
 
 

  

                                               
__________________________________________________________________________ 

 

∆ελτίο τύπου 
 

Τεχνότοπος» 
2ο εκθεσιακό φεστιβάλ 
για τις τέχνες και το παιδί 

 
12 - 13 Σεπτεµβρίου 2015 

 Φουαγιέ ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης 
(Σάββατο & Κυριακή, 11:00 - 21:00) 

 
Kαλλιτεχνικές, παιδαγωγικές οµάδες, δηµιουργικά εργαστήρια,  

µουσεία, οργανώσεις, καλλιτέχνες 
συναντούν τα παιδιά και το κοινό της πόλης  

και παρουσιάζουν 
καλλιτεχνικά εργαστήρια, παιχνίδια, 

αφήγηση παραµυθιών, κουκλοθέατρο,  
δρώµενα, παραστάσεις 

καθώς και ενηµερωτικό υλικό των δράσεών τους 
 

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό 
 

 

55 οµάδες της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το έργο τους 
 
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση των καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών οµάδων 
της πόλης για συµµετοχή στον «Τεχνότοπο», το 2ο εκθεσιακό φεστιβάλ για τις τέχνες 
και το παιδί.  
Ο «Τεχνότοπος», που σχεδιάστηκε από την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική οµάδα «Σχεδία 
στην Πόλη» και συνδιοργανώνεται µε τη Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου 
2015, Σάββατο και Κυριακή, από τις 11:00 µέχρι τις 21:00 στο ∆ηµαρχείο 
Θεσσαλονίκης µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 
Συµµετέχουν 55 φορείς και δηµιουργικές οµάδες της πόλης, οι οποίες ασχολούνται µε τις 
τέχνες, το παιδί και τον ελεύθερό του χρόνο και θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
τις  δραστηριότητές τους στο κοινό.  
Στην κρίσιµη χρονική περίοδο που βιώνουµε και µε την ανασφάλεια και την δυσθυµία να 
επικρατούν γύρω µας στόχος της διοργάνωσης είναι να συµβάλει σηµαντικά  



� στην ανάδειξη των δηµιουργικών χώρων της πόλης µας  
� στην προβολή καινοτόµων καλλιτεχνικών παιδαγωγικών ιδεών και πρωτοβουλιών  
� στην εξωστρέφεια και δικτύωση των επαγγελµατιών που ασχολούνται µε τις τέχνες 

και το παιδί 
 
Το Φεστιβάλ απευθύνεται στο ευρύ κοινό της πόλης, σε γονείς και παιδιά αλλά και σε 
ειδικούς προσκεκληµένους (εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους πολιτιστικών φορέων και δοµών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.). 
 

 
Οι επισκέπτες, µικροί και µεγάλοι θα απολαύσουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε περισσότερα από 55 δηµιουργικά εργαστήρια, 
εκπαιδευτικές δράσεις, παιχνίδια, παραµύθια, δρώµενα, παραστάσεις.  
 
Χρήσιµες πληροφορίες 
fb: Τεχνότοπος – εκθεσιακό φεστιβάλ για τις τέχνες και το παιδί, sxedia stin poli 
www.sxediastinpoli.gr 
e-mail: sxediastinpoli@gmail.com 
Tηλέφωνα: 2310 236344, 6978 383064, 6945 075190 


