
Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014,  Πολυχώρος Βρυσάκι, (στάση Μετρό Μοναστηράκι)

Δες το αλλιώς!
Χρησιμοποιούμε ξανά, ανταλλάσσουμε και χαρίζουμε αντικείμενα! 

Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς  και μεγάλους, προβολές, πρωτότυπη έκθεση, κυνήγι 
θησαυρού και άλλες εκπλήξεις!

Αποκλειστικός Δωρητής του προγράμματος

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΖΩΗ www.kalyterizoi.gr

Χορηγός φεστιβάλ: Φιλοξενία:



1. Εργαστήρια για ενήλικες
Μια σειρά από δημιουργικά βιω-
ματικά εργαστήρια για ενήλικες με 
πυρήνα την επαναχρησιμοποίηση 
αντικειμένων και την κατασκευή ευ-
φάνταστων δημιουργιών με «σκου-
πίδια» ή ανακυκλώσιμα είδη ως 
πρώτη ύλη! 

2. Εργαστήρια για παιδιά 
Μέσα από βιωματικές δράσεις γύρω 
από τη συνετή κατανάλωση, την 
επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων 
και τη συμβολή της στην προστασία 
του περιβάλλοντος τα παιδιά καλού-
νται να δημιουργήσουν έχοντας ως 
πρώτη ύλη… ανακυκλώσιμες συ-
σκευασίες και υλικά που θα κατέλη-
γαν στον κάδο!

3. Προβολές  
Πώς παράγονται τα αντικείμενα, τι 
πόρους απαιτεί η παραγωγή τους και 
πού καταλήγουν ως σκουπίδια; Μία 
σειρά ταινιών μικρού μήκους και το 
ντοκιμαντέρ «Πρώτη Ύλη» του Χ. 
Καρακαπέλη βάζουν στο μικροσκό-
πιο τα υλικά αγαθά και τα σκουπίδια 
και αποκαλύπτουν πόσο επηρεάζουν 
τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την 
παγκόσμια οικονομία.

4. Παράλληλες εκδηλώσεις
Μία σειρά από εκπλήξεις και δράσεις 
περιμένουν στην είσοδο του χώρου 
όσους δεν συμμετέχουν στα εργα-
στήρια: επιτόπιες DIY κατασκευές, 
πρωτότυπη έκθεση, κυνήγι θησαυ-
ρού στο Μοναστηράκι, παιχνίδια για 
παιδιά και μία διαδραστική συναυλία 
κρουστών!

Μην το πετάξεις, χάρισέ το! 

Ελάτε να συγκεντρώσουμε είδη 
πρώτης ανάγκης (φάρμακα που 
δεν έχουν λήξει, ανδρικά μπουφάν 
και παπούτσια, κάλτσες, sleeping 
bags, σκουφιά, παγούρια, κουζινι-
κά) για τις ανάγκες των κέντρων 
υποδοχής αστέγων, των Πολυϊ-
ατρείων και του προγράμματος 
ΣΤΕΓΗ της PRAKSIS. Η συλλογή 
των αντικειμένων θα γίνεται στο 
«Βρυσάκι» από 24 έως 28 Σεπτεμ-
βρίου και ώρες 11:00-20:00.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

11:00-12:00
Οικολογικές και οικονομικές  
επιδιορθώσεις κατ’οίκον   
συνεργασία με το Μικροί Μεγάλοι.
Σίγουρα δεν με χρειάζεσαι;  
Εικαστικό εργαστήριο με θεατρικό  
παιχνίδι από τις Μικρές Ιστορίες  
για παιδιά από 3-8 ετών.
Tαινίες μικρού μήκους
Κυνήγι θησαυρού 
για μικρούς και μεγάλους  
από το ΒookCrossing.

12:15-13:15
Μην το πετάξεις...! 
από την ομάδα Yiuco (έως 20 άτομα).
Αυτοσχέδια μουσικά όργανα  
από το εργαστήριο μουσικής αγωγής  
και κατασκευής μουσικών οργάνων  
για παιδιά από 6-12 ετών.
Πρώτη Ύλη 
του Χρήστου Καρακέπελη, παραγωγή 
CL Productions (διάρκεια 78’). 
Κυνήγι θησαυρού 
για μικρούς και μεγάλους  
από το ΒookCrossing.
Reduce, reuse, recycle  
Εγκατάσταση με ζωγραφισμένα καπάκια 
από γυάλινα βάζα από τη PRAKSIS.

13:30-14:30
Μην το πετάξεις...! 
από την ομάδα Yiuco (έως 20 άτομα).
Οικολογικά βιβλιοντυσίματα!  
Από το BabyFeat για παιδιά από 5 ετών 
και άνω.
Tαινίες μικρού μήκους
Υφασμάτινα φιλαράκια  
από την Αναστασία Δάλμα.

14:45-15:45
Τα έπιπλά μας αλλιώς 
από την Ηλέκτρα Πάστη Justdiy.gr 
(έως 16 άτομα).
Αυτοσχέδια μουσικά όργανα  
από το εργαστήριο μουσικής αγωγής 
και κατασκευής μουσικών οργάνων  
για παιδιά από 6-12 ετών.

Πρώτη Ύλη 
του Χρήστου Καρακέπελη, παραγωγή 
CL Productions (διάρκεια 78’). 
Το μαγικό σακούλι
κατασκευές-έκπληξη  
από τον Γιώργο Κατσαρό.

16:00-17:00
Τα έπιπλά μας αλλιώς 
από την Ηλέκτρα Πάστη Justdiy.gr 
(έως 16 άτομα).
Οικολογικά βιβλιοντυσίματα!  
Από το BabyFeat για παιδιά από 5 ετών 
και άνω.
Συμμετοχική συναυλία  
με ντουέτο κρουστών all’ improvviso από 
τους Simone Mongelli & Νίκο Τουλιάτο  

17:15-18:15
Πρώτες βοήθειες  
για παιδικά βιβλία  
από την Ευαγγελία Μπίζα  
για γονείς και παιδιά από 8 ετών.
Μεταφερόμαστε ανακυκλώνοντας 
με όλα τα μέσα από τα Μανταλάκια
για παιδιά από 5 ετών και άνω.

18:30-19:30
Πορτ-Μαντώ  «φιγούρες»
Από την Handmade revolution 
με τον Αλέξη Βασσάλο (έως 20 άτομα).
Πρώτη Ύλη 
του Χρήστου Καρακέπελη, παραγωγή 
CL Productions (διάρκεια 78’). 
Κυνήγι θησαυρού 
για μικρούς και μεγάλους  
από το ΒookCrossing.

19:30-20:30
Πορτ-Μαντώ  «φιγούρες»
Από την Handmade revolution 
με τον Αλέξη Βασσάλο (έως 20 άτομα).

11:00-12:00
Ανακυκλωμένες δημιουργίες
από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  
για παιδιά από 4-12 ετών (έως 15 άτομα).
Tαινίες μικρού μήκους
Κυνήγι θησαυρού 
για μικρούς και μεγάλους  
από το ΒookCrossing.

12:15-13:15
Το φιλί ζωής στα πράγματα  
και στον πλανήτη 
από την Ομάδα Περιβαλλοντικής  
Εκπαίδευσης, WWF Ελλάς.
Οικόπολις 
από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  
για παιδιά από 4-12 ετών (έως 15 άτομα).
Πρώτη Ύλη 
του Χρήστου Καρακέπελη, παραγωγή 
CL Productions (διάρκεια 78’). 
Αυτοσχέδιες μάσκες 
από το εργαστήριο Τέχνης Χαλκίδας.

13:30-14:30
Υφασμάτινα φιλαράκια
από την Αναστασία Δάλμα  
(έως 20 άτομα).
Ανακυκλωμένες δημιουργίες 
από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  
για παιδιά από 4-12 ετών (έως 15 άτομα).
Κυνήγι θησαυρού 
για μικρούς και μεγάλους  
από το ΒookCrossing.
Ποδηλατόψαρα 
κατασκευές από σύρμα και ανακυκλώσι-
μα υλικά από τον Γιώργο Κατσαρό.

14:45-15:45
Τα παλιά μας κοσμήματα…αλλιώς! 
από την ομάδα του Ftiaxto.gr  
(έως 22 άτομα).
Οικόπολις 
από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο  
για παιδιά από 4-12 ετών (έως 15 άτομα).
Tαινίες μικρού μήκους
Το μαγικό σακούλι
κατασκευές-έκπληξη  
από τον Γιώργο Κατσαρό.

16:00-17:00
Ιπτάμενοι θησαυροί! 
από την Αναστασία Δάλμα 
(έως 20 άτομα).
Ιδέες για οικολογικό party 
από την ομάδα Transfodesign  
για μικρούς & μεγάλους (έως 16 παιδιά 
με τους γονείς τους).
Πρώτη Ύλη 
του Χρήστου Καρακέπελη, παραγωγή 
CL Productions (διάρκεια 78’). 
Το μαγικό σακούλι  
κατασκευές-έκπληξη  
από τον Γιώργο Κατσαρό.

17:15-18:15
Χειροποίητα δωράκια  
από τη Sofan Handmade  
(έως 20 άτομα).
Ιδέες για οικολογικό party 
από την ομάδα Transfodesign  
για μικρούς & μεγάλους (έως 40 άτομα).
Tαινίες μικρού μήκους
Κυνήγι θησαυρού 
για μικρούς και μεγάλους  
από το ΒookCrossing.

18:30-19:30
Don’t trash it, bag it  
από την ομάδα Transfodesign 
(έως 20 άτομα).
Σίγουρα δεν με χρειάζεσαι;  
Εικαστικό εργαστήριο με θεατρικό  
παιχνίδι από τις Μικρές Ιστορίες  
για παιδιά από 3-8 ετών.
Πρώτη Ύλη 
του Χρήστου Καρακέπελη, παραγωγή 
CL Productions (διάρκεια 78’). 

19:30-20:30
Don’t trash it, bag it  
από την ομάδα Transfodesign 
(έως 20 άτομα).

20:30-22:00
Dj set από τον Pepper Fm



Με τη συμμετοχή: Χορηγοί Επικοινωνίας:
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