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εκδηλώσεις του ΠΙΟΠ πατήστε

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Ιούνιος 2016

5/6, 10:00       Αγώνας δρόμου
«Stymphalia Lake Run 2016»
Με αφορμή τον φετινό εορτασμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) με θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά 
Τοπία», το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) και ο αθλητικός σύλλογος Λαύκας «Η Στυμφαλίς» οργανώνουν τον 1ο Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρόμου με την 
ονομασία Stymphalia Lake Run 2016.

 12/6, 20:00                 Μουσική εκδήλωση
«ΕΓΩ ΕΙΜΑΣΤΕ...» 
Εκδήλωση σε συνεργασία με τον  Σύλλογο Πολιτισμού «Σαν Παραμύθι». 

12/6          Ξενάγηση
«Η τέχνη της περιήγησης»
Στο πλαίσιο  της συνεργασίας του ΠΙΟΠ με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, υπό τον γενικό τίτλο 
«Γέφυρες», πραγματοποιείται ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης, με στόχο να αναδειχθεί η παρουσία του 
Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο.

Ιούλιος   2016
2/7, 20:00                       Ξενάγηση
«Η κρυμμένη Κόρινθος»
Στο πλαίσιο  της συνεργασίας του ΠΙΟΠ με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, υπό τον γενικό τίτλο «Γέφυρες», 
πραγματοποιείται μια διαφορετική περιήγηση στο κέντρο της Κορίνθου, σε συνεργασία με την ομάδα Δίολκοι. 
Ιδιωτικοί χώροι, που δεν είναι προσβάσιμοι στο κοινό ανοίγουν τις πόρτες τους και μας φιλοξενούν. Αναπάντεχες 
συναντήσεις, από καλλιτεχνικές και εικαστικές ομάδες που αναδεικνύουν μια πόλη ζωντανή, χαρούμενη, πολύχρωμη.

4-8/7, 10:30–13:30                                    Θερινά εργαστήρια
Θερινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6 έως 12 ετών, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα 
παιχνιδιών και κατασκευών . 

9/7, 20:30            Θεατρική παράσταση
«Ο χρυσοπράσινος αετός» 
Θεατρική παράσταση που βασίζεται στο ομότιτλο παραμύθι από τη Συλλογή Γ. Α. Μέγα, σε σκηνοθεσία Εύας Νέδου.
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15/7, 11:00-13:00         Θερινό εργαστήρι για όλη την οικογένεια
Εργαστήρι κατασκευής μικρών διακοσμητικών αντικειμένων από πηλό για όλη την οικογένεια. 

31/7                           Διάπλους του Ισθμού της Κορίνθου
Στο πλαίσιο  της συνεργασίας του ΠΙΟΠ με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, υπό τον γενικό τίτλο 
«Γέφυρες», πραγματοποιείται  διάπλους του Ισθμού της Κορίνθου, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει ιστορική 
αναφορά στη διάνοιξη της διώρυγας. 

Αύγουστος 2016

7/8, 10:00        Σεμινάριο φωτογραφίας
Σεμινάριο φωτογραφίας με τον Νίκο Αντωνόπουλο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει  πρακτική εξάσκηση σε 
εξωτερικό χώρο, με στόχο οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν το πολιτιστικό τοπίο της Στυμφαλίας. Η δράση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου.

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης 

Ιούνιος 2016

13-26/6          Έκθεση
Έκθεση κοσμήματος των μαθητών της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας.

19/6, 21:00        Συναυλία
Με αφορμή την Eυρωπαϊκή Hμέρα Mουσικής, τα μέλη της χορωδίας του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης 
παρουσιάζουν έντεχνα τραγούδια ελλήνων συνθετών.

Ιούλιος 2016

11/7, 21:00         Προβολή
Θερινό σινεμά
Ξεκινά και συνεχίζεται ανά δεκαπενθήμερο (25/7, 8/8, 22/8) το θερινό σινεμά, με την προβολή γνωστών, αγαπημένων 
ταινιών. 
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Αύγουστος 2016

4-5/8, 10:30 -13:30                                    Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Ακούω το περιβάλλον!»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλλιτεχνικής δράσης για μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, με ήχους του περιβάλλοντος και 
νέες τεχνολογίες, υπό την καθοδήγηση της εμψυχώτριας Ανδρομάχης Βρακατσέλη.

8-12/8 10:30-13:30              θερινά εργαστήρια
Θερινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6 έως 12 ετών, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα 
παιχνιδιών και κατασκευών. 

18/8, 21:00        Συναυλία
Με μουσικές αναφορές στην παράδοση και τη μαύρη μουσική, με εκτελέσεις σχεδόν πάντα ανατρεπτικές, με κοινό 
τόπο τον αυθορμητισμό και τον πειραματισμό, οι Sugahspank! & The Swing Shoes, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα 
αβίαστη και αυθεντική, υπό το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου.

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα 

Ιούνιος 2016

03/06, 10:00-11:30 και 12:00-13:30     Εκπαιδευτική διαδραστική παράσταση
Γιορτάζουμε την Ημέρα Περιβάλλοντος με την παράσταση «Bubble Play»
Διαδραστική παράσταση για μαθητές Ειδικής Αγωγής, με βασικό στόχο τον πειραματισμό, το παιχνίδι και τη 
δημιουργία, βασισμένη στην τεχνική του παιχνιδιού με τη σαπουνόφουσκα. 

27/6-1/7, 10:30-13:30                          Θερινά εργαστήρια
Θερινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6 έως 12 ετών, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα 
παιχνιδιών και κατασκευών. 

Μουσείο Μετάξης

Ιούνιος 2016

11/6, 10:30-12:30      Εργαστήρι κατασκευής κοσμήματος
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνεται εργαστήρι κατασκευής 
κοσμήματος από οικολογικά υλικά (για ενήλικες).  
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19-20/6          Σεμινάρια
Σεμινάρια της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για μουσικούς φορείς της περιοχής.

21/6, 21:00          Συναυλία 
Συναυλία του Κουιντέτου Ξύλινων Πνευστών της ΚΟΑ, με τη συμμετοχή μουσικών φορέων της περιοχής, στο πλαίσιο 
του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής.

28/6-4/7       Εργαστήρι για ενήλικες
«Ενα κουκούλι γεμάτο θέατρο»
Το ΠΙΟΠ και το Εθνικό Θέατρο οργανώνουν θερινό εργαστήρι θεατρικής έκφρασης, αυτοσχεδιασμού, κινητικών 
δράσεων, ρυθμικής και σωματικής έκφρασης, καθώς και επιτελέσεων και σκηνικών δρώμενων, για ενήλικες.

Ιούλιος 2016
11-15/7, 10:30-13:30                          Θερινά εργαστήρια
Θερινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6 έως 12 ετών, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα 
παιχνιδιών και κατασκευών. 

11/7 21:00         Προβολή
Θερινό σινεμά
Ξεκινά και συνεχίζεται ανά δεκαπενθήμερο (25/7, 8/8, 22/8) το θερινό σινεμά, με την προβολή γνωστών, αγαπημένων 
ταινιών. 

20/7, 21:00                                    Θεατρική Παράσταση 
«Ένας Ήρωας με παντούφλες»
Το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας «Διόνυσος» παρουσιάζει το γνωστό έργο των Αλέκου Σακελλάριου και 
Χρήστου Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη.

30/7, 21:00                     Συναυλία
Συναυλία με την Εκκλησιαστική Μαντολινάτα Σουφλίου, με αφορμή την πανσέληνο του Ιουλίου.

Αύγουστος 2016
27/8, 21:00                       Συναυλία
Συναυλία με το μουσικό συγκρότημα «Ηχόχρωμα» με αφορμή την πανσέληνο του Αυγούστου.
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Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Ιούνιος 2016

3/6, 18.00                                                                                Μουσική εκδήλωση
«Ελληνικός κινηματογράφος στο Μουσείο»
Μουσική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Προβλήματα Ακοής «ΑΗΧΟ». Η εκδήλωση είναι στη 
νοηματική, με παράλληλη ακρόαση των κομματιών. 

6/6,     12.00                                                                          Εκπαιδευτικές δράσεις 
Δράσεις για παιδιά με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Περιβάλλοντος, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά 
δημοτικού.

30/6, 18.30                                                                          Έκθεση φωτογραφίας
Έκθεση φωτογραφίας, με θέμα «Το πανηγύρι του Ταύρου» στην Αγία Παρασκευή. Διάρκεια έκθεσης έως 31/7. 

Ιούλιος 2016 

11/7 21:00      Προβολή Θερινό σινεμά
Ξεκινά και συνεχίζεται ανά δεκαπενθήμερο (25/7, 8/8, 22/8) το θερινό σινεμά, με την προβολή γνωστών, αγαπημένων 
ταινιών. 

13-18/7       Εργαστήρι για ενήλικες
«Από την ελιά στο θέατρο»
Το ΠΙΟΠ και το Εθνικό Θέατρο οργανώνουν θερινό εργαστήρι θεατρικής έκφρασης, αυτοσχεδιασμού, αισθησιοκινητικών 
δράσεων, ρυθμικής και σωματικής έκφρασης, καθώς και επιτελέσεων και σκηνικών δρώμενων, για ενήλικες.

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Ιούνιος 2016

25/6, 20:30         Συναυλία
«Ως πολύκαρπος Ελαία»
Η χορωδία και η ορχήστρα του Εθνικού Ωδείου Σπάρτης παρουσιάζουν ένα μουσικό ταξίδι στη διαδρομή της ελληνικής 
ποίησης και μουσικής ανά τους αιώνες, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της δρ. φιλολογίας Μεταξίας Παπαποστόλου.
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26/6, 20:30         Συναυλία
«Μικροί μουσικοί υμνούν τη μουσική»
Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής και της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές και 
οι καθηγητές του Εθνικού Ωδείου Σπάρτης θα παρουσιάσουν, με μορφή ρεσιτάλ, έργα διαφόρων συνθετών. Θα 
συμμετάσχει και η παιδική χορωδία του Εθνικού Ωδείου Σπάρτης.

Ιούλιος 2016

11/7 21:00         Προβολή
Θερινό σινεμά
Ξεκινά και συνεχίζεται ανά δεκαπενθήμερο (25/7, 8/8, 22/8) το θερινό σινεμά, με την προβολή γνωστών, αγαπημένων 
ταινιών. 

Αύγουστος 2016

18/8, 21:00         Συναυλία
Συναυλία με αφορμή την πανσέληνο του Αυγούστου.

22-26/8, 10:30-13:30              Θερινά εργαστήρια
Θερινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6 έως 12 ετών, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα 
παιχνιδιών και κατασκευών. 

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας

Ιούνιος  2016

24/6, 21:00                                        Συναυλία
Tα «Λαϊκά» του Μίκη Θεοδωράκη 
Η Ορχήστρα Φίλων του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας παρουσιάζει έναν νέο θεματικό κύκλο, αφιερωμένο στα «Λαϊκά» 
του μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Ιούλιος 2016

13/7, 19:00        Ημερίδα
«Η οικογένεια Καναγκίνη και η προσφορά της στην κοινωνία και τον πολιτισμό»
Η ημερίδα, αφιερωμένη στη γνωστή οικογένεια από τον Πύργο, οργανώνεται από το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο 
Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος,  τον Δήμο Τήνου και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
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10/7, 21:00       Καλλιτεχνική εκδήλωση
Παραδοσιακοί χοροί από τη Μακεδονία και τις Κυκλάδες
Το τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας παρουσιάζει την καινούργια του δουλειά. 
Διδασκαλία-επιμέλεια: Κορίνα Βαρελά.

11/7 21:00         Προβολή
Θερινό σινεμά
Ξεκινά και συνεχίζεται ανά δεκαπενθήμερο (25/7, 8/8, 22/8) το θερινό σινεμά, με την προβολή γνωστών, αγαπημένων 
ταινιών. 

20/7, 21:00          Συναυλία
Συναυλία του Κουιντέτου Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Metallon, με τη 
συμμετοχή μουσικών φορέων του νησιού.
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