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       Τετάρτη, 4 Δεκεµβρίου 2013 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά 
 
Τι περιµένει τους µικρούς και τους µεγάλους φίλους του Τελλογλείου Ιδρύµατος 
Τεχνών ΑΠΘ στη Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή που πραγµατοποιείται το 
Σάββατο 14 Δεκεµβρίου από τις 11 το πρωί µέχρι τις 2 το µεσηµέρι; 
 
Συµµετοχή σε ένα λαϊκό, παραδοσιακό παραµύθι, σε δηµιουργικά εργαστήρια, 
ξωτικά που κρύβουν πολλές-πολλές εκπλήξεις, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και 
κάλαντα από χορωδίες, µπαζάρ µε εκδόσεις και ιδέες για πρωτότυπα 
Χριστουγεννιάτικα δώρα και ένα σιντριβάνι σοκολάτας! 
 
Το πρόγραµµα 
11.00-11.30: Χορωδία Τελλογλείου 
Στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος η χορωδία ενηλίκων του Τελλογλείου, «CantusArte», 
υπό τη Διεύθυνση της Άλκιστις Τόγια, θα ερµηνεύσει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 
κάλαντα, αλλά και αποσπάσµατα από όπερες του Verdi.  
12.00-12.45 Η Πλούµπω κι η Μαλάµω, παραδοσιακό, λαϊκό παραµύθι 
Το αµφιθέατρο θα γεµίσει ζαβολιάρηδες καλικάντζαρους, καθώς η Ιωάννα 
Παγιατάκη, ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, θα αφηγηθεί µε 
διαδραστικό τρόπο στους µικρούς µας φίλους (4-9 ετών) το παραδοσιακό, λαϊκό 
παραµύθι «Η Πλούµπω και η Μαλάµω».  
 
Παράλληλες εκδηλώσεις 
- Στον πρώτο όροφο του Τελλογλείου θα κατασκευαστεί ένα Σιντριβάνι σοκολάτας 
για να βουτήξετε µέσα σουβλάκια τσουρεκιού.  
-Στο ισόγειο του Ιδρυµατος εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες από τα δηµιουργικά 
εργαστήρια του Τελλογλείου θα βοηθούν τα παιδιά να δηµιουργήσουν µε απλά υλικά 
κάρτες, στολίδια και µουσικά όργανα. 
- Στον εκθεσιακό χώρο η χορωδία του ΙΕΚ Ακµή θα ερµηνεύει χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια και κάλαντα. 
- Ακόµη, στο µπαζάρ του Ιδρύµατος θα υπάρχουν εκδόσεις του Τελλογλείου, και 
προτάσεις για χριστουγεννιάτικα δώρα σε συγγενείς και φίλους σε προσιτές τιµές. 
 
Εκθέσεις 
Στο Τελλόγλειο φιλοξενούνται αυτήν την περίοδο οι εκθέσεις «Βάσω Κατράκη: Σε 
Λευκό και Μαύρο», στο πλαίσιο της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία µε το Μουσείο «Βάσω Κατράκη, Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών» και η  
έκθεση «Wagner-Verdi: 200 χρόνια», µε χειρόγραφα, προγράµµατα παραστάσεων,  
παρτιτούρες, κοστούµια, µακέτες και σκηνικά από όπερες των δύο µεγάλων 
συνθετών που έχουν ανέβει στην Ελλάδα.  
 
Ώρες λειτουργίας: Δε.-Τρ.-Πε.-Πα. 09:00-14:00, Τετ. 09:00-14:00 και 17:00-21:00, 
Σαβ.- Κυρ. 10.00-18:00.  


