Η ομάδα

, διοργανώτρια του μεγαλύτερου family festival, σας παρουσιάζει τα

11.00-18.00

«Πορτραίτα της Άνοιξης!»
«Όλοι έτοιμοι; Ξεκινάμε! Θέλουμε χρώμα; Ανοίγουμε τα σακουλάκια του sensory play και απελευθερώνουμε
πιτσιλωτές πεταλούδες! Θέλουμε δώρα; Φτιάχνουμε λουλουδένια βραχιολάκια για τις μανούλες! Θέλουμε το
φως της Άνοιξης; Φτιάχνουμε ανθάκια από χαρτί, πλέκουμε μπουκέτα από νήμα και παίρνουμε νέα μορφή ως
“Ζουζούνια της Άνοιξης” με face painting και μάσκες! Αυτή είναι η ευκαιρία μας να βάλουμε μπαμπά και
μαμά...στο κάδρο! Σε ένα ομαδικό installation δημιουργούμε μια πρωτότυπη τοιχογραφία με ήρωες...τις
οικογένειές μας, φτιάχνουμε κορνίζες "φωτογραφίζοντας" τους εαυτούς μας και ανακαλύπτουμε τον θησαυρό
σε ένα κυνήγι “για τα παιδιά των λουλουδιών”!»
Εισηγήτρια ομάδα: «Αεί Φέρειν»
Ηλικίες συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό
Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό

11.00-12.00

«Το παιδί και το Φεγγάρι που πέφτει»
«Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα εστιάζοντας στον εκφοβισμό και την ενδοσχολική
βία.»
Εισηγήτρια ομάδα: «Red Thread»
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 8 έως 12 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: έως 20 παιδιά

12.30-13.30

«Φεύγουν καράβια…»

14.00-15.00
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Προσέλευση 11.00

«Δραματοποιημένη αφήγηση
του παραμυθιού «Η τελεία»

«Το καλοκαίρι πλησιάζει σιγά σιγά και εμείς θέλουμε να υποδεχτούμε την πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου
δημιουργώντας τα δικά μας «ταξιδιάρικα» καράβια , που θα μας μεταφέρουν σε προορισμούς με ευφάνταστα
χρώματα, περίεργα υλικά και πολλή πολλή φαντασία. »
Εισηγήτρια ομάδα: «On the Canvas»
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 6 έως 12 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: έως 20 παιδιά

«Η Λία δεν μπορεί να ζωγραφίσει έως ότου καταφέρνει να κάνει...μια τελεία! Το «δεν μπορώ» δίνει τη θέση
του στο ταλέντο και όλοι εμείς γινόμαστε μια ομάδα που θα δημιουργήσει ένα πρωτότυπο έργο τέχνης σε
καμβά, αλλά και εικαστικές δημιουργίες μέσα από βιωματικές πρακτικές. Τι λες, μπορείς να κάνεις μία τελεία;»
Εισηγήτρια ομάδα: «Αεί Φέρειν»
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 5 έως 12 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό

15.30-16.30

«DIY μουσικά όργανα με άρωμα
καλοκαιριού!»
«Το καλοκαίρι πλησιάζει επικίνδυνα κι εμείς θα κάνουμε τις πρώτες μας βουτιές στον βυθό! Τι θα βρούμε; Ένα
πάρτυ διαφορετικό και υποβρύχιο, με Μουσικές μέδουσες, χταπόδια, κοράλια μαζί με τον ήχο του ωκεανού
αλλά και τις καλοκαιρινές μας μαράκες!»
Εισηγήτρια: Σοφία Ελευθερίου (The Rainbow plays music)
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 3 έως 12 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό

Αθήνα

Flagship Store Athens

Πλατεία Μητροπόλεως 8, Σύνταγμα

FamFiesta

17.00-18.00

«Aeriko Kids Yoga»
«Εργαστήριο Παιδικής Yoga για παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή ή έχουν ξανακάνει ασκήσεις
Yoga! Ταξιδεύουμε ανάμεσα από τα σύννεφα και ανακαλύπτουμε νέους κόσμους μέσα από την κίνηση,
την παρατήρηση και τη χαλάρωση.»
Εισηγήτρια ομάδα: « Ομάδα Έκφρασης & Παιχνιδοπλασίας Αερικό»
Ηλικίες συμμετεχόντων: από 4 έως 8 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: έως 20 παιδιά

