
16:00
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
Music Virus
Οι Music Virus είναι 
μια pop - rock μπάντα 
αποτελούμενη από 
μαθητές Λυκείου του 
Μουσικού Σχολείου 
Αλίμου. Δραστηριο-
ποιούνται στο ρεπερ-
τόριο της ελληνικής και ξένης έντεχνης, pop, jazz 
και rock μουσικής σκηνής.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.12.2018
10:00
ALEX DE PARIS ΜΑΓΟΣ
Ο Μάγος που ειδικεύε-
ται στην τέχνη της Silent 
Comedy μέσα από την οποία 
δημιουργήθηκε ο χαρακτή-
ρας Alex de Paris. Ο Τσαχ-
πίνικος μάγος, βουβός κω-
μικός και ισορροπιστής Alex 
de Paris, θα μας αποδείξει 
πως τα πάντα μπορούν να 
γίνουν, ακόμα και χωρίς...
λόγια!

14:30
ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ 
«ΓΥΡΩ - ΓΥΡΩ ΜΗΝΕΣ»

Μια μουσική και θεατρική αφήγηση του παραμυθιού 
«Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες», σε μια παράσταση 
που αλλάζει, καθώς αλλάζουν οι εποχές.

17:00
MUSICA DIVINA
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία MUSICA DIVINA με 
μουσικούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της 
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη διεύθυνση 
του αρχιμουσικού Απόλλωνα Γραμματικόπουλου σε 
έργα κλασσικής μουσικής και Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.12.2018

11:30
ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ 
«ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»
 Μέσα στην ευχάριστη και ελπιδοφόρα ατμόσφαιρα 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι ήρω-
ες ενός πρωτότυπου παραμυθιού ανακαλύπτουν την 
παγίδα του καταναλωτισμού, τα λάθη και την απλη-
στία που καταστρέφουν το περιβάλλον, αλλά και το 
αληθινό «δώρο» της φιλίας.

13:30
ALEX DE PARIS ΜΑΓΟΣ
Ο Μάγος που ειδι-
κεύεται στην τέχνη 
της Silent Comedy 
μέσα από την οποία 
δημιουργήθηκε ο 
χαρακτήρας Alex de 
Paris. Ο Τσαχπίνικος 
μάγος, βουβός κω-
μικός και ισορροπι-
στής Alex de Paris, 
θα μας αποδείξει πως τα πάντα μπορούν να γίνουν, 
ακόμα και χωρίς... λόγια!

17:00
ΒΙΟΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Το μουσικό πρόγραμμα με τίτλο Orient Express σας 
υπόσχεται ένα ακουστικό απόγευμα που θα μας πα-
ρασύρει νοερά να ακολουθήσουμε το δρομολόγιο 
του θρυλικού Orient Express, από την Κωνσταντι-
νούπολη, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη και το Παρίσι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2.1.2019

Π Ε Δ Ι Ο Ν  Τ Ο Υ  Α Ρ Ε Ω Σ 
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 έως 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

11:30
ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ
«Ο ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΗΣ»

 Τρία λαϊκά παραμύθια συνθέτουν μια διασκεδαστική 
παράσταση για τον κύκλο του ψωμιού, τον κύκλο 
της ζωής και τις αξίες που ζεσταίνουν τον δρόμο 
μας. Με ζωντανή μουσική, με λαούτο, ούτι, φλο-
γέρα και νταούλι, με παραδοσιακά τραγούδια και 
διαδραστικά παιχνίδια. Πριν την παράσταση, τα παι-
διά ζυμώνουν το δικό τους ψωμάκι, που θα πάρουν 
φεύγοντας, φρεσκοψημένο.

16:30
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 
«ΑΠ’ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ ΣΤΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗ» 
Η μουσική παράσταση «ΑΠ’ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ ΣΤΟ ΓΟΥΝΑ-
ΡΗ» είναι ένα μουσικό ταξίδι του ελαφρού τραγου-
διού μέσα στο χρόνο με ανανεωμένο ρεπερτόριο, 
που έχει επιμεληθεί ο Δαυίδ Ναχμίας, με τις νέες 
υπέροχες φωνές του Θάνου Πολύδωρα και της 
Εβελίνας Νικόλιζα Ένα σπάνιο αφιέρωμα στην πιο 
τρυφερή και μελωδική περίοδο της ελληνικής μου-
σικής, από την αρχή του 20ου αιώνα ως τη δεκαετία 
του ‘50.

ΠΕΜΠΤΗ 3.1.2019
12:00
CIRCO CACHIVACHE

Η ομάδα που πήρε το πρώτο βραβείο θεάτρου 
δρόμου από τον Δήμο Αθηναίων με μουσικούς και 
ακροβάτες σας υπόσχονται ένα θέαμα με ζογκλερι-
κά, ακροβατικά, με συνοδεία ζωντανής μουσικής σε 
ρυθμούς Latin και Swing.   

14:30
ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ 
«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ»
Ένα μαγικό ταξίδι 
περιπέτειας πλού-
σιο σε εικόνες, 
συναισθήματα, πε-
ριπέτεια, γνώση, 
φαντασία, μουσική 
και τραγούδια. Οι 
μικροί θεατές συμ-
μετέχουν ενεργά 
στο συναρπαστικό αυτό ταξίδι στα έγκατα της γης 
για να αναζητήσουμε όλοι μαζί τον κεντρικό πυρήνα 
της ζωής, μέσα από δυσκολίες, αγώνες, διλήμματα, 
συντροφικότητα, περιπέτεια κι ελπίδα.

17:00
BANDALLUSIA

Oι Bandallusia έρχονται από τους δρόμους της 
Αθήνας και των νησιών του Αιγαίου, με όχημα το 
παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο τραγούδι 
και με διάθεση για πειραματισμό, σήμερα παρουσιά-
ζονται ως μια εννεαμελής ορχήστρα, συνδυάζοντας 
σύγχρονα, κλασικά και παραδοσιακά όργανα στο 
σύνολό τους!



σιο των Χριστουγεννιατικων εκδηλώσεων στο Πε-
δίον του Άρεως, παρουσιάζοντας αριστουργηματικά 
έργα για ορχήστρα εγχόρδων.
W. A. Mozart: Μικρή νυχτερινή μουσική. 
Puccini: Chrisantemi
G. Holst: St. Paul Suite
B. Bartók: Ρουμανικοι χοροί

17:30
ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ 
«ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΣΕΙ»
Η ομάδα «Αστροναύτες» ανεβάζει για πρώτη φορά, 
το παραμύθι του Γιάννη Πλαχούρη, «το φύλλο που 
δεν ήθελε να πέσει». Πρόκειται για την ιστορία ενός 
φύλλου διαφορετικού! Ενός φύλλου που αγαπούσε 
με πάθος τη ζωή!

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.12.2018
από τις 10:00 έως 16:00
Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά εργαστήρια από το 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στο Πεδίο του Άρεως για 
οικογένειες με παιδιά ηλικίας 3-12 χρόνων.
ΘΕΜΑ: 
ΠΙΑΣΕ ΜΕ, ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΤΟ ΓΟΥΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

10:00
ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ
«ΑΙΣΩΠΟΥ… ΦΙΛΟΙ» 

Στηρίζεται σε 4 μύθους του Αισώπου με κεντρικό 
άξονα τη φιλία: «Οι δύο φίλοι και η αρκούδα», «O 
ψεύτης βοσκός», «Η αλεπού και τα σταφύλια», «Το 
λιοντάρι και το ποντίκι». Φίλοι αγαπημένοι, καρδια-
κοί, ανταγωνιστικοί, ωφελιμιστές… και φιλίες από 
τον κόσμο της φύσης και των ζώων, με μια σύγχρο-
νη ματιά.

13:00
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
Χριστούγεννα με τραγούδια και κείμενα από την 
πλούσια παράδοση της Μικράς Ασίας από την Σχολή 
Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής “Εν Ωδαίς”. 
Μία εξαιρετική μουσική παράσταση με άμεση ανα-
φορά στον Προσφυγικό Ελληνισμό.

15:00
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ 
«ΔΥΟ ΞΕΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ»
Η φιλία, ο σεβασμός της 
διαφορετικότητας και η 
αξία της συνεργασίας είναι 
θέματα που θίγονται στο 
νέο αυτό έργο. Πώς μπο-
ρούν άνθρωποι με διαφο-
ρετικά πιστεύω και κουλ-
τούρα να συνεργαστούν, 
απαλλαγμένοι από χρόνιες 
προκαταλήψεις που έχουν ο ένας για τον άλλον;

17:30
CIRCO CACHIVACHE
Η ομάδα που πήρε το 
πρώτο βραβείο θεάτρου 
δρόμου από τον Δήμο 
Αθηναίων με μουσικούς 
και ακροβάτες σας υπό-
σχονται ένα θέαμα με ζο-
γκλερικά, ακροβατικά, με 
συνοδεία ζωντανής μου-
σικής σε ρυθμούς Latin 
και Swing.   

ΠΕΜΠΤΗ 27.12.2018
10:30
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ»
Μια μουσικοθεατρική παράσταση, με αφήγηση πα-
ραμυθιού, μουσική, τραγούδια, διαδραστική για τα 
παιδιά.

12:30
ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ 
«ΑΙΣΩΠΟΥ ΚΟΜΙΞ»

Οι 5 μύθοι του Αισώπου "Ο λαγός και η χελώνα", 
"Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας", "Οι ποντικοί της εξο-
χής", "Ο Βοριάς και ο Ηλιος" και "Η αλεπού και ο 
κόρακας" παρουσιάζονται με μία σύγχρονη ματιά, με 
πολλά παιχνίδια και ζωντανή μουσική.

14:00
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Για τρίτη συνεχό-
μενη χρονιά, με 
ιδιαίτερη χαρά η 
Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών συμμετέχει 
στις εορταστικές 
εκδηλώσεις που 
διοργανώνει η Πε-
ριφέρεια Αττικής. Καθώς τα Χριστούγεννα μας ξυ-
πνούν τις ομορφότερες παιδικές μας αναμνήσεις, το 
μεγαλύτερο σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρου-
στών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών «Metallon», 
σε εξαιρετικά διευρυμένη σύνθεση, προ(σ)καλεί 
μικρούς και μεγάλους να γίνουν όλοι παιδιά! Με-
ρικούς από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς 
χριστουγεννιάτικους μουσικούς συνειρμούς επέλε-
ξε το «Metallon», για τη συναυλία που θα δώσει υπό 
τη μουσική διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμου-
σικού Ανδρέα Πυλαρινού.

17:00
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
40something
Οι 40something είναι 
μια μπάντα αποτελού-
μενη από καθηγητές 
μουσικής και γονείς 
επαγγελματίες μουσι-
κούς, από το Μουσικό 
Σχολείο Αλίμου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/2018
10:00
ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ 
«ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ»

Aναζητώντας τη γλύκα στο ελληνικό λαϊκό παραμύ-
θι, τα παιδιά ακολουθούν τη δράση του παραμυθιού, 
με ζωντανή μουσική (λαούτο, νταούλι, φλογέρα 
κ.ά) και παραδοσιακά τραγούδια, συμμετέχουν σε 
διαδραστικά παιχνίδια, βασισμένα στις Αρχές του 
Εκπαιδευτικού Δράματος.

13:30
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
«ΧΕΛΩΝΙΤΣΑ ΜΙΤΙΤΑ»
Η «Χελωνίτσα Μιτίτα» μας ταξιδεύει τις ημέρες των 
Χριστουγέννων στην Ισπανία, την Λατινική Αμερική 
και την Ελλάδα. Η ταξιδιάρική χελώνα κουβαλάει 
στην βαλίτσα της πολλά παιδικά και Χριστουγεννιά-
τικα τραγούδια από τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία 
και την Ελλάδα.

17:00
1,2,3 SWING 
To φωνητικό τρίο 1,2,3 Swing από τις Πένυ Μπερ-
μπατιώτου, Σοφία Μάλαμα και Ναταλία Κάντζια. 
Από το σαλόνι του Savoy -το ξενοδοχείο της Νεας 
Υόρκης που γεννήθηκε το swing- τρεις γυναίκες 
performers με εκρηκτική διάθεση, παρέα με πιάνο, 
ντραμς, και μπάσο, δημιούργησαν ένα ατμοσφαι-
ρικό, jazz/swing group που θα σας ταξιδέψει στην 
αίγλη και το glam περασμένων δεκαετιών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.12.2018
11:30
ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ 
«Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ»
Ένας γλάρος, μια μαϊμού και ένας ναυαγός συνα-
ντιούνται σε ένα έρημο νησί. Θα μάθουν να εμπι-
στεύονται ο ένας τον άλλον, σεβόμενοι την διαφο-
ρετικότητα τους, χτίζοντας έτσι μια σπουδαία φιλία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.12.2018 
από τις 10:00 έως 16:00
Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά εργαστήρια από το 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στο Πεδίο του Άρεως για 
οικογένειες με παιδιά ηλικίας 3-12 χρόνων.
ΘΕΜΑ: 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΒΟΥΡΕΣ
- Ω! ΕΛΑΤΟ, Ω! ΕΛΑΤΟ
      
11:30 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ 
«ΕΝΑ ΞΩΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΟΥ»
Μια περιπέτεια γεμάτη κέφι 
μουσική και τραγούδι αλλά 
και όμορφες συγκινητικές 
στιγμές, που αποδίδει με 
τον πιο ευφάνταστο τρόπο 
το αληθινό νόημα των Χρι-
στουγέννων: την ομορφιά 
του να δίνεις, να μοιράζεσαι 
και να αγαπάς.

13:00
CIRCO CACHIVACHE

Η ομάδα που πήρε το πρώτο βραβείο θεάτρου 
δρόμου από τον Δήμο Αθηναίων με μουσικούς και 
ακροβάτες σας υπόσχονται ένα θέαμα με ζογκλερι-
κά, ακροβατικά, με συνοδεία ζωντανής μουσικής σε 
ρυθμούς Latin και Swing.   

16:00
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
JACK TO JACK  
Οι Jack to Jack είναι 
μια rock - έντεχνη 
μπάντα αποτελού-
μενη από μαθητές 
Γυμνασίου και Λυ-
κείου του Μουσικού 
Σχολείου Αλίμου. Δραστηριοποιούνται στο ρεπερτό-
ριο της ελληνικής και ξένης έντεχνης, pop και rock 
μουσικής σκηνής.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.12.2018
από τις 10:00 έως 16:00
Χριστουγεννιάτικα εκπαι-
δευτικά εργαστήρια από το 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 
στο Πεδίο του Άρεως για οι-
κογένειες με παιδιά ηλικίας 
3-12 χρόνων.
ΘΕΜΑ: 
ΞΕΔΙΠΛΩΝΩ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟ-
ΝΙΑ - ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ;    

12:00
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Το Κέντρο Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης «AVANTGARDE  - 
Ελλάδα - Ρωσία - Ευρασία» 
διοργανώνει μια γιορτινή θε-
ατρική και μουσικοχορευτική 
εκδήλωση για μικρούς και 
μεγάλους με τίτλο «Πρωτο-
χρονιά χωρίς σύνορα».

14:30
ΚΑΜΕΡΑΤΑ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Οι Μουσικοί της Καμε-
ράτας στο Πεδίον του 
Άρεως. Για άλλη μια 
χρονιά, το διακεκριμέ-
νο ορχηστρικό σύνολο 
εμφανίζεται στο πλαί-


