Με την παράκληςη να δημοςιευτεί

Δελτίο Τφπου
Fam Fiesta by KIDOT
“Μικροί Μάγειρεσ”
15 Απριλίου, Block 33

Η πρώτθ ςυνάντθςθ του Fam Fiesta by KIDOT είναι γεγονόσ και ζρχεται ςε λίγεσ
μζρεσ ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτον πολυχώρο του Block 33(26θσ Οκτωβρίου 33)!
Μικροί μάγειρεσ είςτε ζτοιμοι;!
Η ομάδα του KIDOT προςκαλεί μικροφσ και μεγάλουσ ςε ζνα λαχταριςτό ταξίδι ςτον
μαγικό κόςμο τθσ διατροφισ και τθσ μαγειρικισ, γεμάτο ψυχαγωγικζσ βιωματικζσ
δράςεισ, παιχνίδια ςυνεργαςίασ και αλλθλεπίδραςθσ, κεατρικά δρϊμενα, μουςικι
και φυςικά πολφ χορό!
Ξεκινάμε από νωρίσ καλωςορίηοντασ τουσ επιςκζπτεσ μασ με ζνα event…ςκζτθ
γλφκα! Σοκολατιςτείτε! Ποιοι κατοικοφν ςτθ Σοκολατοχϊρα; Από ποφ βγαίνει θ
ςοκολάτα; Παιχνίδια γάλακτοσ και αγϊνεσ πραλίνασ εναντίον κουβερτοφρασ,
ιςτορικζσ μάχεσ για το περίφθμο κακαόδεντρο και ςοκολατζνιοι καταρράκτεσ μασ
προςκαλοφν ςε ζνα διαφορετικό ταξίδι ςτθν ιςτορία τθσ ςοκολάτασ.
Συνεχίηουμε με βιωματικζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ γευςιγνωςίασ και μαγειρικισ!
Μιπωσ θ γεφςθ του φαγθτοφ δεν είναι θ ίδια αν δεν το ζχετε ξαναδεί; Τι ςυμβαίνει
όταν μικραίνουν οι ποδιζσ και τα καπζλα; Το Masterchef Junior-Blind Taste Test και
το Masterchef Junior-Creativity Test προςκαλοφν τουσ μικροφσ μασ φίλουσ ςε
ςυναρπαςτικζσ δοκιμαςίεσ τυφλισ γευςιγνωςίασ και μαγειρικισ βοθκϊντασ τουσ να
γνωρίςουν περιςςότερα για τθ ςωςτι και υγιεινι διατροφι ςυνδυάηοντασ τθ
διαςκζδαςθ, το μαγείρεμα και τθν εκμάκθςθ βαςικοφ λεξιλογίου ςτα Αγγλικά.
Στο 1o Fam Fiesta υποδεχόμαςτε τον αγαπθμζνο Βαςίλθ Χατηόπουλο (Master
Chef 2018)! Φτιάχνουμε παρζα τα πιο λαχταριςτά και ςυγχρόνωσ υγιεινά γλυκά
τρουφάκια, μακαίνουμε πϊσ να ςυνδυάηουμε φροφτα και λαχανικά και
μαγειρεφουμε κάνοντασ τουσ πιο απρόοπτουσ και τολμθροφσ ςυνδυαςμοφσ

εναλλακτικϊν υλικϊν! Παράλλθλα ρωτάμε και μακαίνουμε για τθ διατροφι, τθ
μαγειρικι και το επάγγελμα του μάγειρα ενϊ οχτϊ από εμάσ κα ζχουν τθν ευκαιρία
να διαγωνιςτοφν ςτον πιο νόςτιμο και διαςκεδαςτικό διαγωνιςμό μαγειρικισ!
Ακόμθ, διαδραςτικά παιχνίδια που κάνουν τθν γυμναςτικι διαςκζδαςθ,
μακιματα yoga για παιδιά που ςυνδυάηουν τθ χαρά με τθν κίνθςθ, all day event
και δράςεισ από τον Παιδικό Ιανό κακϊσ και ζνα ξζφρενο πάρτι που κα ταξιδζψει
τουσ μεγάλουσ μασ επιςκζπτεσ ςε εποχζσ που ιταν οι ίδιοι παιδιά πλαιςιϊνουν τισ
δράςεισ του 1ου Fam Fiesta ολοκλθρϊνοντασ τθ γιορτινι μασ ςυνάντθςθ!
Παράλλθλα με τισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ και τα ψυχαγωγικά event, ςτο χϊρο
διεξαγωγισ του Fam Fiesta κα βρίςκεται το πιο family oriented market δίνοντασ τθν
ευκαιρία ςε γονείσ και παιδιά να ανακαλφψουν ςτοχευμζνα προϊόντα και
υπθρεςίεσ για το παιδί, τον ζφθβο αλλά και ολόκλθρθ τθν οικογζνεια κακϊσ και να
ςυνομιλιςουν με μερικοφσ από τουσ ειςθγθτζσ των δράςεων του 1ου Fam Fiesta!
Να μθν ξεχάςω!
 Οι επιςκζπτεσ του Fam Fiesta καλοφνται να βρίςκονται ςτο χώρο
διεξαγωγισ πριν τθν ζναρξθ των δράςεων και των εργαςτθρίων ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να εξαςφαλίςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά!
 Για τισ δράςεισ με περιοριςμζνο αρικμό ςυμμετεχόντων κα υπάρχει
θλεκτρονικι προεγγραφι θ οποία και κα ανοίξει λίγεσ θμζρεσ πριν τθ
ςυνάντθςι μασ. Προεγγραφζσ κα πραγματοποιοφνται και ςτον χϊρο
διεξαγωγισ τθν ίδια μζρα εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ.
 Το Fam Fiesta είναι μια γιορτι για ολόκλθρθ τθν οικογζνεια! Ζτςι, οι
δράςεισ μασ απευκφνονται τόςο ςε γονείσ όςο και ςε παιδιά προάγοντασ τθν
αλλθλεπίδραςθ και τισ δραςτθριότθτεσ γονζα-παιδιοφ!
 Οι γιορτινζσ μασ ςυναντιςεισ απευκφνονται ςε όλα τα παιδιά! Σε
ςυνεργαςία με το Κζντρο Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλώςςασ, θ ομάδα του
KIDOT παρζχει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ των Fam Fiesta Workshop παράλλθλθ
διερμθνεία ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι γλώςςα.

Με τθ Συμμετοχι:
Ανζμθ * Art House * Dyslexia Centers Pavlidis Method * Galileo Galilei Generation
* Happy Teapot * Kidox * Kids Fun Factory * Qoela * Think Organic * UP move &
play * Παιδικόσ Ιανόσ
Special Guest: Βαςίλθσ Χατηόπουλοσ (Master Chef 2018)
Με τθν υποςτιριξθ του Σάλτασ Ζπιπλο

Ώρα προςζλευςθσ: 10:00 π.μ.
Είςοδοσ: Ενιλικεσ:3€
Παιδιά: Δωρεάν
Ελεφκερο parking
Σασ Περιμζνουμε!
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα και τισ προεγγραφζσ ςτα Fam Fiesta
Workshops του 1ου Fam Fiesta “ Μικροί Μάγειρεσ”, ςφντομα μζςα από τθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα www.famfiesta.gr και τα social media του KIDOT Festival!
Follow us!
Facebook

KIDOT FESTIVAL

Instagram

KIDOT

Official website www.famfiesta.gr

