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Μουσικοθεατρικά εκπαιδευτικά προγράμματα
"Η Μουσική της Θεσσαλονίκης" για παιδιά Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη γνωριμία των
μαθητών με την πολυπολιτισμική μουσική της Θεσσαλονίκης.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Ο μουσικός πολιτισμός της Θεσσαλονίκης αναβιώνει μέσω μουσικοθεατρικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου παρουσιάζονται η μουσική
πολυπολιτισμικότητα της πόλης και των κοινοτήτων που συνοικούσαν σ΄ αυτήν
Εκπαιδευτική περίοδος
στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα κοινά μουσικά στοιχεία των τριών κοινοτήτων
2018-2019
αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ λαών και εθνών και αναδεικνύουν την κοινή
2019-2020
πολιτιστική μας κληρονομιά. Χορηγία για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών
ήχου και εικόνας που θα παρουσιάζουν το πολυπολιτισμικό μουσικό πλαίσιο
της εποχής
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα η Μουσική και οι Μουσικοί της
Θεσσαλονίκης.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Εκπαιδευτική περίοδος
Χορηγία για παρουσιάσεις του προγράμματος σε νοσοκομεία, προσφυγικούς
2018-2019
καταυλισμούς και σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών
2019-2020

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Άνοιξη 2019

Η πρόταση χορηγίας για την κάλυψη δαπανών έντυπου υλικού,
ηχογραφησήσεων και βιντεοσκοπήσεων με σκοπό τη δημιουργία βάσης
δεδομένων για τη διατήρηση ψηφιακών αρχείων και απομαγνητοφωνήσεων και
έκδοσης των δράσεων του forum

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Ιούνιος 2019

Η πρόταση αφορά στα έξοδα διοργανώσεως και υποστήριξης της ορχήστρας
εφήβων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση παιδικής
όπερας

Εκπαιδευτικό έτος
2018-2019

3

4

"Τα μαθήματα αλλιώς" Διοργάνωση 5ου μουσικού εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού forum

Όπερα για παιδιά διασκευασμένη για την Ορχήστρα Εφήβων
του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Η πρόταση αφορά στα έξοδα διοργανώσεως και υποστήριξης της ορχήστρας
εφήβων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης για σειρά παραστάσεων μουσικής,
με έργα από τον κινηματογράφο ή έργα διασκευασμένα ειδικά για την
ορχήστρα, τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν σε μουσικούς χώρους, αλλά
και σε νοσοκομεία, προσφυγικούς καταυλισμούς και σχολεία υποβαθμισμένων
περιοχών.
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Μουσικές παραστάσεις με την Ορχήστρα Εφήβων του
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ
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"Το Άρωμα της μουσικής" Για έβδομη χρονιά συνεχίζεται η
ανάδειξη και προβολή νέων σπουδαστών που διακρίνονται σε
διαγωνισμούς.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Επόμενη διοργάνωση
χειμώνας 2018-2019

Χορηγία μουσικής εκδήλωσης σε συνεργασία με την συμφωνική ορχήστρα του
Δήμου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την
παρουσίαση και ανάδειξη νέων ταλαντούχων σπουδαστών του Κ.Ω.Θ. που
διακρίνονται σε διαγωνισμούς.
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Χορηγία εκδηλώσεων της Ορχήστρας Δωματίου Contra Tempo

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Απρίλιος 2019 και
καθ΄ όλο το χρόνο.

Κοινός στόχος του συνόλου είναι η εξερεύνηση του ρεπερτορίου για ορχήστρα
δωματίου διαφορετικών εποχών και αισθητικών ρευμάτων της μουσικής
Τέχνης, η προβολή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, σύγχρονης και
παλαιότερης, καθώς και η παρουσίαση συμφωνικών έργων σε μεταγραφή για
μικρή ορχήστρα
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Χορηγία της Αριστοφανικής Κωμωδίας "Όρνιθες"
διακευασμένη σε παραμύθι υποστήριξη και χορό.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης
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Δημιουργία βιβλίου & εκπαιδευτικού dvd με πρωτότυπα
μουσικά έργα.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΆΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ
ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Ανοιχτή ημερομηνία

Υποστήριξη των συντελεστών της παράστασης που υποστηρίζεται από 3
ηθοποιούς, 12μελές συγκρότημα σαξοφώνων και 40μελή Χορωδία.

Ανοιχτή ημερομηνία

Χορηγία για την υποστήριξη δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού DVD για
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι "Η μουσική και ο κόσμος
10
της"

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Δημιουργία μουσικοεκπαιδευτικού εργαστηρίου για άτομα με
11
απώλεια ακοής.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης.

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Ανοιχτή ημερομηνία

Χορηγία για την υποστήριξη καινοτόμων τρόπων της μουσικής διδασκαλίας με
την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο "Η μουσική και
ο κόσμος της".

Χορηγία για την υποστήριξη μουσικοεκπαιδευτικού εργαστηρίου για άτομα με
Εκπαιδευτική περίοδος απώλεια ακοής, ώστε να εισαχθούν στη μουσική εμπειρία και να έρθουν σε
2018-2019
πρακτική επαφή με αυτή μέσω κρουστών μουσικών οργάνων. Τελικός στόχος
2019-2020
του εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή συναυλίας, ώστε οι συμμετέχοντες να
βιώσουν την εμπειρία της ζωντανής μουσικής παράστασης.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης.

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Ανοιχτή ημερομηνία

Χορηγία για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος για τον πρώτο
Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρο Καζαντζή. Το
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1914 από τον τότε Πρωθυπουργό
Ελευθέριο Βενιζέλο, με σκοπό τη διάδοση της κλασικής μουσικής.
Με την έρευνα για το πρώτο Διευθυντή του Κ.Ω.Θ. θα φωτιστούν μια σειρά
από ιστορικές προσωπικότητες που δημιούργησαν μέσα στο χώρο του ωδείου.
Επίσης, θα αναδειχθούν και οι πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες που
διαμόρφωσαν το μουσικό πολιτισμό της Θεσσαλονίκης κατά τον τελευταίο
αιώνα.

13 Ανάδοχος μουσικού οργάνου.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης.

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Ανοιχτή ημερομηνία

Διάσωση και αξιοποίηση σπάνιων μουσικών οργάνων από τις συλλογές του
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Ανάληψη εξόδων για πρόσκληση καλλιτεχνών με σκοπό
σεμινάρια,
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ημερίδες και διαλέξεις για την επιμόρφωση μουσικών
εκτελεστών και θεωρητικών.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης.

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Άνοιξη 2019

Παραγωγή κωμικής όπερας με τη συνεργασία του τμήματος
15 Μελοδραματικής , Μονωδίας και κρουστών του Κρατικού
Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης.

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Απρίλιος 2019 και
καθ΄ όλο το χρόνο.
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Έκδοση λευκώματος για τον Αλέξανδρο Καζαντζή.

Εκδήλωση ενημέρωσης και προώθησης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
16 ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ του ΟΠΙ καθώς και το νέο νομοθετικό
πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για τα ΟΡΦΑΝΑ ΕΡΓΑ

Οργανισμός Πνευματικής
Ιδιοκτησίας

3.500,00

1o εξάμηνο 2019
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Εκδήλωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πνευματική
Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα"

Οργανισμός Πνευματικής
Ιδιοκτησίας

3.500,00

2019

18

Το Τελλόγλειο των Νέων: Φεστιβάλ Τεχνών με στόχο την
Καλλιτεχνική παιδεία των νέων ηλικίας 18-35 ετών

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

20.000,00

Μάιος - Σεπτ. 2019

Χορηγία για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας, διατροφής και διαμονής,
μουσικών εκτελεστών και θεωρητικών που μπορούν να προσφέρουν στην
επιμόρφωση των σπουδαστών του Κ.Ω.Θ.
Η Opera Buffa είναι το είδος της κωμικής όπερας που αναπτύχθηκε, κυρίως,
στην περιοχή της Νάπολης στις αρχές του 19ου αιώνα και που παραμένει ένα
από τα δημοφιλέστερα είδη στον χώρο της Όπερας μέχρι σήμερα.
Σχεδιασμός υλοποίησης Υπηρεσίας Χρονοσήμανσης, η οποία θα αποτελεί έναν
τρόπο λήψης βεβαίας χρονολογίας από τους καταθέτες των έργων, διαθέσιμη
για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Ενημέρωση για Βάση Δεδομένων για Ορφανά Έργα (βιβλία, ταινίες, άρθρα κ.ά.
με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) με ψηφιοποίησή τους και ταυτόχρονη
διάθεση προς το κοινό
Εκπονηθέν πρόγραμμα από τον ΟΠΙ, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε
συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτικών που εντάχθηκε στις σχολικές χρονιές
2014-2015 & 2015-2016. Παρουσίαση της ιστοσελίδας
www.copyrightschool.gr, των e-games, της ταινίας κινουμένων σχεδίων,
ενημέρωση για την πρόοδο του εκπαιδευτικού προγράμματος και σχόλια προτάσεις για την βελτίωση του παρεχόμενου υλικού
Φεστιβάλ Τεχνών: Χώρος συνάντησης, επικοινωνίας και καλλιτεχνικής
δημιουργίας των νέων, παρουσιάζοντας όλο το καλοκαίρι ένα πλούσιο
πρόγραμμα δράσεων όλων των τεχνών

Βιωματικό εργαστήριο με μουσική και κρουστά για άτομα με απώλεια ακοής
(δωρεάν συμμετοχή), υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και της
Ένωσης Κωφών Βορείου Ελλάδος

"Ρυθμός, η κοινή μας γλώσσα": Εργαστήριο - παραστάσεις
19 μουσικής για άτομα με απώλεια ακοής σε συνεργασία με το
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

Θεατρικές Παραστάσεις του ΚΘΒΕ ετησίως ανά την Ελλάδα
20
(ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ )

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

200.000,00

Καθ΄όλον τον χρόνο

Χορηγία για την θεατρική χειμερινή περιοδεία του Κλιμακίου
21 Μακεδονίας - Θράκης του ΚΘΒΕ στη Βόρεια Ελλάδα
(ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

20.000,00

Έως Απρίλιο 2019

22

Χορηγία σε μία Μεμονωμένη Παράσταση του ΚΘΒΕ
κατ΄επιλογήν του χορηγού (ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

30.000,00

Έως Νοέμβριο 2019

Δυνατότητα επιλογής στον χορηγό επένδυσης σε μία μεμονωμένη παράσταση,
επιλέγοντας από την πλούσια γκάμα του καλλιτεχνικού ρεπερτορίου του ΚΘΒΕ
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Χορηγία για την Επανίδρυση του θεσμού του Χοροθεάτρου του
ΚΘΒΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

50.000,00

Καθ΄όλον τον χρόνο
2019-2020

Χορηγία για την πρωτοβουλία Επανίδρυσης του θεσμού του Χοροθεάτρου

Χορηγία για την Καλοκαιρινή Περιοδεία ανά την Ελλάδα
24 παράστασης του ΚΘΒΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

50.000,00

Ιούλιος - Σεπτέμβριος
2019

Χορηγία παράστασης μεγάλης καλοκαιρινής περιοδείας σε αρχαία θέατρα και
πόλεις της Ελλάδας

Χορηγία για το Φεστιβάλ Δάσους, καλοκαιρινό πολιτιστικό
25 γεγονός της Θεσσαλονίκης με το κύρος & την υπογραφή του
ΚΘΒΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

40.000,00

Ιούλιος - Σεπτέμβριος
2019

Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα με κέντρο το Θέατρο
Δάσους, αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις στο Θέατρο Γης, στο Βασιλικό
Θέατρο και στην ΕΜΣ

20.000,00

2019

Χορηγία σε όλες τις δράσεις ανά την Ελλάδα & τις σκηνές του ΚΘΒΕ:
Βασιλικό Θέατρο, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μονή Λαζαριστών.
Πανελλαδική θερινή περιοδεία μέσω του Κλιμακίου Μακεδονίας- Θράκης
στήριξη του κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου του ΚΘΒΕ
Χορηγία για την χειμερινή παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων στη Β.Ελλάδα
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Χορηγία συγκεκριμένων παραστάσεων του ΚΘΒΕ τμηματικά
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΘΒΕ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

8.000,00

2019

Υποστήριξη στο έργο του ΚΘΒΕ (τμηματικά)
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Outdoor Προβολή και Προώθηση του έργου του ΚΘΒΕ
(ΧΟΡΗΓΟΣ OUTDOOR ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΘΒΕ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

Υπηρεσίες ή
30.000,00

2019

Έντυπο Υλικό outdoor διαφήμισης για την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του
κοινού για όλες τις παραστάσεις και δράσεις του ΚΘΒΕ
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Χορηγός για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας συντελεστών
και συνεργατών του ΚΘΒΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

Υπηρεσίες ή
20.000,00

2019

Ο Χορηγός Φιλοξενίας επιλέγει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ανάλογα με τη
δική του δυνατότητα

29

Χορηγία για την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας του
ΚΘΒΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ )

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

Υπηρεσίες ή
40.000,00

2019

Ο Χορηγός Τηλεπικοινωνιών καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητές του

Ανάδειξη νέων Καλλιτεχνών (ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
30 ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ )

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

20.000,00

2019

Διοργάνωση Θεατρικού Φεστιβάλ για την ανάδειξη νέων θεατρικών ομάδων
της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας - Θράκης.
Πολιτιστικά Workshops με τη σφραγίδα του ΚΘΒΕ

Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό εργαστήρι από το ΚΘΒΕ για
31 παιδιά ηλικίας 4-11 ετών (ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

Υπηρεσίες ή
5.000,00

Ιούνιος 2019 Σεπτέμβριος 2019

Με διευρυμένο ωράριο για την εξυπηρέτηση εργαζομένων γονέων, συμβάλλει
στην ανάπτυξη της έκφρασης & δημιουργίας μέσα από τις εικαστικές &
παραστατικές Τέχνες

Πέντε Ολοήμερα Αφιερώματα σε συγγραφείς του παγκόσμιου
Θεάτρου: Μπρέχτ, Ταχτσής, Βολανάκης, Σαίξπηρ & Σύγχρονο
32
Ευρωπαϊκό Θέατρο (ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

5.000,00

2019

Παρουσίαση έργων συγγραφέων του παγκοσμίου θεάτρου που ανεβαίνουν την
ίδια περίοδο στο ΚΘΒΕ, με παράλληλη πραγματοποίηση διαλέξεων,
σεμιναρίων, εργαστηρίων και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργία ψηφιακής έκδοσης (ebook) με θέμα το ΚΘΒΕ και
τις παραστάσεις του στην Επίδαυρο (ΧΟΡΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Κρατικό Θέατρο Βορείου
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ebook
Ελλάδος
ΚΘΒΕ)

10.000,00

2019

Καινοτόμα εφαρμογή επικοινωνίας του ΚΘΒΕ, απευθυνόμενη σε αυξανόμενο
κοινό-χρηστών και σε διαδικτυακά μέσα διεθνούς επιρροής και εμβέλειας, με
στόχο την ενίσχυση του ως σημαντικός πολιτιστικός φορέας και την προβολή
της Ελλάδας ως τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό

34 Παιδική Σκηνή ΚΘΒΕ

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

20.000,00

Έως Απρίλιο 2019

Επαφή των παιδιών με το Θέατρο

35 Νεανική Σκηνή ΚΘΒΕ

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

20.000,00

Έως Απρίλιο 2019

Επαφή των μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου με το θέατρο

36 Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μαθητές

Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

5.000,00 έκαστο

Έως Απρίλιο 2019

Θεατρικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους

ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Προβολή
37 επιλεγμένων κορεάτικων ταινιών σε συνεργασία του ΦΚΘ με
την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Μάιος 2019

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Κορέας και είσοδο ελεύθερη για το
κοινό

16η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :
διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης-παρουσίασης του συνόλου της
38
εκδοτικής δραστηριότητας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Μάιος 2019

Μονογραφίες καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών, εκδόσεις που
αφορούν σε θεματικά αφιερώματα, εθνικές κινηματογραφίες. Εκδήλωση για την
εκδοτική του δραστηριότητα του οργανισμού παρουσία προσωπικοτήτων από
τον χώρο του κινηματογράφου (επιμελητές εκδόσεων, κριτικοί κινηματογράφου
κ.ά.)

6ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ELEPHANTASTICO: Συμμετοχή του ΦΚΘ με διοργανωτή την
39 Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης με
προβολή ταινιών επιλεγμένων ειδικά για παιδιά της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Μάιος 2019

Πρόγραμμμα για παιδιά δημοτικού με ταινίες από όλο τον κόσμο που θίγουν με
ευχάριστο και εύστοχο τρόπο κοινωνικά θέματα, όπως τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η ισότητα των δύο φύλων και η οικολογία

ΤΟ ΦΚΘ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ CineDoc με προβολές σύγχρονων
40 βραβευμένων ντοκιμαντέρ με διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ για
σημαντικά θέματα των καιρών μας

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

Νοέμβριος 2018 Μάιος 2019

Προβολές ντοκιμαντέρ που έχουν διακριθεί διεθνώς για την υψηλή
καλλιτεχνική και ψυχαγωγική τους αξία, τα οποία συνοδεύονται από σύντομες
εκδηλώσεις με το θέμα κάθε ταινίας, παρουσιάσεις και συζητήσεις με το κοινό

33

41

ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΘΕΑ : Θερινό σινεμά από το ΦΚΘ και το
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για πέμπτη χρονιά

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
42 Θεσσαλονίκης στο Ολύμπιον και στο Μουσείο Κινηματογράφου
για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης
Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ
ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ
ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Μάιος 2019

Κινηματογραφικές θερινές βραδιές στο roof του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης με μοναδική θέα στον Θερμαϊκό Κόλπο

Προγράμματα που κινούνται σε δύο άξονες: ¨Τα σχολεία πάνε σινεμά¨ με
Από Σεπτέμβριο 2018 προβολές ταινιών και ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια
Μάιο 2019
και σεμινάρια για την 7η Τέχνη.

Πρόγραμμα προβολών ταινιών κλασικού και σύγχρονου παγκόσμιου
κινηματογράφου, ρετροσπεκτίβες και αφιερώματα σε σπουδαίους σκηνοθέτες,
που συνοδεύονται από παρουσιάσεις κι ανοιχτές συζητήσεις για την ιστορία και
τέχνη του σινεμά. Προβολές καθ΄όλη την κινηματογραφική σεζόν κάθε
Κυριακή -Δευτέρα -Τρίτη

Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης (Ετήσια δραστηριότητα Φεστιβάλ
43
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Από Οκτώβριο 2018 Μάιο 2019

20ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ σε
συνεργασία του ΦΚΘ με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
44
στην Αθήνα και μέρος του προγράμματος και στην
Θεσσαλονίκη

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Απρίλιος 2019

ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ : Προβολές του ΦΚΘ από τον
παγκόσμιο κινηματογράφο σε συνεργασία με την Ακαδημία
45
Κλινικών Σπουδών Αθήνας και τον Κύκλο Θεσσαλονίκης της
Ελληνικής Εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ Οκτώβριος -Δεκέμβριος Προβολές και αφιερώματα που πλαισιώνονται από συζητήσεις στρογγυλής
ΚΑΘΕ
2019
τραπέζης για το κινηματογραφικό μέσο μέσα από το πρίσμα της ψυχανάλυσης
ΧΟΡΗΓΟΥ

Κινηματογραφικό αφιέρωμα ¨ΜΕ ΑΛΛΟ ΒΛΕΜΜΑ ¨ σε
46 συνεργασία του ΦΚΘ με το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, την πρώτη
θεραπευτική κοινότητα στην Ελλάδα

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Νοέμβριος 2019

Ταινίες με θέμα την εξάρτηση με είσοδο ελεύθερη στο κοινό και συζητήσεις με
εκπροσώπους του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και όχι μόνο, για την πολυδιάστατη φύση
του φαινομένου της εξάρτησης καθώς και για την διαδικασία της απεξάρτησης

OPEN HOUSE THESSALONIKI: Συμμετοχή του ΦΚΘ στον
Διεθνή Αρχιτεκτονικό θεσμό για την προβολή της
αρχιτεκτονικής κάθε πόλης, με το κτίριο Ολύμπιον, ένα από τα
πιο ιστορικά κτίρια της Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Νοέμβριος 2019

Δράση με δωρεάν ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό σε δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον

Διοργάνωση του επετειακού 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Εκδηλώσεις στην Προβλήτα Α΄Λιμάνι Θεσσαλονίκης του ΦΚΘ
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και
49 τους πολιτιστικούς φορείς που στεγάζονται στην Προβλήτα
Α΄(Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/κης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσ/κης του ΚΜΣΤ) σε συμβολικές ημερομηνίες του χρόνου

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

Χειμερινό ηλιοστάσιο
22.12.2019, Εαρινή
ισημερία 20.3.2019,
ΣΤΗΝ
Παγκόσμια Ημέρα
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
Νερού 22.3.2019,
ΚΑΘΕ
Διεθνής Ημέρα & Νύχτα
ΧΟΡΗΓΟΥ
Μουσείων 18.5.2019,
Θερινό Ηλιοστάσιο &
Παγκόσμια Ημέρα
Μουσικής 21.6.2019

Εκδηλώσεις και προγράμματα για τον κινηματογράφο, μουσική, εικαστικά,
performance, ανοιχτά για το κοινό με στόχο την προσέλκυση ευρύτερου κοινού
και την εδραίωση του λιμανιού και ως χώρου συμμετοχικών, πολιτιστικών και
ψυχαγωγικών δράσεων για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης

KIDS LOVE CINEMA: Η καθιερωμένη ζώνη νεανικών
50
προβολών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΝ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
ΧΟΡΗΓΟΥ

Προβολές ταινιών από όλο τον κόσμο για παιδιά και εφήβους, με στόχο να
μυήσουν τα παιδιά στην τέχνη του κινηματογράφου με ψυχαγωγικό και
διασκεδαστικό τρόπο

47

48

31 Οκτωβρίου 201910 Νοεμβρίου 2019

Έως Μάιο 2019

Προβολή ταινιών από το πρόγραμμα του 20ου Γαλλόφωνου Κινηματογράφου
της Ελλάδας, που πλαισιώνονται από ποικίλες εκδηλώσεις

Η επετειακή ενδεκαήμερη γιορτή του ανεξάρτητου κινηματογράφου με ταινίες
απ΄όλο τον κόσμο: διεθνές πρόγραμμα, ελληνικές ταινίες, Ανοιχτοί Ορίζοντες,
Ματιές στα Βαλκάνια, Νεανική Οθόνη, η Αγορά με επαγγελματίες του διεθνούς
σινεμά και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων (ανοιχτές συζητήσεις- συναυλίεςεκθέσεις, κλπ)

Διαμόρφωση χώρων - εξοπλισμός παραθαλάσσιου ακινήτου
51 (κληροδότημα) στο Πόρτο Ράφτη και πραγματοποίηση
πολιτιστικών εκδηλώσεων

52

Ανέγερση 3ου ορόφου στο κτήριο που στεγάζεται το
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Επιμελητήριο Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος

100.000,00

ΣΤΗΝ
Επιμελητήριο Εικαστικών ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΘΕ
Τεχνών Ελλάδος
ΧΟΡΗΓΟΥ

Ανοιχτή ημερομηνία

Το έτος 2012, μετά το θάνατο της εικαστικού Βάσως Μπινιώρη, το ΕΕΤΕ
κληρονόμησε ένα παραθαλάσσιο ακίνητο στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο χρήζει
νομιμοποίησης ορισμένων τμημάτων του, καθώς και σοβαρών επισκευών,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις επιθυμίες της διαθήκης της θανούσης
και σύμφωνα με τους σκοπούς του ΕΕΤΕ για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ανοιχτή ημερομηνία

Ανέγερση 3ου ορόφου στο κτίριο της Βαλτετσίου 42, για τις υπηρεσιακές
ανάγκες που θα προκύψουν από την πρόσληψη 18 υπαλλήλων

53 Παιδικό Εργαστήρι "Μαμά, ώρα για μουσική"

Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών

5.000,00

13/1/2019 - 31/3/2019

Πρόγραμμα μουσικής αγωγής για νήπια και παιδιά από 8 μηνών έως 5 ετών, με
συναντήσεις τα Σαββατοκύριακα με εγγραφές κατά σειρά προτεραιότητας

54 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών

8.000,00

29/1/2019 - 13/6/2019

Διαλέξεις στο πλαίσιο του προγράμματος Megaron Plus

