Γιορηή Δρόμοσ Χσρρή 2014
Γειηίν Σύπνπ
Πόηε: Kπξηαθή 9 Ννεκβξίνπ
Πνύ: ζηελ πιαηεία Ψπξξή, ζηελ νδό Αγίσλ Αλαξγύξσλ, Σάθε, Λεπεληώηνπ,
Πξσηνγέλνπο, Καθνπξγνδηθείνπ θαη Ναπάξρνπ Απνζηόιε θαη ζε όιε ηε γεηηνληά ηνπ
Ψπξξή.
Ώξα: 13.00- 18.00
Ο Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, ε 1ε Κνηλόηεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ν
ύιινγνο Καηαζηεκαηαξρώλ Ψπξξή «Η παιηά πόιε» δηνξγαλώλνπλ ηε Γηνξηή Γξόκνπ
Ψπξξή 2014.
Μηα γηνξηή ησλ θαιιηηερλώλ κε έθζεζε δσγξαθηθήο, ζπλαπιίεο από κνπζηθά ζρήκαηα
θαη ζεαηξηθά δξώκελα γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο.
ηόρνο καο είλαη λα αλαδείμνπκε θαη λα πξνβάινπκε ηε γεηηνληά ηνπ Ψπξξή θαη λα
δείμνπκε κέζα από ηε ζπιινγηθή καο πξνζπάζεηα όηη είλαη δπλαηή κηα αλζξώπηλε δσή
ζην ηζηνξηθό θέληξν.
ηελ εθδήισζε ζα ιάβνπλ κέξνο:
 Η Φιλαρμονική ηοσ Δήμοσ Αθηναίων ζε έλαλ κνπζηθό πεξίπαην ζηε γεηηνληά
ηνπ Ψπξξή, ζηηο 14:00
 ε MONUMENTA (αζη. κε θεξδ. εηαηξεία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη
ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο Διιάδαο θαη Κύπξνπ) ζε κηα μελάγεζεγλσξηκία κε ηα θηήξηα ηεο γεηηνληάο ηνπ Ψπξξή, ζηε 13:00 (ηόπνο ζπλάληεζεο:
Πιαηεία Ηξώσλ)
 ην «Στολείο παιτνιδιού»-Εργαζηήρι Πολιηιζηικής Εκπαίδεσζης, ζπκκεηέρεη
ζηε γηνξηή κε έλα ππαίζξην πνιπζεκαηηθό εξγαζηήξη δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη

έθθξαζεο κε ζέκα:
«Το ηρενάκι ηοσ Χσρρή» ζηηο νδνύο Λεπεληώηνπ θαη Σάθε.
Παηδηά θαη γνλείο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία, κε άμνλα ην ΘΔΑΣΡΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΓΙ, λα πεηξακαηηζηνύλ, λα παίμνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ
ζπκκεηέρνληαο ζε πνηθίιεο θαιιηηερληθέο δξάζεηο (εηθαζηηθέο, κνπζηθέο,
ζεαηξηθέο) πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελόο αιιηώηηθνπ ηξέλνπ… πνπ ζα
ηαμηδέςεη ζηε γεηηνληά, ζηηο 14:30 κε 16:00
 κνπζηθή από δηάθνξα κνπζηθά ζρήκαηα ζηελ πιαηεία Ηξώσλ, από ηηο 14:30
 έθζεζε δσγξαθηθήο από ηελ Πόλσ Γεωργακοπούλοσ
 Street Party ζηην Πρωηογένοσς, πνπ ζπλδέεη ηελ νδό Αζελάο κε ηελ νδό
Μηανύιε θαη ηελ πιαηεία Ψπξξή (Ηξώσλ) θαη ζπλερίδεη ζήκεξα ηελ εκπνξηθή
παξάδνζε ηεο πεξηνρήο.
Η Πξσηνγέλνπο «δσληαλεύεη» θαη ζαο πεξηκέλεη.
Αγορές, διαζκέδαζη και προζωπική θρονηίδα ζε τώροσς αημοζθαιρικούς,
πρωηόησποσς και, κσρίως, διαθορεηικούς από ηοσς 'ναούς' ηης μαζικής
καηανάλωζης:
-Καθέο, πνηό, θαγεηό, όκνξθεο κνπζηθέο ζην all day bar restaurant
Transistor (αριθ. 10)
-Vintage & 2nd hand έπηπια θαη αληηθείκελα από όιεο ηηο δεθαεηίεο ζε ρακειέο
ηηκέο ζηηο
Παλιο ζσνήθειες (αριθ. 8)
-Ωξαία καιιηά, σξαία λύρηα, piercing, απνηξίρσζε ζην
Lemon Poppy Seed (αριθ.7)
-Απζεληηθά vintage ξνύρα, παπνύηζηα, αμεζνπάξ από όιεο ηηο επνρέο θαη γηα θάζε
γνύζην ζην
Like Yesterday's (αριθ. 16)
Διζκοπωλείο “Habeat records”
Με πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα, απέξαληε αγάπε γηα ηελ κνπζηθή θαη ην βηλύιην,
θαζώο θαη έλα αμηνζεκείσην fan-base, ην Habeat δηεπξύλεηαη κεηαθέξνληαο από
ην 2014 ηελ έδξα ηνπ ζηελ θαξδηά ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, ζε έλαλ
άξηην ρώξν ζηνλ δεύηεξν όξνθν ηεο νδνύ Παιιάδνο 21 ζηελ πεξηνρή ηνπ Ψπξξή.
ηόρνο, ε δεκηνπξγία ελόο πνιπρώξνπ ηθαλνύ, ηόζν γηα λα εμππεξεηήζεη ην
απαηηεηηθό θνηλό πνπ απαξηίδεη ην ξεύκα ηεο strictly vinyl θνπιηνύξαο, όζν θαη
γηα λα θηινμελήζεη πνιηηηζκηθέο εθδειώζεηο θαη δξώκελα ιεηηνπξγώληαο σο έλα
μερσξηζηό project space. Με ππξήλα ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή, κε κηα κνλαδηθή
ζπιινγή λέσλ θπθινθνξηώλ θαη second hand, αιιά θαη κε έλα εληππσζηαθό
lineup θαιιηηερλώλ - ε παξνπζίαζε ησλ νπνίσλ ζα αλαθνηλώλεηε ζηαδηαθά θαηά
ηη δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ - ε νκάδα ηνπ Habeat Records ζθνπεύεη λα θάλεη γηα
αθόκα κηα ρξνληά αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο.

Cannibal radio
Cannibal : Σν αβπζζαιέν oλ πνπ πξνζπαζεί αηλαέσο λα ζξέςεη ηελ αηέξκνλε
πεηλά ηνπ κέζσ κνπζηθώλ εξεζηζκάησλ ζηε δνύγθια ηνπ δηαδηθηύνπ.
Δπηζηεκνληθή νκάδα νλόκαηη CANNIBAL κε πνιπεηή έξεπλα ζην κνπζηθό ρώξν
δηνρεύηεπζε ηελ ζπζρέηηζε ησλ bpm ζε δηαδπθηηαθή ζπρλόηεηα. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο είλαη live ζην www.cannibalradio.com.
Έλα internet radio κε βαζηθό ζθνπό ηελ απόθνλζεξβνπνίεζε ηεο κνπζηθήο
πξαγκαηηθόηεηαο. Μέζα ζε κόιηο 5 ρξόληα, 29 παξαγσγνί κε 24 εθπνκπέο
εβδνκαδηαίσο, εθθξάδνληαη κνπζηθά, θαη ρσξίο ζηεξεόηππα ή πξνθαηαιήςεηο κε
ζηόρν λα μππλήζνπλ ην «θαλίβαιιν» πνπ βξίζθεηαη θξπκκέλνο κέζα καο.
 ην Live in Athens: Ανοίγοσμε ηο ζπίηι μας. Ο Αληξέαο, ν Αληώλεο, ν Βαζίιεο
θαη ν Βαξλάβαο αλνίγνπλ ην θαηλνύξην ηνπο «ζπίηη» ζην ηζόγεην ηεο Ναπάξρνπ
Απνζηόιε 10 γηα πξώηε θνξά θαη καο πξνζθαινύλ ζε κηα κέξα γλσξηκίαο θαη
δεκηνπξγηθόηεηαο.
Ση ζα ζπκβεί εθεί; Πξσηλό-έθπιεμε γηα όζνπο έξζνπλ από λσξίο, βόιηεο ζηε
γεηηνληά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Athens Insiders, δεκηνπξγία posters γηα ηελ
Αζήλα καο, κνπζηθνί απηνζρεδηαζκνί ζην δξόκν. Κνπηάζηε!
Γηα ην Live in Athens
To Live in Athens είλαη κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηακνλήο ζηελ Αζήλα, πνπ ήδε
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο top επηινγέο ηνπ TripAdvisor. Με ηδηαίηεξα δηακεξίζκαηα
ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη αιεζηλά θηιηθή πξνζέγγηζε πξνο ηνπο επηζθέπηεο, νη
δεκηνπξγνί ηνπ Live in Athens είλαη αθνζησκέλνη ζε έλαλ θνηλό ζθνπό: Να
πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πόιεο καο κηα πνηνηηθή θαη απζεληηθή
Αζελατθή εκπεηξία.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει. 2114010924, info@liveinathens.net,
Liveinathens.net , www.facebook.com/LiveInAthens
Φορηγοί ηης εκδήλωζης: Σα ηνπηθά θαηαζηήκαηα: Μεζπζηάλεο ζηνπ Ψπξξή,
Νηθήηαο, Οηλέαο, Αξηνπνηείνλ Απόζηνινο Αλη. Βελέηεο, Café Gallery, Κάβα
Αιάκπεε, «ην 21», Black Rose, ηπι & Καθέ, Σν θνκπνιόη ηνπ Ψπξξή, Boutique
Athens, City Circus, ην εξκπεηόζπηην, ηα εξκπέηηα ζηνπ Ψπξξή, The Party,
Old-Fashioned, Έλαζηξνλ, ην Μπνπγαηζάδηθν Η Θεζζαινλίθε ζηνπ Ψπξξή,
Οηλνκαγεηξείν Δλ Ινξδάλε, Γηζθνπσιείν Habeat records, Παιην ζπλήζεηεο,
Transistor, Like Yesterday’s, ε Καξηνύζα, ν Ληόζπνξνο, Ψύξξα, fashion
workshop by Vicky Kaya, yiorgos eleftheriades, Beer… time, Crime scene, Live
in Athens, Hotel Evripides, ηνπ Κνξξέ, ηα Καξακαλιίδηθα ηνπ Φάλε
Υποζηηρικηές ηης εκδήλωζης: MONUMENTA, ρνιείν παηρληδηνύ,
Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο Γήκνπ Αζελαίσλ,
Παλειιήληα Δπηηξνπή Νέσλ Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ θαη Παλειιήληνο ύιινγνο
Παζρόλησλ από Μεζνγεηαθή Αλαηκία

Υπό ηην αιγίδα: ηεο Αλαπηπμηαθήο Σνπξηζηηθήο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο
Γηεύζπλζεο Πξαζίλνπ Γήκνπ Αζελαίσλ
Φορηγοί επικοινωνίας: deBop, Cannibal Radio θαη Join Radio
Λίγα ιόγηα γηα ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ:
Ο Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Παλαζήλαηα ηδξύζεθε ην 1998. ε απηόλ ζπκκεηέρνπλ
θάηνηθνη θαη εξγαδόκελνη ησλ πεξηνρώλ Ψπξξή, Κεξακεηθνύ θαη Μεηαμνπξγείνπ. ηόρνο
ηνπ είλαη ε αλαβάζκηζε θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηνρήο θαη ε πνηόηεηα δσήο γηα όινπο ηνπο
θαηνίθνπο. Αλάκεζα ζηηο πνιιέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ είλαη ε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ
εθδειώζεσλ, νη παξεκβάζεηο γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ θαη ε
δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζύιινγν ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ή ζρεηηθά κε
ηελ εθδήισζε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ πξόεδξν ηνπ ζπιιόγνπ, Βάζσ
Νηθνιαθνπνύινπ ζην ηει. 6974300211 ή ειεθηξνληθά ζην
panathinaia_syllogos@yahoo.gr, facebook: Παλαζήλαηα πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο

