Η ατζέντα της εβδομάδας: 6-12 Αυγούστου
glow.gr/h-atzenta-ths-ebdomadas-6-12-aygoystoy

Εικαστικά, δράσεις, θεατρικά έργα, μουσική, ταινίες, σεμινάρια, workshops και events που
αξίζει να δείτε, να επισκεφτείτε και να απολαύσετε!

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/8

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, για τρίτη χρονιά και μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη,
προσκαλεί τους «μικρούς καλλιτέχνες» της πόλης σε ενδιαφέροντα ολοήμερα εργαστήρια
έκφρασης και φαντασίας, που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και απελευθερώνουν τα
συναισθήματα τους, μέσα από τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες. Ξεναγήσεις,
διαδραστικοί περίπατοι, μουσική, κίνηση, σκηνογραφία, θέατρο, αφήγηση, προβολές,
ζωγραφική, ειδικές κατασκευές και πολλά άλλα συνθέτουν μια υπέροχη μέρα για κάθε παιδί
που ψάχνει έναν διαφορετικό τρόπο για να περάσει τη μέρα του στην αυγουστιάτικη
Θεσσαλονίκη.
Info: Βασιλικό Θέατρο, Πλατεία Λευκού Πύργου. Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-16:00.
Διάρκεια: έως 7/9

ΤΡΙΤΗ 7/8
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Επειδή καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δε γίνεται, κατευθυνθείτε στο Άλεξ έναν από τους
πιο γνωστούς στη Θεσσαλονίκη, και απολαύστε την ισπανική ταινία «Το μυστικό της
πεταλούδας», ένα εξαιρετικό θρίλερ αγωνίας σε σκηνοθεσία του Daniel Calparsoro. Όταν
ένας άντρας πυροβολείται σε μια -φαινομενικά- τυχαία πράξη βίας, ο καλύτερός του φίλος
και ιδιοφυΐα στα μαθηματικά, αρχίζει να διερευνά την υπόθεση και ανακαλύπτει ότι έχουν
γίνει αρκετές απόπειρες δολοφονίες στο ίδιο σημείο και σε διάφορες χρονικές στιγμές, που
μάλιστα ακολουθούν μια συγκεκριμένη μαθηματική ακολουθία.
Info: Κινηματογράφος Άλεξ, Ολύμπου 106. Προβολές: καθημερινά στις 23:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8

Αν είστε φανατικοί των τέχνης αλλά και της ποίησης τότε δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε το
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event «Ποίηση του σεληνόφωτος» που διοργανώνει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εν
νυκτί». Απολαύστε νυχτερινές περιηγήσεις στις υπαίθριες εκθέσεις του μουσείου «ΑγρόςΟικία-Κήπος-Τόπος» και «Μνήμη - Λίθοι», στις στάσεις των οποίων θα γίνει ανάγνωση
ποιημάτων από την αρχαία και νέα ελληνική γραμματεία.
Info: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρονικου 6. Ώρα: 22:00

ΠΕΜΠΤΗ 9/8
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση φιλοξενείται στο Βασιλικό Θέατρο με τίτλο “After the
campsite: Από δω κι εμπρός”. Πρόκειται για ένα project που αντλεί την έμπνευσή της από
το υλικό που συγκεντρώθηκε στο ετήσιο καλλιτεχνικό εργαστήρι του ΚΘΒΕ για νεαρούς
πρόσφυγες. Σκοπός είναι να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους προσαρμόζονται στη
νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν, τις ελπίδες και τα όνειρά τους για το μέλλον.
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Info: Βασιλικό Θέατρο, Πλατεία Λευκού Πύργου. Παραστάσεις: κάθε Πέμπτη στις 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/8

Σύγχρονοι εικαστικοί αποτυπώνουν στα έργα τους τις αξίες της Δημοκρατίας, στην ομότιτλη
έκθεση που θα φιλοξενείται στο Επταπύργιο έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα έργα στοχεύουν
να συγκροτήσουν μια ενιαία και εκτεταμένη εικαστική εγκατάσταση, ενώ οι εικαστικοί που
συμμετέχουν ξεκινούν από μια κρίσιμη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας το 1974, που σηματοδοτεί το τέλος μιας σκοτεινής, ανελεύθερης και βίαιης
περιόδου. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Γιώργος Αλεξανδρίδης, Δημήτρης Ζουρούδης,
Αντιγόνη Καββαθά, Αλεξία Ξαφοπούλου, Κωνσταντίνος Πάτσιος κ.ά. Επιμέλεια: Γιάννης
Μπόλης.
Info: Επταπύργιο-Γεντί Κουλέ, Δημητρίου Τζαχειλα 7. Διάρκεια: έως 30 Σεπτεμβρίου
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ΣΑΒΒΑΤΟ 11/8

Μια έκθεση που ενώνει σε συμβολικό επίπεδο τα δύο σημαντικότερα λιμάνια της χώρας,
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, μέσω της σύγχρονης τέχνης, με επίκεντρο την έννοια
της ανθεκτικότητας, φιλοξενείται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης στο Λιμάνι,
σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία της Polyeco για τη Σύγχρονη Τέχνη (PCAI). Το
πρωτότυπο αυτό concept αποτελεί ένα μοναδικό εγχείρημα αφιερωμένο στη video art και
την περιβαλλοντική αφύπνιση μέσα από τα έργα καταξιωμένων διεθνών εικαστικών.
Info: Κέντρο Σύγχρονη Τέχνης, Λιμάνι. Διάρκεια: έως 23 Σεπτεμβρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/8
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Σήμερα το βράδυ επιλέξτε ξανά μια από τις κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης και
περάστε το παρέα με γοτθική αισθητική, ιστορικές προσωπικότητες, άγνωστα πάθη και
διαχρονικά λογοτεχνικά αριστουργήματα. Η ταινία Mary Shelley διηγείται τη σχέση της
ομώνυμης -και πασίγνωστης συγγραφέως του εμβληματικού μυθιστορήματος
Φρανκεστάιν- με τον ποιητή Percy Shelley, η οποία την οδήγησε να γράψει και το πιο
διάσημο βιβλίο της. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους απολαμβάνουμε την Elle Fanning και
τον Douglas Booth, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Haifaa Al-Mansour, η πρώτη γυναίκα
σκηνοθέτης στη Σαουδική Αραβία.
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