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THE CHRISTMAS CIRCUS
Ανάβουν τα φώτα ςτη Μονθ Λαζαριςτών!
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου
Ανοίγουν οι πφλεσ τθσ χριςτουγεννιάτικθσ μαγείασ ςτθ Μονι Λαηαριςτών τθν Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου 2016, με το άναμμα του δζντρου ςτισ 19:00 και με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του
The Christmas Circus.
Σο κοινό κα υποδεχτοφν κλιμάκια από τισ Φιλαρμονικζσ του Διμου Παφλου Μελά και τθσ
ΙΡΙ, αλλά και θ χριςτουγεννιάτικθ καντίνα, τα παιχνίδια και το bazaar.
τισ 20:00, ςτθν πρωτότυπθ αςπροκόκκινθ τςιρκοτζντα, ςτθν οποία, με τθν επιμζλεια των
αγαπθμζνων Dromocósmicas, κα παρουςιάηονται κάκε θμζρα ειδικά κεάματα,
παραςτάςεισ και… τςιρκοκζατρο, κα παρουςιαςτεί το… «Δεν βαριετέ». Πρόκειται για μια
ςφνκετθ παράςταςθ τςίρκου, κεάτρου, μουςικισ κι εκπλιξεων, από καλλιτζχνεσ που
ςυμμετζχουν ςτο The Christmas Circus, με ελεφκερθ είςοδο για όλεσ και όλουσ! Σςίρκο,
παντομίμα, gangs, μουςικι και πολλά «μαγικά» κόλπα απ’ όλεσ τισ ομάδεσ, που αφινουν
ανοιχτι τθν πόρτα τθσ τζντασ και θ μαγεία απλώνεται ςτο χώρο!
Θ Φιλαρμονικι Διμου Πολίχνθσ δθμιουργικθκε το 1993 και με τθν καλλικρατικι ζνωςθ
ενςωμάτωςε και το τμιμα τθσ Ευκαρπίασ, οπότε και δθμιουργικθκε θ Φιλαρμονικθ Δθμου
Παφλου Μελά. υμμετζχει ςτα περιςςότερα δρώμενα του διμου και διευκφνεται από τθν
αρχιμουςικό Μαρία Μελίδου.
Θ Φιλαρμονίκη τησ ΙΡΙ ςυςτάκθκε το 2009 και ζχει περίπου 60 μζλθ. Ζχει ενεργό ρόλο ςε
όλεσ τισ κοινωνικζσ και κρθςκευτικζσ γιορτζσ του Διμου Παφλου Μελά και διευκφνεται από
τον Άγγελο Καραπινίδη.
τον υπαίκριο χώρο τθσ Μονισ Λαηαριςτών όλεσ τισ θμζρεσ κα υπάρχει δθμιουργικι
απαςχόλθςθ για τα παιδιά, face painting, εργαςτιρι ηαχαροπλαςτικισ, παιχνίδια, ενώ ςτθ
ςκθνι ι/και ςτο χώρο κα εμφανιςτοφν οι Opera Chaotique, οι Fortissimo, ο νζοσ
τραγουδοποιόσ Joey, οι Grikanta με τραγοφδια τθσ νότιασ Ιταλίασ, θ Φιλαρμονική του
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμζνησ, θ χορωδία του υλλόγου «Ακρίτεσ του Πόντου»
ταυροφπολησ, θ χορωδία του υλλόγου Γυναικών Πυλαίασ «Θ Καπουτηίδα», με τα
«Σραγοφδια τθσ χαράσ, θ Φιλαρμονική του Δήμου Θεςςαλονίκησ, θ Χορωδία του Αρμονικοφ
Ωδείου Κιλκίσ με μια μουςικοκεατρικι παράςταςθ, θ Δραματική χολή του ΚΘΒΕ με τθ
«Μθχανι των Χριςτουγζννων» και τα «Μουςικά φνολα», το ΚΘΒΕ με το «Θεςςαλονίκθ –

Αναςκαφι 3» και τισ πρωτότυπεσ δράςεισ «Θζλετε να ακοφςετε ζνα ποίθμα;» (και φυςικά
και άλλεσ αναπάντεχεσ εκπλιξεισ)…
τθν τζντα εκτόσ από τουσ Dromocósmicas κα εμφανιςτοφν οι Gypsy Moth με
κουκλοκζατρο, οι Ντοφο Ρουλζτα με τςίρκο - κζατρο, το γυναικείο πολυφωνικό ςχιμα
«Διώνη», ο κουκλοκίαςοσ Νίςτα, το ςυγκρότθμα «πλήρη ντάξει» που κα «ντφςει» μουςικά
το «Σςίρκο» του Σςάρλι Σςάπλιν, οι Circus Taradadan, το κζατρο τζχνθσ Ντουζντε, το
Michelino Circus Theater, θ Αφροφλη Μπζρςου με «Παραμφκια αγάπθσ», θ ομάδα Hocus
Pocus με κουκλοκζατρο, θ κουκλοκεατρικι ομάδα Redicolo, το Jugglo τςίρκο, θ Ανθή Θάνου
με τα παραμφκια τθσ, ο κίαςοσ Μικρόσ Βορράσ, οι Σικ – Νικ με μουςικοπαραμφκια, οι La
Petite Marguerite με ςαπουνόφουςκεσ, θ ομάδα Σρεισ Λαλοφν με κουκλοκζατρο, οι
Sancho003 με μουςικι, οι Mr and Mrs Bubble, το τςιρκοκζατρο Μπάχαλο…
Αυτά τα ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΡΙΣΩΝ δεν πρζπει να τα χάςετε!
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα
Σιμέσ ειςιτηρίων:
Είςοδοσ ελεφκερθ, εκτόσ από τα κεάματα ςτθν τζντα, όπου το ειςιτιριο κοςτίηει 5 ευρώ
Πλθροφορίεσ: 2310589200
Οικογενειακό ειςιτιριο: ςτα 4 ειςιτιρια το ζνα δώρο
Ομαδικά ειςιτιρια, ςυλλόγων, κλπ για πάνω από 10 ζκπτωςθ 20%
Πωλθςεισ ειςιτηρίων:
viva.gr, Σαμείο Μονισ Λαηαριςτών, Κολοκοτρώνθ 21, ταυροφπολθ
Ημέρεσ και ώρεσ λειτουργίασ:
Από τισ 15 Δεκεμβρίου 2016 ζωσ τισ 8 Ιανουαρίου 2017
Κακθμερινζσ: 17:00 – 22:00
αββατοκφριακα: 12:00 – 22:00
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