιδιά από 8 ετών

Οι βασικές αρχές της υφαντικής
τέχνης, έτσι όπως μας έρχονται
από τα πολύ παλιά χρόνια, θα
μας εμπνεύσουν να πλέξουμε
χρώματα και υφές με τη βοήθεια
πρωτότυπων αργαλειών φτιαγ-
μένων από φυσικά υλικά, όπως
κλαδιά και κεραμίδια. Παράλ-
ληλα θα ξεναγηθείτε στους χώ-
ρους του μουσείου για να γνω-
ρίσετε ποια θέση είχε η
υφαντική στην καθημερινή ζωή
στους βυζαντινούς χρόνους.
Με την μουσειοπαιδαγωγό 
Ανθή Χρυσοπούλου

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

12:00 -14:00

Δημιουργικό 
εργαστήριο ψηφιδωτού
Για γονείς και παιδιά από 10 ετών

Με αφορμή τα ψηφιδωτά που
εκτίθενται στο Μουσείο, θα μά-
θετε για την τέχνη του ψηφιδω-
τού, για τις βασικές αρχές κατα-
σκευής του και θα δημιουργήσε-
τε το δικό σας μικρό ψηφιδωτό.
Με το συντηρητή ψηφιδωτού του
Μουσείου Γιώργο Κίσσα.

12:00 -14:00

Δημιουργικό 
εργαστήριο κεραμικής
Για γονείς και παιδιά από 8 ετών

Γνωρίστε την παραδοσιακή τέ-
χνη του αγγειοπλάστη, ελάτε σε
επαφή με τον πηλό και δημιουρ-
γήστε τα δικά σας κεραμικά. 
Με την κεραμίστρια Ρέα Λαζαρί-
δου.

12:00 -13:00

Αφήγηση παραμυθιών
“Διγενής ο Ακρίτης”
Για γονείς και παιδιά από 12 ετών

…έσμιξε η Λιογέννητη με τον
Αμιρά τον πρώτο της Συρίας. Κι
από τούτη τη χαρά γεννήθηκε
τέκνο θαυμαστό ο Διγενής Ακρί-
της. Για την αντρεία τούτου θα
μιλήσουμε με λόγια και τραγού-
δια…
Επιμέλεια κειμένου - αφήγηση:
Ανθή Θάνου, μουσική επιμέλεια -
τραγούδι: Παναγιώτης Κούλελης

Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

Κυριακή 21 Απριλίου 2013


