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Συντάκτρια Μαριορή Γρηγορίου

Κάθε χρόνο την 1η Απριλίου αναβιώνει το έθιμο της Πρωταπριλιάς, μία παιγνιώδης
συνήθεια των ανθρώπων να λένε ψέματα και να κάνουν φάρσες, με στόχο τη
διασκέδαση.

Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι το έθιμο της Πρωταπριλιάς, ένα από τα
ελάχιστα με παγκόσμια διάσταση, έχει έρθει από την Ευρώπη και πέρασε στην
Ελλάδα την εποχή των Σταυροφοριών, ενώ άλλοι θεωρούν ότι οι ρίζες του
βρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους τελευταίους, κατά την κλασική αρχαιότητα, η 1η Απριλίου ήταν
ημέρα αφιερωμένη στο θεό Διόνυσο, προστάτη της βλάστησης, του κρασιού και της
διασκέδασης. 

«ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ; 

Η ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΘΙΜΟΥ»

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/giati-leme-psemata-tin-protaprilia/


Συνέντευξη στη Μαρία Κορόζη

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι ένα πρόσωπο που απασχολεί τον τομέα της τέχνης εδώ και
πολλά χρόνια. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία “Peppermint” το 1999 κι
έκτοτε η πορεία του είναι ανοδική. Φέτος τον απολαμβάνουμε για δεύτερη χρονιά
ως Μελέτη στην τηλεοπτική σειρά «Άγριες μέλισσες».

Μία όμορφη συνομιλία μέσω βιντεοκλήσης μαζί του, στάθηκε η αφορμή να πάρω
γνώση από αυτόν τον άνθρωπο και να σκεφτώ με διαφορετικό τρόπο πράγματα
απλά, καθημερινά.

Είναι από τις συζητήσεις αυτές, που αξίζουν να διαβαστούν ευρέως και αφήνουν μία
γλυκιά γεύση αλλά κι ένα αίσθημα προβληματισμού. Διότι ο Γιώργος, όπως τον
γνώρισα εγώ, πέρα από εξαιρετικός ηθοποιός είναι και ένα πολύ τίμιο, ειλικρινές,
συγκροτημένο κι αφοσιωμένο σε ό,τι κάνει πλάσμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ: 
ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ 

ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/giorgos-gerontidakis-ena-asteri-stous-pilones-tis-texnis/


 

Η παιδική κακοποίηση αποτελεί ένα παγκόσμιο διαχρονικό ζήτημα δημόσιας υγείας και
κοινωνικής μέριμνας με πολλές εκφάνσεις και πρόσωπα. Με έναν όμως αποδέκτη: Το
παιδί.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, ώρα
19.00 ψηφιακή δράση με τίτλο «Σπάμε τη σιωπή σε κάθε Παιδική Κακοποίηση», με
ομιλητές την βουλευτή Θεσ/νικης, Έλενα Ράπτη, συντονίστρια της εκστρατείας κατά
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της
Ευρώπης στην Ελλάδα γνωστή για τη δραστηριότητά της και την ευαισθησία της για
τα θέματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και τους διακεκριμένους
ομιλητές Δρ. Ηρακλή Μοσκώφ, εθνικό εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων του Υπ. Εξωτερικών και  Γιώργο Νικολαΐδη ψυχίατρο MD, MA, MSc, PhD
Διευθυντή της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοιν/κης Πρόνοιας του Ινστ/του Υγείας
του Παιδιού.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ:
«ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/psifiaki-drasi-spame-ti-siwpi-se-kathe-paidiki-kakopoiisi/


 

Απρίλιος στο ΚΠΙΣΝ

Αυτό τον μήνα, υποδεχόμαστε την Άνοιξη βελτιώνοντας την φυσική μας κατάσταση
και εκφράζοντας τη δημιουργικότητά μας. Αθλητικά προγράμματα καθώς και
εργαστήρια για παιδιά και για ενήλικες σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε.

Ανακαλύψτε τις δραστηριότητες...

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/drastiriotites-gia-olous-sto-kpisn/


 

Σε εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 το Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστό αλλά συνεχίζει να υποδέχεται τους επισκέπτες
του διαδικτυακά και να εγκαινιάζει νέες δράσεις.

ΠΛΑΘΩ ΕΝΑ ΕΙΔΩΛΙΟ ΑΠΟ ΖΥΜΗ
Ψηφιακή δημιουργική δράση με έμπνευση αρχαιότητες του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκη

31 Μαρτίου 2021 – 15 Μαΐου 2021

Η νέα δράση του μουσείου εμπνέεται από τα νεολιθικά ειδώλια αλλά και τις
πασχαλινές προετοιμασίες στην κουζίνα του σπιτιού!
Πλάθουμε ένα ειδώλιο από ζύμη και το ψήνουμε μαζί με τα κουλουράκια της
Λαμπρής!

 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/to-arxaiologiko-mouseio-thessalonikis-sunexizei-diadiktiaka-kai-ton-aprilio/


 

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ και τα ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ IANOS σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή
εκδήλωση – αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου Aυστριακού συγγραφέα.  

ΓΙΟΖΕΦ ΡΟΤ 
το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, στις 12.00

Ο πλάνητας Αυστριακός συγγραφέας, που κατέληξε άπατρις και έζησε το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής του σε ξενοδοχεία, στη δεκαετία του 1920 έγινε ένας από τους πιο
ακριβοπληρωμένους χρονικογράφους στον γερμανόφωνο Τύπο. Στράφηκε προς τη
συγγραφή μυθιστορημάτων από το 1923. Συνδέθηκε στενά με τον Στέφαν Τσβάιχ.
Το 1933 είδε τα βιβλία του να καίγονται στη Γερμανία και αυτοεξορίστηκε. Έζησε τα
τελευταία χρόνια της ζωής του στο Παρίσι, όπου έγραψε μεγάλο μέρος του έργου
του, βυθιζόμενος αυτοκαταστροφικά στο αλκοόλ και ζώντας σε συνθήκες μεγάλης
φτώχιας. Στα τέλη του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου, το έργο του γνώρισε
καινούργια μεγάλη διεθνή επιτυχία.

 

ONLINE ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ JOSEPH ROTH

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/online-joseph-roth-afieroma/


 

Στο Τελλόγλειο, από τον Απρίλιο του 2021, θα ξεκινήσει το Αrt Workshop το οποίο,
μέσα από την συζήτηση πάνω σε επιλεγμένα έργα τέχνης και την ανάλυσή τους υπό
ποικίλα πρίσματα, καλεί τους συμμετέχοντες να εκφραστούν μέσα από την προσωπική
εικαστική παραγωγή με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και να εμβαθύνουν στους λόγους
πίσω από τις εικαστικές επιλογές τους.

Η επιλογή των υλικών, των μοτίβων, των χρωμάτων, της τεχνοτροπίας και γενικά ο
τρόπος και τα μέσα προσέγγισης της κάθε εικαστικής άσκησης, ανασύρουν αυτόματα
στοιχεία του χαρακτήρα και των βιωμάτων με έναν τρόπο ακούσιο και μη λεκτικό.

Κάθε ενότητα και μια ξεχωριστή θεματική, που θα περιλαμβάνει συζήτηση επί
επιλεγμένων έργων τέχνης και ελεύθερη εικαστική παραγωγή.

 

THE ART WORKSHOP:
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/the-art-workshop-stigmiotipo-ston-xrono/


 

Διακόσια χρόνια μετά το 1821 το έλλειμμα παιδείας παραμένει το πρόβλημα της Ελληνικής
κοινωνίας.

Σε αντίθεση με τους τότε επαναστάτες που εγνώριζαν τι έκαναν, γιατί το έκαναν και
πως να το κάνουν, οι σημερινοί Έλληνες δεν γνωρίζουν πως να αντιμετωπίσουν την
4η Βιομηχανική Επανάσταση και να την κάνουν δική τους. Για να υποδεχτεί η
πατρίδα μας την εισροή νέου τεχνολογικού και χρηματικού κεφαλαίου πρέπει
επειγόντως να σχηματίσει και να συσσωρεύσει το δικό της κεφάλαιο γνώσης.

Υπάρχει τεράστιο κεφάλαιο γνώσης μοιρασμένο όμως σε εκπαιδευτικές μονάδες, σε
επιχειρήσεις, σε οργανισμούς. Είναι απαραίτητη η συστράτευση όλων για να
διαχυθεί η γνώση μέχρι το τελευταίο κύτταρο της κοινωνίας μας, να γίνει κοινό
κτήμα και να παραγάγει νέα γνώση. Μέσα από αυτή την διαδικασία, η ίδια η
κοινωνία θα αποκτήσει παιδεία και νέα ταυτότητα ως κοινωνία γνώσης,
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
“ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ”

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/diadiktyaki-imerida-epanastates-xwris-paideia/


 

Πώς με βούλες και καθρέφτες συναντάμε την Τέχνη;

Με βοηθό τη σύγχρονη εικαστικό Γιαγιόι Κουσάμα και το βιβλίο της «Από εδώ μέχρι
το άπειρο» ταξιδεύουμε στις ιαπωνικές παγόδες και στο Empire State Building, και
δημιουργούμε, μικροί-μεγάλοι.

Οδηγοί στο ταξίδι, η μεταφράστρια Αναστασία Καραστάθη και η σχεδιάστρια και
εμψυχώτρια Άννα-Μαρία Βλάσση.

Βάλτε (προαιρετικά) στην «αποσκευή» σας 2 καθρεφτάκια, 1 κολοκύθα, χαρτιά,
χρωματιστά μολύβια, κόλλα ρευστή και συνοδέψτε μας!

 

"ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΟΥΛΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! "

ONLINE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/oi-pio-diasimes-voules-ston-kosmo-online-ekdilosi-gia-paidia/


 

ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΣ

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού
Βιβλίου, πραγματοποιεί την Κυριακή 4 Απριλίου 2021 στις 19:00 μια δημιουργική
συνάντηση με τη συγγραφέα και εικονογράφο Κατερίνα Κρις που – με το νέο της
βιβλίο, Η Φαντασία από τις Εκδόσεις Πατάκη – θα ζωγραφίσει μαζί με τα αγαπημένα
παιδιά του Μουσείου… την ίδια τη Φαντασία!

 

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ…
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/me-odigo-tin-texni-zografizoume-ti-fantasia/


 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει «Το Μαγικό Τετράδιο», σειρά αφηγήσεων με
παραμύθια απ’ όλο τον κόσμο και δραστηριότητες για παιδιά. Την σειρά επιμελείται και
παρουσιάζει η ηθοποιός Ελένη Δαφνή. Το τέταρτο παραμυθένιο ταξίδι πραγματοποιείται
την Κυριακή 11 Απριλίου, στις 12:00 και προορισμός μας είναι η Ελλάδα.

Το Μαγικό Τετράδιο, μετά από ένα ταξίδι τεσσάρων μηνών, στην χώρα μας
επιστρέφει και ένα παραμύθι ελληνικό μας παρουσιάζει με κέφι!
Θράκη λοιπόν τώρα μας πάει, «Την χελώνα και το ρεβιθάκι» μας σιγοτραγουδάει…
Το μόνο που χρειάζεται είναι στεντόρεια φωνή για να τραγουδήσετε μια μελωδία
μαγική!

Η σειρά εκδηλώσεων «Το Μαγικό Τετράδιο» απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού.
Πραγματοποιείται κάθε μήνα, online μέσω Zoom. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη (με
προεγγραφές) για όλα τα παιδιά.

 

“ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ: ΕΛΛΑΔΑ”
ONLINE ΑΦΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/to-magiko-tetradio-ellada-online-afigisi-paramithiou-gia-paidia/


 Όλα είναι δρόμος για τους ήρωες των λαϊκών παραμυθιών… Και εκείνοι προχωρούν
μπροστά πάντα με πυξίδα την αγάπη τους για τη ζωή.

Και ταξιδεύουν μέχρι να φτάσουν σε μας μέσα από τα βάθη των αιώνων είτε από
τόπους κοντινούς είτε μακρινούς, για να αγγίξουν την καρδιά μας με το δικό τους
μαγικό τρόπο, με τη δική τους αλήθεια για τη ζωή. Και καταφέρνουν να φτάσουν σε
μας την κατάλληλη στιγμή, για να διώξουν το σκοτάδι με το φως της λαϊκής σοφίας
αιώνων που κουβαλούν μέσα τους. Γιατί οι ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής είναι
πάντα ίδιες μέσα στους αιώνες και σ́ όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης!

Τα λαϊκά παραμύθια μιλούν με το δικό τους ξεχωριστό, συμβολικό τρόπο για τις
αλήθειες της ζωής και για όλα εκείνα που μυστικά ή φανερά ποθεί η καρδιά, είτε να
γευτεί είτε να κατακτήσει, όσο ρίχνει σκιά στη γη το σώμα του ανθρώπου…

Σας περιμένουμε σήμερα στις 19.30!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ
ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/i-texni-tis-epikoinwnias-mesa-apo-tin-afigisi-laikwn-paramythiwn/


 Στο παρόν σεμινάριο θα γίνει απόπειρα ερμηνείας του κοινωνικού ρόλου της τέχνης
και τη συσχέτισή της με θετικές ψυχολογικές διεργασίες όπως η ευαισθητοποίηση, η
ενθάρρυνση, η ενδυνάμωση, η ανακούφιση, η σύμπνοια, κι η ένταξη.
Επιπροσθέτως, θα επεξηγηθεί η λειτουργία της τέχνης ως μεθόδου ίασης ενός
τραύματος και ο βαθμός που η ενδυνάμωση του πολιτισμικού κεφαλαίου δύναται να
ενισχύσει μια κοινότητα σε κρίση. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 7 δίωρα και θα
καταλήξει σε παρουσίαση project των συμμετεχόντων.

Έναρξη, Σάββατο 17 Απριλίου και κάθε Σάββατο 18.00 - 20.00

Κλείστε θέση!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/online-seminario-endynamwsh-mesw-ths-texnhs/


 Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε παραδείγματα πολιτιστικής λεηλασίας, θα
εξερευνήσουμε τους τρόπους που μπορεί να συμβεί μια τέτοιου είδους πράξη, πώς
τα αντικείμενα καταλήγουν σε μουσεία άλλων χωρών και θα συζητήσουμε τις
επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης, παρακολουθώντας συγκεκριμένα παραδείγματα.
Αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται για τα πολιτιστικά εγκλήματα και για την
σημασία τους στην ανθρωπότητα και την κοινωνία. Θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε 7
δίωρα.

Έναρξη Τρίτη, 13 Απριλίου και κάθε Τρίτη 18.00 - 20.00

Κλείστε θέση!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ,
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/online-seminario-arxaiologiki-leilasia-emporia-arxaiothtwn/


 Σε αυτό το σεμινάριο, οι συζητήσεις μας θα επιχειρήσουν να θέσουν την φιλοσοφία
στην βάση του κοινού προβληματισμού προκειμένου να λειτουργήσουν ως λογικά
βοηθήματα αντιμετώπισης ζητημάτων της καθημερινής ζωής. Πρώτος στόχος μας,
μέσα από την εποπτεία των φιλοσοφικών συστημάτων είναι η αναγνώριση του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε, εκφραζόμαστε και στοχαζόμαστε. Πιστό στην
άποψη ότι η φιλοσοφία είναι παράγωγο της εκάστοτε πολιτισμικής συγκυρίας, το
πρόγραμμά μας θα οδηγηθεί από το παρελθόν προς το παρόν, εμβάλλοντας και
εκβάλλοντας προς και από τα πολιτισμικά περιβάλλοντα που διαμόρφωσαν τις
αρχές του νου μας. Δεύτερος στόχος μας είναι να κατανοήσουμε όχι μόνο τα
φιλοσοφικά ερωτήματα, αλλά και τους τρόπους εκδήλωσής τους κάθε φορά, έτσι
ώστε διδαχτούμε όχι φιλοσοφικές νόρμες, αλλά δημιουργικούς τρόπους
οικοδόμησης αρχών του νου, δηλαδή φιλοσοφία στην πρακτική της.

Τετάρτη 14 & 21 Απριλίου, 18.00 - 20.00

Κλείστε θέση!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ:
ΓΝΩΡΙΜΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/philosophia-tou-platona/


Αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ που βραβεύθηκαν σε φεστιβάλ της γειτονιάς μας
προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Aπρόσμενες ιστορίες αγάπης, μια αναμέτρηση με την κορυφή του Έβερεστ, η
σημερινή γενιά του Τσέρνομπιλ, η μακραίωνη κληρονομιά μιας άγνωστης
μειονότητας που ζει τόσο κοντά μας, ένα αρχιτεκτονικό ταξίδι σε ένα εμβληματικό
κτίριο. Σπουδαία ντοκιμαντέρ που απέσπασαν διακρίσεις σε κινηματογραφικά
φεστιβάλ της ευρύτερης γειτονιάς μας προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr. Από την
Πέμπτη 1η έως την Κυριακή 4 Απριλίου, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε
συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beldocs (Σερβία) και το Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Astra (Ρουμανία), με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού
προγράμματος Media, παρουσιάζουν έξι ντοκιμαντέρ, τα οποία αγαπήθηκαν και
βραβεύτηκαν στα δυο γειτονικά μας φεστιβάλ.

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑΙΝΙΕΣ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/vraveumena-ntokimanter-provallontai-gia-prwti-fora-stin-ellada/


Πώς μεταλλάσσεται ένας πράος άνθρωπος σε θηρίο

Η γνωστή δημοσιογράφος Μαρίλη Μαργωμένου στο πρώτο μυθιστόρημά της Το
θηρίο βγήκε βόλτα ανοίγει την πύλη μιας φυλακής και μας εισάγει στον κόσμο των
κρατουμένων. Αφορμή η καταδίκη ενός δημοσιογράφου που έχει σκοτώσει κάποιον
κατά λάθος και πρέπει πλέον να συνεχίσει τη ζωή του έγκλειστος.

Ένα βιβλίο που πραγματεύεται το πώς μεταλλάσσεται ένας πράος άνθρωπος σε
θηρίο. 

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:
Όταν ο δημοσιογράφος Βύρων Σερέτης μπαίνει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα
Βόθωνα, είναι συντετριμμένος: Έχει σκοτώσει κάποιον
κατά λάθος. Πίσω απ’ τα κάγκελα, όμως, οι κανόνες αλλάζουν...

ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΒΓΗΚΕ ΒΟΛΤΑ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/to-thirio-vgike-volta-ekdoseis-kastanioti/


Μια μουσική έκδοση για την Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη από τον μουσικό Αντώνη
Μαρτσάκη.

Μια πολυτελή μουσική έκδοση κυκλοφόρησαν οι εκόσεις Εν πλω με αφορμή τη
συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τον ψηφιακό αυτό
δίσκο, όπως και το βιβλίο που τον συνοδεύει, έχει επιμεληθεί ο Κρητικός μουσικός
Αντώνης Μαρτσάκης και είναι αφιερωμένος στην Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη.

Σκοπός της έκδοσης είναι με “Ριζίτικα και Ρίμες” να ταξιδέψει κάθε ακροατής και
κάθε ακροάτρια, με την μελωδία και τους στίχους των τραγουδιών, σε εκείνη την
εποχή και να γνωρίσει τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν και δοξάστηκαν στον
Κρητικό Αγώνα για την ελευθερία.

  «ΡΙΖΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΙΜΕΣ ΤΟΥ 1821»
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

ΒΙΒΛΙΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/rizitika-kai-rimes-tou-1821-ekdoseis-en-plw/
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