«Έφοδος στον Ουρανό»: 4ο Σπούτνικ Festival στις 27, 28 και 29/9
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 00:00

Το ΣΠΟΥΤΝΙΚ Festival 2019 «Ταξίδι #4: Έφοδος στον Ουρανό» θα διεξαχθεί
στο Άλσος Στρατού (Γουδή – πλησίον Μετρό Κατεχάκη) στις 27, 28 και 29
Σεπτεμβρίου.
Το ΣΠΟΥΤΝΙΚ, ως ομπρέλα πολιτισμού, ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 2016, με στόχο να αναδείξει ένα διαφορετικό πολιτιστικό μοντέλο, με
άξονα την αρχή της αλληλεγγύης και με έμφαση στη σημασία της συλλογικής ζωής και
δράσης. Το περιοδικό μας, με τα τακτικά και τα θεματικά του τεύχη, έχει φτάσει σε κάθε
γωνία της χώρας, σε πανεπιστήμια και σχολεία, σε πλατείες και σημεία συνάντησης νέων
ανθρώπων. Παράλληλα, έχει καταφέρει να προσελκύσει χιλιάδες κόσμο μέσα από τις
σελίδες του στο διαδίκτυο και τα social media. Ο Πολυχώρος πολιτισμού και αλληλεγγύης
ΣΠΟΥΤΝΙΚ, στο Μεταξουργείο, αλλά και τα υπόλοιπα στέκια σε όλη την Ελλάδα, έχουν
μετατραπεί σε αγαπημένους προορισμούς και χώρους έκφρασης για τη νέα γενιά,
πραγματοποιώντας πολυποίκιλες δράσεις, όπως αλληλέγγυα μαθήματα, συλλογικές
κουζίνες με πρόσφυγες και μετανάστες, προβολές ταινιών, πολιτικές εκδηλώσεις και
φιλοξενώντας άτομα και ομάδες που αναζητούν ένα πεδίο ελεύθερης δημιουργίας, π.χ.
καλλιτεχνικές εκθέσεις, θεατρικές ομάδες, φιλοζωικά bazaar.

Η πρώτη δοκιμαστική μας πτήση «Επιστροφή στο μέλλον» του 2016, το «Ταξίδι για έναν
νέο κόσμο» που άφησε το στίγμα του σε αρκετές πόλεις της χώρας το 2017, η ιδιαίτερα
επιτυχημένη Αντιρατσιστική Γιορτή Diversity την άνοιξη του 2017, και το «Ταξίδι #3:
Φτιάχνουμε τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε» του 2018, μας φέρνουν στο φετινό 4ο Ταξίδι
του ΣΠΟΥΤΝΙΚ «Έφοδος στον Ουρανό».

Μέσα από τη διοργάνωση του, επιδιώκουμε να φέρουμε στο προσκήνιο τον πολιτισμό,
την τέχνη και τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων, προσεγγίζοντας τα από τη σκοπιά
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Στο φετινό φεστιβάλ ιδιαίτερη θέση θα έχει το περιβάλλον,
το οποίο απειλείται πιο πολύ από ποτέ, και ο πλανήτης μας που καταστρέφεται. Μέσα από
εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκθέσεις, αλλά και έχοντας μαζί μας συλλογικότητες και
επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, αξιώνουμε να
αναδείξουμε το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης και από κοινού να ανακαλύψουμε και να
σχεδιάσουμε την ανάσχεσή της.
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Συναυλίες και μουσικά αφιερώματα, πολιτικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκθέσεις,
αθλητικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, παιδότοπος, βιβλιοπωλείο και πολυάριθμες
δράσεις θα πλημμυρίσουν για τρεις ημέρες το Άλσος Στρατού, συμβάλλοντας σε μία
όμορφη γιορτή αλληλεγγύης και συλλογικής ζωής, μακριά από λογικές ατομικού δρόμου και
μαζικοποιημένης διασκέδασης.

Από το Φεστιβάλ μας δεν θα λείπουν φυσικά οι μεταναστευτικές και προσφυγικές
κοινότητες, οι LGBTQI+ οργανώσεις, οι δομές αλληλεγγύης, οι ομάδες που ασχολούνται με
το gaming και τις νέες τεχνολογίες, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον και
την κλιματική κρίση, ξένες αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, τα εγχειρήματα
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι άνεργοι/ες, οι επισφαλώς εργαζόμενοι/ες, αλλά
και κάθε συλλογικότητα που διεκδικεί τα δικαιώματά της. Κεντρική μας προτεραιότητα
αποτελεί να δώσουμε χώρο σε νέους και νέες να δημιουργήσουν, να παρουσιάσουν τη
δουλειά τους και να προσφέρουν στους επισκέπτες διόδους εναλλακτικής ψυχαγωγίας και
προβληματισμού.

Το ΣΠΟΥΤΝΙΚ Festival 2019 «Ταξίδι #4: Έφοδος στον Ουρανό» είναι εδώ και σας
περιμένει όλους/ες.
Δέστε τις ζώνες σας!

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι συναυλίες θα ξεκινούν κάθε μέρα από τις 21:00.

Παρασκευή 27/9
Sputnik Stage
- Stand up comedy με τον Αριστοτέλη Ρήγα και τον Στέλιο Ανατολίτη
- Max Romeo
- Cayetano (dj set)
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Laika Stage
- Δημήτρης Μυστακίδης
- Ικαριώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο και τους Musicaroi

Σάββατο 28/9
Sputnik Stage
- Okwaho
- Nebula
- Nightstalker
Laika Stage
- Φωτεινή Βελεσιώτου. Μαζί της ο Σωτήρης Μπαλλάς
- Smyrna
- Κρητικό γλέντι με τους Έ. Κυριακού, Γ. Σκορδάλο, Π. Κατσικιώτη και Χ. Περάκη

Κυριακή 29/9
Sputnik Stage
- Δημήτρης Ζερβουδάκης
- Παντελής Κυραμαργιός
- Ελένη Τσαλιγοπούλου
Laika Stage
- Ψαρογιώργης
- Γιώργος Μαργαρίτης

3 / 16

«Έφοδος στον Ουρανό»: 4ο Σπούτνικ Festival στις 27, 28 και 29/9
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 00:00

- Ρεμπέτικο γλέντι με την Κομπανία της Καστέλλας

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρασκευή 27/9
«Από τον Αμαζόνιο μέχρι την Σιβηρία: Η κλιματική κρίση είναι εδώ!»

19:30

Συμμετέχουν:
- Δρ. Αθανάσιος Σφέτσος (Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
- Δημήτρης Παπαδημούλης (Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου)
- Νίκος Μπελαβίλας (Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομίας στο ΕΜΠ)
Παρεμβαίνουν:
- Νατάσσα Πενταγιώτη (Μέλος της κίνησης «COSMOS»)
- Δημήτρης Τσέκερης (Ενεργειακός Μηχανολόγος Μηχανικός)
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Σάββατο 28/9
19:30 «Το στοίχημα της ειρήνης στην πυριτιδαποθήκη
των Βαλκανίων»
Συμμετέχουν:
- Γιώργος
Κατρούγκαλος (Συνταγματολόγος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ)
- Ivana Tufegdzik (Βουλεύτρια της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης Βόρειας Μακεδονίας)
- Κώστας Αργυρός (Δημοσιογράφος ΕΡΤ)
Παρεμβαίνουν:
- Νεολαία της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης Βόρειας Μακεδονίας

Κυριακή 29/9
19:30 Κεντρική Ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ – WORKSHOPS
Παρασκευή 27/9
δικαίωμα στην εργασία ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης»

19:00 «Το

Συμμετέχουν:
- Δημήτρης Τζανακόπουλος (Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ)
- Σταυρούλα Παπαδημητρίου (Επιθεωρήτρια Εργασίας στο ΣΕΠΕ)
- Αντιλιάν Κοτζάι (Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)
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19:00 Workshop για Αθλητισμό
Συμμετέχουν:
- Γιάννης Μπουρνούς (Τομεάρχης Αθλητισμού ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτής Λέσβου ΣΥΡΙΖΑ)
- Ιούλιος Συναδινός (πρ. Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού)
- Γιώργος Γάσιας (Συντονιστής Τμήματος Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής ΣΥΡΙΖΑ)
Συντονίζει η Ελευθερία Αγγέλη (Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)

20:30 Προβολή ντοκιμαντέρ: «Debunking myths and fake news on Venezuela»
(Καταρρίπτοντας μύθους και ψεύτικες ειδήσεις για τη Βενεζουέλα)
Year/Έτος: Julio 2019 / Ιούλιος 2019
Duration/Διάρκεια: 14:31”
Subtitles/Υπότιτλοι: English / Αγγλικά

Σάββατο 28/9
19:00 «Εσύ κάνεις like στον σεξισμό; – Η έμφυλη βία στη δημόσια σφαίρα και στα
social media»

Συμμετέχουν:
- Γεωργία Πετράκη (Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών
Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου)
- Σέβη Στάικου (Ακτιβίστρια του φεμινιστικού κινήματος)
- Αναστασία Κεφαλληνού (Υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και
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Ερευνών «Διοτίμα»)

19:00 «Η κλιματική κρίση κάνει τον γύρο του κόσμου – Climate crisis is all around the
world»
Συμμετέχουν εκπρόσωποι από Οργανώσεις Νεολαίας / Delegates from youth
organizations:
• Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ / Youth of SYRIZA • PODEMOS (Ισπανία) • JERC (Καταλονία) • Giovanni
Communisti (Ιταλία) • Υouth of HDP (Τουρκία) • Jusos (Γερμανία) • Young Lefts of Sweden
(Σουηδία) • Socialist Solidarity (Τσεχία) • Young European Greens • YSI (Σκωτία) • SDYM
(Βόρεια Μακεδονία)

19:00 «1821 – 2021: Τι θα γιορτάσουμε στα 200 χρόνια από την επανάσταση – Η
ιστορία ως επιστήμη και ως εργαλείο»
Workshop από την Εφημερίδα «Η Αυγή»
Συμμετέχουν:
- Σία Αναγνωστοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ)
- Αντώνης Λιάκος (Ομότιμος Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών)
- Τριαντάφυλλος Πετρίδης (Εκπαιδευτικός)
- Νίκος Φίλης (Δημοσιογράφος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ)
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Άγγελος Τσέκερης (Διευθυντής της Εφημερίδας «Η Αυγή»)

20:30 Προβολή ντοκιμαντέρ: «Debunking myths and fake news on Venezuela»
(Καταρρίπτοντας μύθους και ψεύτικες ειδήσεις για τη Βενεζουέλα)
Year/Έτος: Julio 2019 / Ιούλιος 2019
Duration/Διάρκεια: 14:31”
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Subtitles/Υπότιτλοι: English / Αγγλικά

Κυριακή 29/9

18:30 «Παιδεία: Αγαθό για όλους ή προνόμιο για λίγους;»
Συμμετέχουν:
- Κώστας Γαβρόγλου (Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών, πρ. Υπουργός Παιδείας)
- Νίκος Παρασκευόπουλος (Καθηγητής Ποινικού Δικαίου)
- Μαρία Γεωργακοπούλου (Bloco – Δίκτυο Σχημάτων Ριζοσπαστικής Αριστεράς σε
ΑΕΙ/ΤΕΙ)

18:30 «Το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα στην Ελλάδα»
Συμμετέχουν:
- Θεοδόσης Γκελτής (Υποψήφιος Διδάκτορας Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας)
- Μαρίνα Γαλανού (Πρόεδρος «Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών»)
- Νίκος Μυλωνάς (Γενικός Γραμματέας «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο»)
- Ελένη Δούνια (Ιδρυτικό μέλος της Λεσβιακής Ομάδας Αθήνας και της Queericulum Vitae)
- Ισαβέλλα Κάππα (Μέλος της Λεσβιακής Ομάδας Αθήνας, Καμένα Σουτιέν)
Συντονισμός και μεταφορά βιωματικών πληροφοριών από τη Στέλλα Μπελιά (Πρόεδρος
«Οικογένειες Ουράνιο Τόξο»)
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18:30 «Εμπειρίες Αριστερής διακυβέρνησης – Συζήτηση με αφορμή τα βιβλία του Κ.
Δουζίνα και του Αρ. Μπαλτά»
Workshop από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
Συμμετέχουν:
- Κώστας Δουζίνας (Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου, Πρόεδρος ΙΝΠ, πρ. Βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ)
- Αριστείδης Μπαλτάς (Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος Δ.Σ. του ΙΝΠ, πρ. Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού
Συντονίζει – Σχολιάζει η Δανάη Κολτσίδα (Διευθύντρια ΙΝΠ)

20:30 Προβολή ντοκιμαντέρ: «Debunking myths and fake news on Venezuela»
(Καταρρίπτοντας μύθους και ψεύτικες ειδήσεις για τη Βενεζουέλα)
Year/Έτος: Julio 2019 / Ιούλιος 2019
Duration/Διάρκεια: 14:31”
Subtitles/Υπότιτλοι: English / Αγγλικά

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Σάββατο 28/9
19:00 «Στη χώρα των Κλουβιών – Μια περιπλάνηση στις ελληνικές φυλακές»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Στη χώρα των κλουβιών – Μια περιπλάνηση στις ελληνικές
φυλακές» του Πάνου Λάμπρου (Μέλος Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ)
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Εύμαρος
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Κυριακή 29/9
18:30 «Η Χρυσή Αυγή καταρρέει, ο αγώνας συνεχίζεται»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Ο Αρχηγός – Το αίνιγμα του Ν. Μιχαλολιάκου» του Δημήτρη Ψαρρά
(Δημοσιογράφος «Εφημερίδα των Συντακτών»)
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Σάββατο 28/9
20:00 Poetry Slam Gr – Προφορική ποίηση
Το Poetry Slam Gr είναι ένα project που προέρχεται από την αγάπη της ομάδας για την
ποίηση και την εξέλιξή της, σε μια εποχή που η ανάγκη για έκφραση δεν περιορίζεται μόνο
στη μουγκή παρουσία μιας ιδέας από σιλικόνη, αλλά αναζητά την κραυγή του σώματος και
την πολύτιμη ονείρωξη των συναισθημάτων.

Χώρος Εκθέσεων
- Κεντρικό Αφιέρωμα «100 χρόνια από το θάνατο της “Κόκκινης Ρόζας”»
“Η ελευθερία είναι ελευθερία γι‘ αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά” (Ρόζα
Λούξεμπουργκ).
Στις 5 Μαρτίου του 1871, γεννιέται, στο ρωσοκρατούμενο τμήμα της Πολωνίας από μια
φτωχική οικογένεια Εβραίων εμπόρων, η «κόκκινη Ρόζα». Η Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι μια
από τις μεγάλες ιστορικές φυσιογνωμίες.
Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη δολοφονία της. Οι επισκέπτες και οι
επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο αφιέρωμα και να γνωρίσουν τη ζωή
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και το έργο της Λούξεμπουργκ.

- Κεντρικό Αφιέρωμα «50 χρόνια από την εξέγερση στο Stonewall»
Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 28 Ιουνίου 1969, το Stonewall Inn, ένα δημοφιλές
γκέι κλαμπ στην οδό Christopher στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης, δέχτηκε εισβολή
από βαριά οπλισμένους άνδρες της αστυνομίας της πόλης. Η κατηγορία ήταν η παράνομη
πώληση οινοπνεύματος. Οι επιδρομές στα γκέι μπαρ και η γενική παρενόχληση των γκέι και
των τρανσέξουαλ είχαν καταντήσει ρουτίνα. Αλλά αυτή τη φορά, τα πράγματα δεν κύλησαν
όπως νόμιζε η Αστυνομία…
Η εξέγερση της 28ης Ιουνίου του ’69, το κίνημα που ακολούθησε, οι μαρτυρίες και πλούσιο
φωτογραφικό υλικό θα βρίσκονται στο χώρο εκθέσεων.

- Κεντρικό Αφιέρωμα «50 χρόνια από το Woodstock»
«Together we stand, divided we fall
Let’s work together, now now people
Lets work together» (Canned Heat)
Πολύ μελάνι έχει χυθεί εδώ και πενήντα χρόνια για το εάν είχε πολιτική διάσταση η
θρυλική μουσική γιορτή του Woodstock κατά την οποία μισό εκατομμύριο άνθρωποι
έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα στο όνομα της ειρήνης και της αγάπης.
Η συναυλία, το πολιτικό πλαίσιο, οι καλλιτέχνες, τα τραγούδια. Αυτά και πολλά
περισσότερα θα μπορεί να βρει κανείς/καμία στο αφιέρωμα «50 χρόνια Woodstock».

- Έκθεση φωτογραφίας «Η Αθήνα σε στιγμές»
Γνωστές και άγνωστες πλευρές της πόλης. Αστικό τοπίο και ζωή. Η Αθήνα, μέσα από τις
φωτογραφίες της Δήμητρας και του Σωτήρη.
Tα προσωπικά πρότζεκτ της Δήμητρας Παπαγεωργίου αφορούν κυρίως την απεικόνιση
του εαυτού. Σκηνοθεσία, σουρεαλισμός και Pop κουλτούρα είναι λέξεις που συνθέτουν τη
δουλειά της.
“Τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να συνδεθώ στενά με τη νεότερη γενιά της
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Αθήνα. Nα φωτογραφίσω, να διασκεδάσω και να ζήσω μαζί τους
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διάφορες πτυχές της ζωής και της καθημερινότητας, αλλά κυρίως του έρωτα, της ελπίδας
και των ονείρων”.
Ο Σωτήρης Τραυλός, ως αυτοδίδακτος φωτογράφος, δημιουργεί προσωπικά πρότζεκτ
βασισμένα στην ανάμειξη διαφόρων φωτογραφικών απόψεων και τεχνοτροπιών, είτε επί
του τεχνικού είτε επί του καλλιτεχνικού μέρους της σύνθεσης, με κύριες επιρροές από τον
κινηματογράφο, τη δημοσιογραφική φωτογραφία και τη φωτογραφία μόδας.
“Γεννήθηκα το 1994 στην Αθήνα και μεγάλωσα στο κέντρο της πόλης. Η ενασχόληση μου
με τη φωτογραφία με ώθησε να ασχοληθώ και επαγγελματικά. Έτσι είχα την ευκαιρία να
καλύψω φωτογραφικά στιγμές από τη ζωή της πόλης, αλλά και γωνιές αυτής”.
Μπορείτε να βρείτε τα έργα της Δήμητρας Παπαγεωργίου και του Σωτήρη Τραυλού στον
χώρο των εκθέσεων, σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ!

- My body, my choice: a feminist corner
#NiUnaMenos, #MeToo, #WomensMarch, #ThisIsNotConsent,
My body, My choice…
Φεμινιστικά κινήματα ανά τον κόσμο, στιγμές του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα, και
πολλά ακόμη στη «Φεμινιστική Γωνιά» της πλατείας εκθέσεων.

- «Green» Info Point
Υπάρχει κλιματική αλλαγή και τι είναι αυτή; Ποιοι ευθύνονται; Τι είναι το fast fashion και
το zero waste; Μπορώ να κάνω κάτι;
Αν θες να βρεις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, επισκέψου το «Green» Info Point
στον χώρο εκθέσεων του φετινού ΣΠΟΥΤΝΙΚ Festival.

- «Μικρός» Κινηματογράφος
Η έκθεση «Μικρός» Κινηματογράφος έχει στόχο να συστήσει στους/στις επισκέπτες του
Φεστιβάλ κινηματογραφικά έργα μικρής διάρκειας. Ο/Η επισκέπτης/-τρια θα έχει τη
δυνατότητα να γνωρίσει τον/την δημιουργό των ταινιών, να περιηγηθεί στο φωτογραφικό
υλικό (σκηνές ταινιών, making of) και να παρακολουθήσει τη δουλειά του/της.
*Φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας μικρού μήκους «Nekydallo» της Ελένης
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Μολφέτα.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

Παρασκευή 27/9 – «Το περιβάλλον είναι η ζωή μας!»
19:00 Ζογκλερικά κόλπα, ξυλοπόδαρα και φιγούρες μασκότ από την καλλιτεχνική
ομάδα «Η ΠΙΠΗ, ο ΠΑΦ ΠΟΥΦ και η Παρέα τους»

Σάββατο 28/9 – «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι!»

19:30 Παράσταση κουκλοθεάτρου με εκπαιδευτικό θέμα: «Ο φίλος μου ο Τόμπυ και
το Μαύρο πρόβατο» από την Θεατρική Ομάδα «ΠΑΠΑΛΑΝΓΚΙ»
«Το Μαύρο πρόβατο δεν μπορεί να χορέψει τόσο καλά μπαλέτο. Τι σόι πρόβατο, όμως,
είναι αυτό, που δεν χορεύει μπαλέτο, αφού όλα τα πρόβατα στο σχολείο χορεύουν
μπαλέτο; Μήπως δεν του αρέσει στην πραγματικότητα και είναι καλός σε κάτι διαφορετικό;
Και πώς ο Μπέρυ – γιατί αυτό είναι το όνομά του, και όχι Μαύρο πρόβατο – θα ανακαλύψει
τι μπορεί να κάνει καλά;».
Κείμενο: Λέλα Μεντεκίδου – Τάσος Αγγελόπουλος
Σκηνοθεσία: Τάσος Αγγελόπουλος
Κούκλες (σχεδιασμός και κατασκευή): Δήμητρα Γιοβάνη
Παίζουν: Μαρία Κωνσταντά – Έλλη Σαρρή – Χρήστος Τσαβλίδης

Κυριακή 29/9 – «Εκτόξευση στο Διάστημα»
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19:30 Εργαστήρι: «Οι μικροί ζογκλέρ» από την ομάδα «Kokoika»

Σύγχρονο τσίρκο με πινελιές από το παραδοσιακό. Σε αυτό το εργαστήριο, τα παιδιά
γνωρίζουν τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια δεξιότητας (juggling).
Μπάλες, μαντήλια, κορίνες, στεφάνια, καπέλα, μπαστούνια γίνονται αρχικά αντικείμενα
προς πειραματισμό και στη συνέχεια τα παιδιά μαθαίνουν, ενώ παίζουν μοτίβα και τεχνικές
της ζογκλερικής τέχνης, όπως το παιχνίδι με τα τρία αντικείμενα, πετάγματα, ισορροπίες,
πτώσεις.
Στο τέλος κάθε εργαστηρίου, «Οι μικροί ζογκλέρ» γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί και
φτιάχνουν τις δικές τους ατομικές και ομαδικές συνθέσεις.

20:30 Παράσταση: «Το μαγικότσιρκο» από την ομάδα «Kokoika»
Στεφάνια αιωρούνται, κρίκοι γίνονται μπουρμπουλήθρες, κρυστάλλινες μπάλες
μεταμορφώνονται άλλοτε σε σκουλήκια ή πεταλούδες και άλλοτε σε διαμάντια. Στο
«Μαγικότσιρκο», τα αντικείμενα χορεύουν, ισορροπούν στα πιο απίθανα σημεία και
αιωρούνται στον αέρα.
Τέλος, φωτεινά αντικείμενα και φωτιές έρχονται να κλείσουν το μαγικό αυτό ταξίδι με
τον πιο εντυπωσιακό τρόπο! Μία παράσταση με μεγάλη δόση φαντασίας και τεχνικής, με το
παραδοσιακό να συναντά το σύγχρονο και τη μαγεία του τσίρκου να αποκαλύπτεται.

21:00 Συμμετοχική performance «Κοσμοναύτες: Ο πλανήτης που φτιάχτηκε από
φούσκες» από την καλλιτεχνική ομάδα «La Petite Marguerite»
Η καλλιτεχνική – δημιουργική ομάδα «La Petite Marguerite» παρουσιάζει τη συμμετοχική
performance: «Κοσμοναύτες». Γαλαξίες, αστέρια και πλανήτες διαγράφουν τη δική τους
τροχιά μέσα από μια διαδραστική performance. Ένα σύμπαν από φυσαλίδες εμφανίζεται επί
σκηνής και οι κοσμοναύτες μας υπόσχονται ένα ταξίδι γεμάτο μαγεία, χαμόγελα και φυσικά
εκατομμύρια σ α π ο υ ν ό φ ο υ σ κ ε ς.
H παράσταση δανείζεται στοιχεία από τον χώρο του σωματικού θεάτρου, του θεάτρου
αντικειμένου και του σύγχρονου χορού, δίνοντας έμφαση στον ιδιαίτερο χειρισμό του
εφήμερου υλικού της σαπουνόφουσκας.
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Ιδέα – Σύλληψη – Χορογραφία – Κατασκευές – Τεχνικές χειρισμού – Ερμηνεία: La Petite
Marguerite (Βάσια Τσώτσου, Καριοφύλλης Γκροζούδης).

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Το Σκακιστικό Χωριό
Παρασκευή 27/9

20:00 Σιμουλτανέ από τον Χάρη Μαμουλάκη
21:30 Αγώνες γρήγορου σκακιού (μπλιτς) με ελεύθερη συμμετοχή

Σάββατο 28/9
20:00 Αφιέρωμα στο σκάκι της Κούβας με ομιλητή τον Σπύρο Ιλαντζή
21:30 Αγώνες γρήγορου σκακιού (ράπιντ) δημοσιογράφων και συγγραφέων

Κυριακή 29/9
19:00 Σιμουλτανέ από τον πολυπρωταθλητή Ελλάδας Βασίλη Κοτρωνιά
Όλες τις ημέρες του Φεστιβάλ, θα υπάρχουν διαθέσιμες σκακιέρες για φιλικές παρτίδες,
θα δίνονται προβλήματα προς λύση και θα γίνονται μαθήματα σε παιδιά.
Συνδιοργανωτές σκακιστικών εκδηλώσεων:
Εφημερίδα «Αυγή» (Δεληγιώργη 55-59, Πλ. Καραϊσκάκη, τηλ. 2105231831, www.avgi.gr)
Σκακιστικό σωματείο «Θωμάς Γεωργίου» (Chess Square, Μακρυνίτσας 3, Αμπελόκηποι,
τηλ. 210-6451538, email: chesssquareclub@gmail.com)
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Σάββατο 28/9
18:30 Laser Run από την Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου

Στις κεντρικές εκδηλώσεις θα υπάρχει διερμηνεία στη νοηματική. Οι χώροι του Φεστιβάλ
θα είναι φιλικά προσβάσιμοι σε ΑμεΑ. Θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00
Οικονομική ενίσχυση (1 ημέρα): 5 Ευρώ
Οικονομική ενίσχυση (3 ημέρες): 12 Ευρώ

Πληροφορίες
Website: fest.spoutnik.gr
Email: sputnik.athens@gmail.com
Facebook: ΣΠΟΥΤΝΙΚ- Sputnik Magazine & Πολυχώρος Σπούτνικ
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