Προορισμοί και ώρες αναχώρησης
Ο δικός μας πολύχρωμος συρμός

Ταξίδι στην παραμυθοχώρα με το μαγικό τρόλεϊ

Ώρες 11:00-14:00

Ένα μουσειακό τρόλεϊ της δεκαετίας του ’60 θα περιμένει τους μικρούς φίλους στην Πλατεία Συντάγματος για να τους ταξιδέψει στη χώρα των παραμυθιών! Εκεί θα τους συναντήσουν «Ο Αναστάσης και η ουρά της στάσης», « Ο τραμ» και άλλες απολαυστικές ιστορίες.

από την ομάδα Playroom- δημιουργική απασχόληση για παιδιά
Ελάτε να συνδημιουργήσουμε με διάσημους ζωγράφους της Ιστορίας της Τέχνης και
να αφήσουμε την φαντασία μας να μας ταξιδέψει σε μέρη ονειρικά με μαγικά οχήματα! Με σημείο εκκίνησης ποικίλες λεπτομέρειες από γνωστά έργα τέχνης θα δημιουργήσουμε τον δικό μας πολύχρωμο συρμό! Σταδιακά ο χώρος θα γεμίσει από τα
απίθανα έργα και δίπλα στις διάσημες υπογραφές, οι μικροί καλλιτέχνες θα γράψουν
και τα δικά τους ονόματα!

Ώρες 11:00-16:00

Μια βόλτα με το φτερωτό Μετρόλεϊ

Από το εργαστήριο δημιουργικής έκφρασης Το Φτερό

Ώρες 13:00-15:00

Αυτοσχεδιαστική θεατρική κωμωδία

Προμηθευόμαστε το εισιτήριο μας, ντυνόμαστε κατάλληλα και επιβιβαζόμαστε στο
απίθανο μετρόλεϊ. Θα κάνουμε ένα φανταστικό ταξίδι μέσα σε πόλεις, δρόμους σπίτια
μαζί με παλιούς και καινούργιους φίλους. Σε κάθε στάση μας περιμένει μια έκπληξη!

από την ομάδα Bus kai-Improv

Ώρες 12:00-13:00 και 14:00-15:00
Αυτοσχεδιασμός σημαίνει αυθορμητισμός, παιχνίδι, γέλιο, δημιουργικότητα, φαντασία, ευελιξία! Παίρνουμε ρίσκα. Η ImproVIBE είναι η πρώτη και μοναδική σχολή αφοσιωμένη στον αυτοσχεδιασμό και την αυτοσχεδιαστική θεατρική κωμωδία
(improv comedy theater) στην Ελλάδα και θα μας προσφέρει μία μοναδική παράσταση αυτοσχεδιασμού Improv Comedy που δεν έχει παιχτεί ποτέ και δεν θα ξαναπαιχτεί ποτέ! Το κοινό προτείνει. Οι ηθοποιοί εκτελούν. Το κοινό γελάει. Οι ηθοποιοί
ταλαιπωρούνται. Το κοινό ξεκαρδίζεται. Οι ηθοποιοί...!

Face painting!
Ώρες 11:00-15:00

Στο κλίμα των ημερών και σε αποκριάτικους ρυθμούς κάνουμε face painting με το
δικό μας panda ή χαρωπά λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ! Το πρόσωπό μας γίνεται μία
μοναδική αλλά και αποκριάτικη μάσκα που θα κερδίσει τα βλέμματα όλων.

Συναυλία Penny & The Swingin’ Cats 17:00
Ολοήμερο δρομολόγιο
Panda μέσα και καλλιτεχνικά!
Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, το Εργαστήριο Τέχνης Χαλκίδας, τα Μανταλάκια, το Φτερό, το Κολλέγιο Αθηνών και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα εμπνεύστηκαν
από το Μέσα αστικών συγκοινωνιών και δημιούργησαν έργα τέχνης που μας κερδίζουν με
την καλλιτεχνική τους αξία αλλά και με το μήνυμα που μεταφέρουν. Μικροί και μεγάλοι,
ελάτε να απολαύσετε τα πιο τρελά και ευφάνταστα μέσα που μπορείτε να φανταστείτε!

στείλουμε το μήνυμά μας για τη χρήση και τη σημασία των Μέσων στην καθημερινότητά
μας. Βγάλε τη δική σου φωτογραφία με το πάντα και εμπνεύσου το δικό σου μήνυμα που θα
είναι το εισιτήριο των τυχερών σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό! Οι 10 πιο αγαπητές φωτογραφίες θα κερδίσουν τριμηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών στην πόλη. Είσαι μέσα;

Πόσα γνωρίζεις για τα μέσα;
Ένα διαδραστικό quiz γνώσεων

Βρες το Panda, Πες το Σύνθημα!
Φωτογραφικός διαγωνισμός
Το αγαπημένο μας Panda σε περιμένει για μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα. Έλα να

Ποιοι Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν περισσότερο το αυτοκίνητό τους για μικρές αποστάσεις; Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιούμε περισσότερο στην Ελλάδα και πόσα ευρώ
χάνονται κάθε χρόνο λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση; Αγγίξτε το smartboard, επιλέξτε τη σωστή απάντηση και αναδειχτείτε οι φωτεινοί παντογνώστες των μέσων αστικών συγκοινωνιών. Κοινώς, θα μάθουμε διασκεδάζοντας!

Mε τη συνεργασία

Αποκλειστικός Δωρητής του Προγράμματος

