
Κυριακές στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού

Ένας διαφορετικός τρόπος

να περάσετε το χρόνο σας

στο Μουσείο δημιουργικά,

συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη γνώση. 

Ελάτε στο Μουσείο με τα παιδιά σας, 

συνεργαστείτε και ενεργοποιήστε τη φαντασία 

και τη δημιουργικότητά σας. 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2313 306400

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00, κ. Χωτίδου

Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η

Λεωφ. Στρατού 2
Τ.Θ. 50047
540 13 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2313 306400
Fax 2310 838597
e-mail: mbp@culture.gr
http://www.mbp.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Γαβριηλίδου Ιουλία, αρχαιολόγος-μουσειολόγος

Φουρλίγκα Εύα, αρχαιολόγος-μουσειολόγος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αποκατανίδης Λάζαρος, συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

Θέου Ευφροσύνη, μαρμαροτεχνίτρια 
Κωστοπούλου Βάσω, συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

Κουτσουδάκη Αναστασία, αρχαιολόγος-ξεναγός
Μιχτοπούλου Στέλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΡΟΛΩΝ
Μυροφορίδης Αλέξανδρος, Χατζόπουλος Άλκης, Αναστασιάδης Γρηγόρης

Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Δημήτρης

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009
11:00–13:00
Δημιουργικό εργαστήριο 
κατασκευής αρχαίων 
και βυζαντινών παιχνιδιών 
για γονείς και παιδιά από 6 έως 12 ετών

Παρουσίαση, εκμάθηση και κατα-
σκευή αρχαίων ελληνικών παιχνι-
διών. Μάθετε για την ιστορία των
αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών
(τριόδιν, εννεάδα, πεντάλιθα,
στρόμβος, γιογιό και ίυγγα) και για
τη σχέση τους με την καθημερινή
ζωή των ανθρώπων κατά την αρ-
χαιότητα και το βυζάντιο. Κατα-
σκευάστε με τη βοήθεια της Έφης
Κορέσογλου και του Πέτερ Φέρσ-
νερ την ίυγγα και παίξτε όλα τα
παιχνίδια καθώς και κάποια παιχνί-
δια δρόμου. 

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009
11:00–13:00
Δημιουργικό εργαστήριο κεραμικής 
για γονείς και παιδιά από 8 ετών

Γνωρίστε την παραδοσιακή τέχνη
του αγγειοπλάστη, ελάτε σε επαφή
με τον πηλό και δημιουργήστε τα
δικά σας κεραμικά. Με την κεραμί-
στρια Αλεξάνδρα Θεοδοσίου.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009
11:00–14:00
Δημιουργικό εργαστήριο ψηφιδωτού
για γονείς και παιδιά από 10 ετών

Γνωρίστε την τέχνη του ψηφιδω-
τού, τις βασικές αρχές κατασκευής
του και δημιουργήστε το δικό σας
μικρό ψηφιδωτό. Με τον συντη-
ρητή ψηφιδωτού Γιώργο Κίσσα.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009
11:00–14:30 ανά 30΄ 
Παιχνίδι Ρόλων 
για γονείς και παιδιά από 10 ετών
«Το χαμένο χρυσόβουλο»

Γίνετε πρωταγωνιστές σε μια περι-
πέτεια αναζήτησης ενός σπάνιου
και πολύ σημαντικού αντικειμένου
στις αίθουσες του Μουσείου και
μεταφερθείτε στη βυζαντινή Θεσ-
σαλονίκη του 11ου αιώνα. Με τη
δημιουργική ομάδα παιχνιδιών
Gamecraft.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009
11:00–12:30, 13:00–14:30
Κατασκευή χριστουγεννιάτικων
στολιδιών από χαρτί με την τεχνική
origami
για γονείς και παιδιά από 10 ετών

Κατασκευάστε χριστουγεννιάτικα
στολίδια από χρωματιστά χαρτιά
και στολίστε με αυτά το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο σας. Με τον συ-
ντηρητή χαρτιού Γιώργο Μπουδαλή.

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010
11:00–12:00
Παιδικό θέατρο με αντικείμενα, 
μάσκες και κούκλες
για γονείς και παιδιά από 4 έως 11 ετών
«Ούτε εγώ ήμουν εκεί ούτε εσείς να
το πιστέψετε» 

«Ο Σιμιγδαλένιος» και «Μύθοι
Ζώων»: ελληνικά λαϊκά παραμύθια
με θεατρική μορφή από την ομάδα
angelus novus.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010
11:00–12:00
Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών 
για γονείς και παιδιά από 6 έως 12 ετών
«Το δέντρο με τα τζοβαΐρια»

…λένε πως στον αφαλό της γης
φυτρώνει ένα δέντρο γιομάτο τζο-
βαΐρια… 
…λένε πως μαγικά δαχτυλίδια μπο-
ρούν να σε κοιμίσουν για πάντα… 
…λένε παραμύθια για χρυσά περι-
δέραια, πολύτιμα πετράδια, σκου-
λαρίκια και αμύθητους
θησαυρούς…
Η Ανθή Θάνου αφηγείται λαϊκά πα-
ραμύθια με αφορμή εκθέματα του
Μουσείου. Συνοδεύει με ζωντανή
μουσική ο Παναγιώτης Κούλελης.

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010
11:00–13:00
Ένα παραμύθι μέσα στο Μουσείο
για τα παιδιά του 3ου Διαπολιτισμικού
Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης.
«Οι μάγοι από την Ανατολή»

Δραματοποίηση παραμυθιού με
παιχνίδι και θέατρο. Με τις Μάρθα
Κατσαρίδου, εκπαιδευτικό - εμψυ-
χώτρια θεάτρου και Άννα Μπεζιρ-
γιάννη, εκπαιδευτικό.

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010
11:00–13:00
Ένα βυζαντινό παραμύθι μέσα στο
Μουσείο
για γονείς και παιδιά από 9 έως 12 ετών
«Καλλίμαχος και Χρυσορρόη»

Δραματοποίηση ενός βυζαντινού
παραμυθιού με παιχνίδι και θέα-
τρο. Με τις Μάρθα Κατσαρίδου, εκ-
παιδευτικό - εμψυχώτρια θεάτρου
και Άννα Μπεζιργιάννη, εκπαιδευ-
τικό.

Κυριακή 7 Μαρτίου 2010
11:00–14:30 ανά 30΄
Παιχνίδι Ρόλων
για γονείς και παιδιά από 10 ετών
«Το χαμένο χρυσόβουλο»

Γίνετε πρωταγωνιστές σε μια περι-
πέτεια αναζήτησης ενός σπάνιου
και πολύ σημαντικού αντικειμένου
στις αίθουσες του Μουσείου και
μεταφερθείτε στη βυζαντινή Θεσ-
σαλονίκη του 11ου αιώνα. Με τη
δημιουργική ομάδα παιχνιδιών
Gamecraft.

Κυριακή 21 Μαρτίου 2010
11:00–13:00
Εικαστικές δραστηριότητες και
παιχνίδια κίνησης, παρατήρησης κι
ετοιμότητας
για γονείς και παιδιά από 7 έως 11 ετών
«Καστρομαχίες – Καστροτεχνίες»

Με έμπνευση το βυζαντινό κάστρο
διασκεδάστε συμμετέχοντας σε
ομαδικές δραστηριότητες και παι-
χνίδια. Δημιουργήστε αντικείμενα
χρηστικά και διακοσμητικά με
απλά και πρωτότυπα υλικά. Με την
καλλιτεχνική-παιδαγωγική ομάδα
“αχτένιστα πινέλα”.

Κυριακή 9 Μαΐου 2010
11:00–13:00
Δημιουργικό εργαστήριο κεραμικής 
για γονείς και παιδιά από 8 ετών 

Γνωρίστε την παραδοσιακή τέχνη
του αγγειοπλάστη, ελάτε σε επαφή
με τον πηλό και δημιουργήστε τα
δικά σας κεραμικά. Με την κεραμί-
στρια Αλεξάνδρα Θεοδοσίου.

Κυριακή 23 Μαΐου 2010
11:00–14:00
Δημιουργικό εργαστήριο 
ψηφιδωτού
για γονείς και παιδιά από 10 ετών 

Γνωρίστε την τέχνη του ψηφιδω-
τού, τις βασικές αρχές κατασκευής
του και δημιουργήστε το δικό σας
μικρό ψηφιδωτό. Με το συντηρητή
ψηφιδωτού Γιώργο Κίσσα.
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