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The Christmas Circus – Χριστούγεννα στη ΜονήThe Christmas Circus – Χριστούγεννα στη Μονή
ΛαζαριστώνΛαζαριστών
Μονή Λαζαριστών (http://www.elculture.gr/blog/venues/moni-lazariston/)

THE CHRISTMAS CIRCUS – ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΟΝΉ ΛΑΖΑΡΙΣΤΏΝ

Γιορτινή διάθεση, παιχνίδια, χριστουγεννιάτικεςΓιορτινή διάθεση, παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες
γεύσεις και πρωτότυπο θέαµαγεύσεις και πρωτότυπο θέαµα

1515 Δεκεµβρίου 2016 -  Δεκεµβρίου 2016 - 0808 Ιανουαρίου 2017 Ιανουαρίου 2017

«Τα Χριστούγεννα δεν είναι µονάχα αφορµή για να επιστρέψεις στην παιδική ηλικία
και να επιχειρήσεις επανεκκίνηση· 
είναι ο δρόµος που υπάρχει πάντα εκεί για να τον πάρεις…»

Από τις 15 Δεκεµβρίου15 Δεκεµβρίου µέχρι τις 8 Ιανουαρίου 8 Ιανουαρίου η Μονή ΛαζαριστώνΜονή Λαζαριστών «ντύνεται»
χριστουγεννιάτικα, προσφέρει γιορτινή διάθεση, παιχνίδια, γεύσεις και πρωτότυπο
θέαµα και υποδέχεται τους µικρούς της φίλους και όλους όσους θέλουν να νιώσουν
Χριστούγεννα µε παιδική διάθεση.

 (http://www.elculture.gr)
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Δεν πρόκειται για ένα ακόµη χριστουγεννιάτικο χωριό, ούτε για ένα ακόµη γιορτινό
αµπαλάζ. Το Φεστιβάλ Μονής ΛαζαριστώνΦεστιβάλ Μονής Λαζαριστών δεν θα µπορούσε παρά να αναζητήσει
για µια ακόµη φορά στην ποιότητα, στην πρωτοτυπία και στο ιδιαίτερο θέαµα το δικό
του χριστουγεννιάτικο πνεύµα και τα δικά του ανθρωπιστικά µηνύµατα που µακάρι να
µην τα επέβαλλαν µονάχα αυτές οι γιορτινές ηµέρες. Έτσι, πλάι στα πρωτότυπα
καθηµερινά θεάµατα που µπορεί να απολαύσει και να γευτεί ο καθένας και η καθεµία,
θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να δείξουµε όλοι έµπρακτα την αλληλεγγύη και την
ανθρωπιά µας.

Η δοµήΗ δοµή
Στο χώρο της Μονής Λαζαριστών θα δεσπόζει µια πρωτότυπη ασπροκόκκινη
τσιρκοτέντα, στην οποία, µε την επιµέλεια των αγαπηµένων Dromoc Dromocóósmicas,smicas, θα
παρουσιάζονται κάθε ηµέρα ειδικά θεάµατα, παραστάσεις και τσιρκοθέατρο.

Αλλά, φυσικά, δεν είναι µόνο αυτό. Σε µια vintage ατµόσφαιρα που θυµίζει παλιές
εποχές και φέρνει στο νου παιδικές αναµνήσεις, η Μονή Λαζαριστών θα φιλοξενήσει:
– παραδοσιακά παιχνίδια λούνα παρκ, – παραδοσιακά παιχνίδια λούνα παρκ, 
– µουσικές µπάντες και χορωδίες, – µουσικές µπάντες και χορωδίες, 
– εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά, – εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά, 
– πολλές µουσικές και άλλες εκπλήξεις– πολλές µουσικές και άλλες εκπλήξεις
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Ακόµη, στο χώρο της Μονής Λαζαριστών, θα λειτουργήσει µια χριστουγεννιάτικη
καντίνα, που θα προσφέρει όλες αυτές τις γεύσεις που τις έχουµε συνδέσει µε τις
γιορτές, από το ζεστό κρασί µε µυρωδικά, µέχρι συντριβάνι σοκολάτας και από ζεστό
ποπ κορν µέχρι απίθανες λιχουδιές.

Το πρόγραµµαΤο πρόγραµµα
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου, στις 19:00, µε το άναµµα άναµµα
του χριστουγεννιάτικου δέντρουτου χριστουγεννιάτικου δέντρου της Μονής, µε παιχνίδια για τα παιδιά, µ’ ένα
βαριετέβαριετέ στην τέντα από τους Dromocósmicas και µε υπέροχη µουσική από τις
ΦιλαρµονικέςΦιλαρµονικές του Δήµου Παύλου Μελά Δήµου Παύλου Μελά και της ΙΡΙΣΙΡΙΣ.

Στον υπαίθριο χώρο της Μονής Λαζαριστών όλες τις ηµέρες θα υπάρχει
δηµιουργική απασχόλησηδηµιουργική απασχόληση για τα παιδιά, face painting, εργαστήρι ζαχαροπλαστικής,
παιχνίδια, ενώ στη σκηνή ή/και στο χώρο θα εµφανιστούν οι Opera ChaotiqueOpera Chaotique, οι
FortissimoFortissimo, ο νέος τραγουδοποιός JoeyJoey, οι Grikanta Grikanta µε τραγούδια της νότιας
Ιταλίας, η Φιλαρµονική του Δήµου Αµπελοκήπων – ΜενεµένηςΦιλαρµονική του Δήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, η χορωδία τουχορωδία του
Συλλόγου «Ακρίτες του Πόντου» ΣταυρούποληςΣυλλόγου «Ακρίτες του Πόντου» Σταυρούπολης, η Φιλαρµονική του ΔήµουΦιλαρµονική του Δήµου
ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, η Δραµατική Σχολή του ΚΘΒΕ Δραµατική Σχολή του ΚΘΒΕ µε τη «Μηχανή των«Μηχανή των
Χριστουγέννων»Χριστουγέννων» και τα «Μουσικά Σύνολα»«Μουσικά Σύνολα», το ΚΘΒΕΚΘΒΕ µε το «Θεσσαλονίκη –«Θεσσαλονίκη –
Ανασκαφή 3»Ανασκαφή 3» και τις πρωτότυπες δράσεις «Θέλετε να ακούσετε ένα ποίηµα;»«Θέλετε να ακούσετε ένα ποίηµα;»
(και φυσικά και άλλες αναπάντεχες εκπλήξεις).

Στην τέντα εκτός από τους Dromocósmicas θα εµφανιστούν οι Gypsy MothGypsy Moth µε
κουκλοθέατρο, οι Ντούο Ρουλέτα µε τσίρκο – θέατρο, το γυναικείο πολυφωνικόγυναικείο πολυφωνικό
σχήµα «Διώνη»σχήµα «Διώνη», ο κουκλοθίασος Νίστακουκλοθίασος Νίστα, το συγκρότηµα «πλήρη ντάξει» που θα
«ντύσει» µουσικά το «Τσίρκο» του Τσάρλι Τσάπλιν, οι Circus TaradadanCircus Taradadan, το θέατροθέατρο
τέχνης Ντουέντετέχνης Ντουέντε, το Michelino Circus TheaterMichelino Circus Theater, η Αφρούλη Μπέρσου Αφρούλη Μπέρσου µε
«Παραµύθια αγάπης»«Παραµύθια αγάπης», η οµάδα Hocus Pocusοµάδα Hocus Pocus µε κουκλοθέατρο, η
κουκλοθεατρική οµάδα Redicoloκουκλοθεατρική οµάδα Redicolo, το Jugglo τσίρκοJugglo τσίρκο, η Ανθή ΘάνουΑνθή Θάνου µε τα
παραµύθια της, ο θίασος Μικρός Βορράςθίασος Μικρός Βορράς, οι Τικ – Νικοι Τικ – Νικ µε µουσικοπαραµύθια, οι
La Petite MargueriteLa Petite Marguerite µε σαπουνόφουσκες, η οµάδα Τρεις Λαλούνοµάδα Τρεις Λαλούν µε
κουκλοθέατρο, οι Sancho003 Sancho003 µε µουσική, το τσιρκοθέατρο Μπάχαλοτσιρκοθέατρο Μπάχαλο.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Είσοδος ελεύθερη, εκτός από τα θεάµατα στην τένταθεάµατα στην τέντα, όπου το εισιτήριο κοστίζει
5€
Οικογενειακό εισιτήριο:Οικογενειακό εισιτήριο: στα 4 εισιτήρια το ένα δώρο
Οµαδικά εισιτήρια, συλλόγων, κλπ για πάνω από 10 έκπτωση 20%

Προπωληση:Προπωληση:
viva.gr
Ταµείο Μονής Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη


