


Η ιςτορία μασ 
Η Μονι Λαηαριςτϊν 

αποτελεί ζνα 

μοναδικό πολιτιςτικό 

ςυγκρότθμα τθσ 

Θεςςαλονίκθσ με 

ενεργι παρουςία 

εδϊ και 25 χρόνια.  

Η πρϊτθ 

διοργάνωςθ ζγινε  

τον Ιοφνιο του 1992, 

ενϊ ςτα επόμενα 

χρόνια, κάκε 

καλοκαίρι, 

πραγματοποιοφνταν 

πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ με 

φόντο το 

ερειπωμζνο κτίριο. 

 

Διατθρϊντασ μια 

ηωντανι ςχζςθ με 

το κοινό 

εξελίςςεται, 

ενςωματϊνει τισ 

νζεσ τάςεισ και τισ 

ςφγχρονεσ 

εξελίξεισ, 

φιλοδοξϊντασ να 

είναι ζνα 

πολιτιςτικό κζντρο 

ςφγχρονο και 

ελκυςτικό. 

Από το 2002 

κεςμοκετείται  και 

διοργανϊνεται ζνα 

πολφμορφο Φεςτιβάλ 

με τα ςθμερινά 

χαρακτθριςτικά του. 

Ζτςι, θ Μονι 

Λαηαριςτϊν, κάκε 

χρόνο, φιλοξενεί 

εκατοντάδεσ 

καλλιτζχνεσ και 

δεκάδεσ παραςτάςεισ 

από όλο το φάςμα 

τθσ καλλιτεχνικισ 

παραγωγισ, που 

παρακολουκοφν 

χιλιάδεσ κεατζσ.  

 

 



Οι χϊροι μασ 

Ζνα υπαίκριο κζατρο με χωρθτικότθτα 
2.000 κακιμενων και 3.000 όρκιων 
κεατϊν. 
 
Μια Μικρι Σκθνι ςτο νζο τμιμα 400 
κζςεων. 
 
Ο Θερινόσ Κινθματογράφοσ ςτο νζο 
τμιμα 200 κζςεων. 

Δφο ςφγχρονεσ 
κεατρικζσ ςκθνζσ 
657 κζςεων και 150 
κζςεων, όπου 
δραςτθριοποιείται 
κυρίωσ το Κρατικό 
Θζατρο Βορείου 
Ελλάδοσ. 
 

Εςτιατόριο, καφζ-
μπαρ και κυλικεία. 

 

Χϊροσ ςτάκμευςθσ 
100 κζςεων. 

 
 
 
 



Υπαίκριο κζατρο - Σκθνι Υπαίκριο κζατρο - Σκθνι 

Νζο τμιμα Β’ επίπεδο– Μπαλκόνι 

Γ’ επίπεδο - Κινθματογράφοσ Γ’ επίπεδο - Κινθματογράφοσ 



Κατόψεισ χϊρων  
Υπαίκριο κζατρο 



Κατόψεισ χϊρων  
Νζο Τμιμα 



Οι υπθρεςίεσ μασ 

Διοργάνωση 
εκδηλώσεων: 
• Προγραμματιςμόσ, 

οργάνωςθ, 
booking 

• Λειτουργία χϊρου 
• Υπθρεςίεσ 

ειςιτθρίων 
(ticketing) 

• Υπθρεςίεσ 
backstage 
(καμαρίνια, green 
room) 

Παροχζς: 

• Γραφείου παραγωγισ: τθλζφωνα, 
internet, υπολογιςτζσ 

• Σχεδιαςμόσ & παραγωγι 
προωκθτικοφ υλικοφ εκδιλωςθσ 

• Διαφθμιςτικι κάλυψθ εκδιλωςθσ: 
ΜΜΕ, social media, διαδίκτυο 

• Τεχνικι υποςτιριξθ: risers, καρζκλεσ, 
διαχωριςτικζσ ράμπεσ 

• Ηχθτικι & Φωτιςτικι κάλυψθ 
εκδιλωςθσ 

• Διαμονι & φιλοξενία καλλιτεχνϊν 

• Προςωπικό ελζγχου ειςιτθρίων, 
ταξικεςίασ, διαχείριςθσ κοινοφ 

• Προςωπικό αςφάλειασ (security) 

• Υγειονομικι κάλυψθ  - Πρϊτεσ 
βοικειεσ 

 

 

 



Επικοινωνία 

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 

Κολοκοτρϊνθ 21 

564 30 Σταυροφπολθ 

Θεςςαλονίκθ 

Τ 2310 589.200 

F 2310 651.099 

 
Ε programme@monilazariston.gr 
www.monilazariston.gr 
 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Twitter: @MoniLazariston 
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