«Δες το αλλιώς»
Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Δημιουργικά εργαστήρια για ενήλικες
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
«Το φιλί της ζωής στα πράγματα και στον πλανήτη!» από την ομάδα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, WWF Ελλάς, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 12.15 – 13.15, Διάρκεια 1 ώρα.
Αντί να το πετάξω, θα παρατείνω τη ζωή του! Θα το χαρίσω, θα το ανταλλάξω, θα το
μεταμορφώσω, θα το επαναχρησιμοποιήσω... Τι σημαίνει όμως αυτό για τον πλανήτη; Ας το
ανακαλύψουμε με ένα παιχνίδι. Φέρτε το αντικείμενο που θέλετε να χαρίσετε και, μικροί
μεγάλοι, ελάτε να παίξουμε. Στα σοβαρά!
«Υφασμάτινα φιλαράκια» από την Αναστασία Δάλμα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 13.30 – 14.30,
Διάρκεια 1 ώρα.
«Μία φορά και έναν καιρό μερικές κάλτσες που τρύπησαν και μερικά χειμωνιάτικα γάντια που
ξέμειναν μόνα τους, συνάντησαν την αφράτη γέμιση από μαξιλάρια ύπνου και έγιναν… μοναδικά
υφασμάτινα ομιλούντα φιλαράκια!» Σε αυτό το εργαστήριο δημιουργούμε εκπληκτικές κούκλες
από ύφασμα, κουμπιά και άλλους καθημερινούς θησαυρούς για μικρούς και μεγάλους.
«Τα παλιά μας κοσμήματα…αλλιώς!» από την ομάδα του Ftiaxto.gr, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,
14.45 – 15.45, Διάρκεια 1 ώρα.
Όλοι έχουμε στο σπίτι μας χαλασμένα κοσμήματα που όλο λέμε ότι κάποια στιγμή θα τα
φτιάξουμε και ποτέ δεν το κάνουμε. Τι μπορούμε να σκαρφιστούμε με αυτούς τους θησαυρούς
που έχουμε στο σπίτι μας; Αυτό το αυθόρμητο εργαστήριο μας προσκαλεί να φέρουμε μικρά
«άχρηστα» αντικείμενα, όπως μαγνήτες, καπάκια από μπουκάλια, πόμολα, ελλειπτικά
κοσμήματα και να εμφυσήσουμε στα κοσμήματά μας νέα μορφή μέσα από φαντασία και
δημιουργικότητα!
«Ιπτάμενοι θησαυροί» από την Αναστασία Δάλμα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 16.00 – 17.00,
Διάρκεια 1 ώρα.
Σε αυτό το εργαστήριο θα κατασκευάσουμε κρεμαστές κατασκευές – mobiles. Εδώ θα
χρησιμοποιήσουμε όλα όσα νομίζουν άλλοι πως είναι για πέταμα. Από τσίγκινα κουτάκια,
χάρτινα κουτάκια , μικρά μπουκαλάκια μέχρι ό,τι άλλο θέλει κάποιος να κρεμάσει στην
κατασκευή του, εδώ όλα τα υλικά γίνονται ένα απίθανο παιχνίδι και δημιουργούνται οι
ομορφότερες κατασκευές.
«Χειροποίητα δωράκια» από τη Sofan Handmade, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 17.15 – 18.15,
Διάρκεια 1 ώρα.
Πόσες και πόσες φορές δεν έχεις προβληματιστεί για μικρά δωράκια που θέλεις να κάνεις σε
φίλους, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Μέσα από απλές, αλλά ευφάνταστες κατασκευές

δημιουργούμε μόνοι μας χειροποίητα δώρα για αυτούς που αγαπάμε εξοικονομώντας χρήματα
και πολύτιμο χρόνο για ψώνια.
«Don’t trash it, bag it» από την ομάδα Transfodesign, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 18.30 – 20.30,
Διάρκεια 2 ώρες.
Διαφημίσεις δρόμου, ελαστικά ποδηλάτων, πλαστικές φιάλες και άλλα αντικείμενα που θα
κατέληγαν άδοξα στα σκουπίδια γίνονται τσάντες για φορητό υπολογιστή και θήκες για κινητό
τηλέφωνο! Μία μεγάλη σχεδιαστική έκπληξη περιμένει τους συμμετέχοντες αυτού του
εργαστηρίου που δεν θα φύγουν με άδεια χέρια!
Tο Transfodesign είναι μέλος του Impact Hub Athens και δραστηριοποιείται κυρίως στην Αθήνα
και τη Βαρκελώνη.
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
«Οικολογικές και οικονομικές επιδιορθώσεις κατ'οίκον» σε συνεργασία με το Μικροί Μεγάλοι,
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 11.00 – 12.00, Διάρκεια 1 ώρα.
Από το να επιδιορθώσουμε και να καθαρίσουμε ένα ύφασμα μέχρι το να φρεσκάρουμε παλιά
έπιπλα και να τα ξανακάνουμε καινούργια, υπάρχουν πολυάριθμες τεχνικές για να
επιδιορθώνουμε πράγματα γρήγορα και οικονομικά στο σπίτι μας. Οι Μικροί Μεγάλοι
μοιράζονται μυστικά και ιδέες για οικονομικές και οικολογικές επιδιορθώσεις κατ’ οίκον.
«Μην το πετάξεις...!» από την ομάδα Yiuco, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 12.15 – 14.30, Διάρκεια 2
ώρες.
Μέσα από το παιχνίδι και την κατασκευή ανακαλύπτουμε πώς τα «άχρηστα υλικά » είναι
χρήσιμα και πως αποτελούν έμπνευση μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες που έχουν
για επαναχρησιμοποίηση. Η ομάδα yiuco μας περιμένει να δώσουμε αξία στα φαινομενικά
άχρηστα αντικείμενα, προκειμένου να ανακαλύψουμε νέες χρήσεις για
την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων και την ελαχιστοποίηση των οικιακών απορριμμάτων
μας.
«Tα έπιπλα μας αλλιώς» από την Ηλέκτρα Πάστη (www.justdiy.gr), Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου,
14.45 – 17.00, Διάρκεια 2 ώρες.
Έπιπλα! Είτε τα βαρέθηκες όπως είναι είτε θέλεις να τους δώσεις άλλη χρήση είτε τα βρήκες στο
δρόμο και δεν ξέρεις τι ακριβώς να τα κάνεις, αυτό το εργαστήριο σε προσκαλεί να δεις τα
έπιπλα σου με άλλο μάτι! Η Ηλέκτρα Πάστη μας προσκαλεί να βάλουμε χρώμα, φαντασία και
ομαδική δουλειά και να μεγαλουργήσουμε για καλό σκοπό! Τα έπιπλα του εργαστηρίου είναι
αγορασμένα από την ομάδα ΡΕΤΟ, πρώην ναρκομανών και αφού μεταποιηθούν θα διατεθούν σε
έναν από τους ξενώνες της ΜΚΟ Praksis.
Πορτ-μαντώ «Φιγούρες» από τη Handmade revolution με τον Αλέξη Βασσάλο, Κυριακή 28
Σεπτεμβρίου, 18:30-20:30, Διάρκεια 2 ώρες
Σε αυτό το εργαστήριο πιάνουμε ανά χείρας ξύλα, πινέλα, χρώματα και προσθέτουμε DIY
διάθεση, μπόλικη φαντασία και όρεξη! Φτιάχνουμε κρεμάστρες για τα ρούχα, τα καπέλα μας, τα
κλειδιά και τις ομπρέλες μας. Η Handmade Revolution με τον Αλέξη Βασσάλο θα μας ταξιδέψουν
στον κόσμο του DIY μέσα από μία δημιουργική διαδικασία με επίκεντρο την ανθρώπινη φιγούρα!

Βιωματικές δράσεις για παιδιά!
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
«Ανακυκλωμένες δημιουργίες» από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,
11.00 – 12.00 και 13.30 – 14.30. Διάρκεια κάθε εργαστηρίου 1 ώρα. Για παιδιά από 4-12 χρονών.
Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στην έννοια της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης,
ανακαλύπτουν τον τρόπο που ανακυκλώνεται το χαρτί και δημιουργούν χρήσιμες κατασκευές
για το σχολείο με το ανακυκλωμένο χαρτί που παράγουν.
«Οικόπολις» από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 12.15 – 13.15 και
14.45 – 15.45. Διάρκεια κάθε εργαστηρίου 1 ώρα. Για παιδιά από 4-12 χρονών.
Μέσα από το επιδαπέδιο παιχνίδι «Οικόπολις», τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε οικολογικούς
τρόπους συμπεριφοράς. Με εργαλείο κάρτες που περιγράφουν διάφορες περιπτώσεις στο
5σχολείο, στο πάρκο, στη διοίκηση, στην παραγωγή, στην αγορά και για κάθε περίπτωση τρεις
διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς (μη οικολογική, οικολογική ή οικολογική-δημιουργική),
τα παιδιά συγκεντρώνουν πόντους και ακολουθούν τη διαδρομή του παιχνιδιού. Νικητής είναι
όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους και τερματίσει πρώτος.
«Ιδέες για οικολογικό πάρτυ» από την ομάδα Transfodesign, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 16.00 –
18.15. Διάρκεια 2 ώρες. Για γονείς και παιδιά από 5-12 χρονών.
Οικολογικά γενέθλια; Πώς γίνεται; Εύκολα! Μαζί θα ψάξουμε λύσεις για τον σχεδιασμό ενός
«πράσινου» εορταστικού πάρτυ και θα σκεφτούμε ιδέες για πρωτότυπη διακόσμηση που θα
μειώσει τα σκουπίδια και τον προϋπολογισμό μας. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης (πλαστικά
μπουκάλια, ποτήρια, σχοινιά, υφάσματα, ζώνες κλπ) και εύχρηστα εργαλεία γίνονται
πρωταγωνιστές σε μία πρωτότυπη γιορτή!
«Σίγουρα δεν με χρειάζεσαι;» Εικαστικό εργαστήριο με θεατρικό παιχνίδι από τις Μικρές
Ιστορίες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 18.30 – 19.30. Διάρκεια 1 ώρα. Για γονείς και παιδιά.
Πως μπορεί ένα πλαστικό κουτάλι, ένα πολύχρωμο κουτί, ένα κουμπί, ένα μικρό καπάκι ή ακόμα
και ένα χρησιμοποιημένο λάστιχο να γίνουν παιχνίδι; Τι θα μας έλεγαν για την ζωή τους αν ήταν
ήρωες ενός παραμυθιού; Η ομάδα των Μικρών Ιστοριών σε περιμένει για ένα παράξενο παιχνίδι
με αντικείμενα που εσύ νομίζεις ότι δεν χρειάζονται πια, αλλά εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα μας
βοηθήσουν να φτιάξουμε ιστορίες και ένα τεράστιο εικαστικό έργο με μικτές τεχνικές σε
μουσαμά! Γιατί όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά!
Υ.Γ Μην ξεχάσεις να φέρεις ένα δικό σου μικρό αντικείμενο που δεν σου χρησιμεύει αλλά θα
ήθελες να παίξεις μαζί του...
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
«Σίγουρα δεν με χρειάζεσαι;» Εικαστικό εργαστήριο με θεατρικό παιχνίδι από τις Μικρές
Ιστορίες, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 11.00 – 12.00. Διάρκεια 1 ώρα. Για γονείς και παιδιά.

Πως μπορεί ένα πλαστικό κουτάλι, ένα πολύχρωμο κουτί, ένα κουμπί, ένα μικρό καπάκι ή ακόμα
και ένα χρησιμοποιημένο λάστιχο να γίνουν παιχνίδι; Τι θα μας έλεγαν για την ζωή τους αν ήταν
ήρωες ενός παραμυθιού;Η ομάδα των Μικρών Ιστοριών σε περιμένει για ένα παράξενο παιχνίδι
με αντικείμενα που εσύ νομίζεις ότι δεν χρειάζονται πια, αλλά εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα μας
βοηθήσουν να φτιάξουμε ιστορίες και ένα τεράστιο εικαστικό έργο με μικτές τεχνικές σε
μουσαμά! Γιατί όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά!
Υ.Γ Μην ξεχάσεις να φέρεις ένα δικό σου μικρό αντικείμενο που δεν σου χρησιμεύει αλλά θα
ήθελες να παίξεις μαζί του...
«Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα» από το Εργαστήρι μουσικής αγωγής και κατασκευής
μουσικών οργάνων, Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 12.15 – 13.15 και
14.45-15.45. Διάρκεια κάθε εργαστηρίου 1 ώρα. Για παιδιά από 6 -12 χρονών.
Τι ήχο βγάζει άραγε ένα παλιό σκουπόξυλο, τα ξύλινα πόδια μιας καρέκλας, ένα λάστιχο
ποτίσματος, ένα παρατημένο μεταλλικό δοχείο, μερικές συσκευασίες από χαρτόνι αλλά και
βοτσαλάκια που ταξίδεψαν στο σπίτι μας από κάποια παραλία; Ελάτε να μάθουμε παρέα με τον
Νικόλα Τσαφταρίδη και τους φοιτητές του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, πως μπορούμε να κατασκευάσουμε τα δικά μας πρωτότυπα
και μοναδικά μουσικά όργανα και να συμμετέχουμε σε μία ευφάνταστη μουσική ορχήστρα!
«Ντύνουμε ευφάνταστα τα σχολικά μας τετράδια και ντοσιέ» από τo BabyFeat, Κυριακή 28
Σεπτεμβρίου, 13.30-14.30 και 16.00 – 17.00. Διάρκεια κάθε εργαστηρίου 1 ώρα. Για παιδιά από 5
χρονών και πάνω.
Ελάτε να καπλαντίσουμε τα σχολικά μας τετράδια, ντοσιέ με χαρτιά και υφάσματα δίνοντας
προσωπική νότα, χρώμα και φαντασία στην καθημερινότητα. Μετατρέπουμε ένα απλό
τετράδιο/ντοσιέ σε μοναδικό έργο τέχνης και εξοικονομούμε χρήματα!
«Πρώτες βοήθειες για παιδικά βιβλία» από την Ευαγγελία Μπίζα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου,
17.15 – 18.15. Διάρκεια 1 ώρα. Για γονείς και παιδιά από 8 χρονών και πάνω.
Κεφάλαιο «Παιδικό βιβλίο»: Από τη μία τα παιδιά που, στα πρώτα τους βήματα φιλαναγνωσίας,
αγνοούν πόσο ευαίσθητα είναι τα αγαπημένα τους παιδικά βιβλία και από την άλλη οι γονείς
που δεν ξέρουν πώς να επιδιορθώσουν όσα βιβλία έχουν πέσει «θύματα» φθοράς και
καταστροφής! Με την Ευαγγελία Μπίζα, συντηρήτρια βιβλίων, βάζουμε στο μικροσκόπιο τις
λανθασμένες μεθόδους επιδιόρθωσής παιδικών βιβλίων και λαμβάνουμε δραστικά και έξυπνα
μέτρα για τη σωστή και οικονομική επιδιόρθωσή τους. Για γονείς και παιδιά από 8 ετών και άνω!

Παράλληλες εκδηλώσεις
Κυνήγι θησαυρού από το BookCrossing, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 11:00-12:00, 13:30-14:30,
17:15-18:15
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, , 11:00-12:00, 12:15-13:15, 18:30-19:30
Πόσο καλά γνωρίζετε τη γειτονιά γύρω από το Βρυσάκι, τον χώρο που θα φιλοξενήσει το
φεστιβάλ; Ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού για μικρούς και μεγάλους, θα δοκιμάσει τις γνώσεις
σας οδηγώντας σας σε μία υπέροχη διαδρομή στο Μοναστηράκι και την Πλάκα! Ελάτε να
ξεσκονίσετε τις γνώσεις σας και να μάθετε περισσότερα για την επαναχρησιμοποίηση στην

πράξη μέσα από μία ιστορική αναδρομή αλλά και μία σύγχρονη διερευνητική ματιά. Όσοι
λύσουν τους γρίφους του παιχνιδιού, δεν θα φύγουν με άδεια χέρια! Το κυνήγι του θησαυρού
γίνεται σε συνεργασία με το Bookcrossing ένα διασκεδαστικό, δωρεάν σε όλους και πρωτότυπο
website που απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις των βιβλίων.

Αυτοσχέδιες μάσκες από το Εργαστήριο Τέχνης Χαλκίδας, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,12:15-13:15
Το εργαστήριο τέχνης Χαλκίδας προσκαλούν τους μικρούς φίλους του φεστιβάλ για να
δημιουργήσουν και να φορέσουν τους δικούς τους χάρτινους ήρωες χρησιμοποιώντας
αντικείμενα που αλλιώς θα κατέληγαν στον κάδο ανακύκλωσης! Καλαμάκια, χάρτινα πιάτα,
πλαστικά καπάκια, κορδέλες, εφημερίδες και περιοδικά, αλλά και χρώματα, κόλλες και ψαλίδια
περιμένουν να μεταμορφωθούν σε μία μαγική μάσκα με την προσωπική πινελιά του κάθε μικρού
καλλιτέχνη!
Το μαγικό σακούλι από τον Γιώργο Κατσαρό, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 16:00-17:00
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 14:45-15:45
Είναι δυνατόν μέσα από μία σακούλα απορριμμάτων να ξετρυπώσει κανείς «μικρούς
θησαυρούς»; Είναι! Τραβήξτε κάτι από το σακούλι και ο Γιώργος Κατσαρός, με πολλή φαντασία
και κέφι θα δημιουργεί κατασκευές- έκπληξη στο πι και φι! Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα
μπορούν να παίρνουν μαζί τους την επιτόπια DIY κατασκευή ως ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό!

«Reduce, reuse, recycle» από την PRAKSIS, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 12:15-13:15
Πάρτε μέρος στην εικαστική εγκατάσταση «Reduce, reuse, recycle» και δώστε σε καπάκια από
βάζα μια άλλη εικαστική υφή! Η εικαστικός Έλλη Βέλλιου, σε διάδραση με τους επισκέπτες του
φεστιβάλ, θα φιλοτεχνήσει μία ευφάνταστη εγκατάσταση!
«Μεταφερόμαστε ανακυκλώνοντας με όλα τα μέσα» από Τα μανταλάκια, Κυριακή 28
Σεπτεμβρίου, 17:15-18:15
"Σε αυτό το εικαστικό εργαστήριο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν με
φαντασία διάφορα μέσα μεταφοράς όπως αυτοκίνητα, τραινάκια, αεροπλάνα, χρησιμοποιώντας
ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκουμε εύκολα στην καθημερινότητά μας (ρολά κουζίνας,
καπάκια,κουτιά). Σκοπός του εργαστηρίου να κατανοήσουν οι λιλιπούτειοι δημιουργοί ότι
μπορούν να φτιάξουν κάτι από το τίποτα!"

Προβολές
«Πρώτη Ύλη» του Χρήστου Καρακέπελη, παραγωγή CL Productions (διάρκεια 78’)
Το θέμα του ντοκιμαντέρ είναι η οικονομική δραστηριότητα πίσω από την ανακύκλωση
μεταλλικών αντικειμένων. Αντικείμενα που συλλέγονται από περιθωριακές ομάδες οι οποίες
ασυνείδητα γίνονται μέρος ενός γιγαντιαίου μηχανισμού πλουτισμού. Μέσα από πέντε ήρωες,
το ντοκιμαντέρ εξερευνά το παρασκήνιο της κατανάλωσης και ακολουθεί το αόρατο ταξίδι του
μετάλλου που καταλήγει ως πρώτη ύλη.

