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ΑΘΗΝΑ

13°C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12°C από metereologos.gr

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

παιδεία βιβλία υγεία + fitness media περιβάλλον ταξίδι αλληλεγγύη οδηγώ εικόνες store
BHMagazino BHMAgourmet BHMAdeco BHMAdonna BHMAmen BHMA FM

Ζουμπουλάκης Γιάννης

Τριβιζάς παντός καιρού!
Kατόπιν αιτήματος του κοινού παρατείνεται ως τις 15 Μαρτίου η
έκθεση «Από τη Φρουτοπία στο νησί των Πυροτεχνημάτων» στο
Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου του Δήμου Ζωγράφου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 22/02/2014 05:45

Αρχαιολογία
Εικαστικά
Θέατρο
Κινηματογράφος
Μουσική
Πρόσωπα

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ

Πολιτισμός- Κωνσταντίνος Παρθένης: Ο

πολίτης της ουτοπικής Ελλάδας

05:45

Πολιτισμός- Σαββόπουλος: Ο Μπουλάς

Η Μαρία Ναυπλιώτου μαζί με τον Ευγένιο Τριβιζά φωτογραφημένοι την ημέρα της συμμετοχής της
στις εκδηλώσεις
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είχε προπληρώσει το γεύμα της κηδείας
του 20:48

Πολιτισμός- Λυρική: Αναβάλλεται η

πρεμιέρα της «Νυχτερίδας»

22/02/2014

12:00

Πολιτισμός- Αντονι Πάγκντεν: Μετά την

Τρεις χιλιάδες επισκέπτες έχουν ήδη απολαύσει την πρωτότυπη έκθεση «Από τη Φρουτοπία
στο νησί των Πυροτεχνημάτων» που πραγματοποιείται αυτή την εποχή στο Μουσείο Γ.
Γουναρόπουλου του Δήμου Ζωγράφου και περιλαμβάνει εικαστικά και άλλα έργα
εμπνευσμένα από τα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά, αγαπημένου συγγραφέα μικρών και
μεγάλων.

Αραβική Ανοιξη, πίσω στον
φονταμενταλισμό 05:45

Πολιτισμός- Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η

τελευταία των τραγουδιστών Φον Τραπ
11:03

Οι παράλληλες εκδηλώσεις με τις αναγνώσεις, τα παιχνίδια και τα δρώμενα στις οποίες
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=570138
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συμμετέχουν ηθοποιοί, συνθέτες, τραγουδοποιοί, δημοσιογράφοι, ποιητές και επιστήμονες
έχει στεφθεί με επιτυχία, λόγος για τον οποίο οι εκδηλώσεις δεν λένε να τελειώσουν.
Αντιθέτως, κατόπιν αιτήματος του κοινού οι εκδηλώσεις παρατείνονται ως τις 15 Μαρτίου.

Πολιτισμός- Τριβιζάς παντός καιρού!
22/02/2014 05:45

1

Αναλυτικότερα, αύριο Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 12.00 η ηθοποιός Ολια Λαζαρίδου θα
ζωντανέψει την ιστορία ενός κόκορα με χρυσοκόκκινη ουρά και πλουμιστό λειρί που ξέρει να
κακαρίζει με έξι διαφορετικούς τρόπους. Σπάνια στα ορνιθολογικά και θεατρικά χρονικά έξι
διαφορετικά κακαρίσματα έχουν αποδοθεί με τόσο αυθεντικό και απολαυστικό τρόπο. Μια
μέρα όμως πέφτει μια δυνατή νεροποντή και ο κόκορας συναχώνεται… (ο «Συναχωμένος
κόκορας» του Τριβιζά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη).
Την ίδια ημέρα στις 13.00, η δημοσιογράφος Ρίκα Βαγιάννη θα διαβάσει ένα παραμύθι με
ζαχαρένιες μυγδαλιές και γοργόνες που χορεύουν γαϊτανάκι. Μια νοσταλγική ιστορία για τη
μοναξιά, τη συντροφιά, το κάλεσμα της θάλασσας και τα καλοκαιριάτικα όνειρα, για τις
διακοπές που όσο πιο πολύ τις περιμένεις τόσο περισσότερο αργούν να έρθουν, ένα παραμύθι
γεμάτο με ρυθμικά ζουζουνίσματα (το βιβλίο «Η Μυρτώ και το κουνουπάκι» του Τριβιζά
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος).

vimaculture Σαββόπουλος: Ο
Μπουλάς είχε προπληρώσει το
γεύμα της κηδείας του
http://bit.ly/MR31Ak

Την ερχόμενη Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στις 18.00, ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς θα εξηγήσει
με ποιον τρόπο μπορεί να προκαλέσει κανείς αμνησία σε έναν Γκουντουνοφάγο, ώστε να
ξεχάσει την ταυτότητά του νομίζοντας ότι είναι… μπαλονοφάγος, μελισσοφάγος και
πιπεροφάγος (ο «Γκουντουνοφάγος παθαίνει αμνησία» του Τριβιζά κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Πατάκη).
Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και τον Μάρτιο. Το Σάββατο 1 Μαρτίου στις 13.00, η
συγγραφέας Αλκη Ζέη, ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος και η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
θα διηγηθούν σπαρταριστές ιστορίες και θα εξηγήσουν για ποιον λόγο δεν πρέπει να
γαργαλάμε γορίλες (τα «Παραμύθια Ντορεμύθια» του Τριβιζά κυκλοφορούν από τις
εκδόσεις Μεταίχμιο), ενώ ένα Σάββατο αργότερα, στις 8 Μαρτίου στις 12.00, η συγγραφέας
Ζυράννα Ζατέλη θα γίνει η ξεναγός του κοινού στη μακρινή ζούγκλα όπου ένα αξιαγάπητο
πιθηκάκι έρχεται σε σύγκρουση με έναν απαίσιο κυνηγό με κίτρινο καπέλο ο οποίος
καταδιώκει ένα υπέροχο γαλάζιο πουλί (το «Οπου φύγει φύγει» του Τριβιζά κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Ικαρος).
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Μαρτίου, όταν η καθηγήτρια
Ψυχολογίας και συγγραφέας Φωτεινή Τσαλίκογλου θα διαβάσει το αγαπημένο της παραμύθι
για ένα κουμπί που όχι μόνο κρύωνε αλλά δεν ήξερε τι είναι (το «Κουμπί που κρύωνε» του
Τριβιζά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρυδάκη).
Τις δύο τελευταίες εβδομάδες έργα του ποιητή παραμυθιών παρουσίασαν στα παιδιά
καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι όπως οι Μαρία Ναυπλιώτου, Τάνια Τσανακλίδου και
Στέλιος Κούλογλου ενώ στις παράλληλες εκδηλώσεις έχουν επίσης λάβει μέχρι στιγμής μέρος
(εκτός άλλων) οι Χάρις Αλεξίου, Χρήστος Θηβαίος, Λευτέρης Λαζάρου, Στέλιος Μάινας,
Λίνα Νικολακοπούλου, Νίκος Ξυδάκης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Διονύσης
Σαββόπουλος, Βίκυ Σταυροπούλου, Κωνσταντίνος Τζούμας, Παύλος Τσίμας, Ρένος
Χαραλαμπίδης και Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
Δημοσιεύτηκε στο Helios Plus στις 21 Φεβρουαρίου 2014

tovima Η φυσική της μπούκλας

Μου αρέσει! Αρέσει σε 9 άτομα. Γραφτείτε
για να δείτε τι αρέσει στους
φίλους σας.

Πολιτισμός

Σαββόπουλος: Ο Μπουλάς είχε προπληρώσει
το γεύμα της κηδείας του 20:48
Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η τελευταία των
τραγουδιστών Φον Τραπ 11:03
Αννα Κοκκίνου: Ο Θουκυδίδης μάς μαθαίνει
τη σημερινή εποχή 05:45
ατζέντα 05:45
μουσεία - πινακοθήκες - εκθεσιακοί χώροι
05:45

Ο Νέλσον Μαντέλα μπροστά στον φακό 05:45
Πολίτης μιας ουτοπικής Ελλάδας 05:45
Αυτοεξόριστος και ανένταχτος 05:45
Το ελληνικό θέατρο κάνει διεθνή καριέρα
05:45

Αντονι Πάγκντεν: Μετά την Αραβική Ανοιξη,
πίσω στον φονταμενταλισμό 05:45

Σχόλια αναγνωστών (1)

Γεώργιος Ιακωβίδης: «Τα πρώτα βήματα» στην
ποίηση της καθημερινότητας 05:45

Πολιτισμός περισσότερες ειδήσεις

HeliosPlus

Ρέκβιεμ για τον Γρηγόρη Λαμπράκη 05:45
Πολιτισμός τελευταίες ειδήσεις
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Ads by Google
Νέο Samsung Galaxy
Είσαι έτοιμος να το αποκτήσεις; Πάρε μέρος στο διαγωνισμό ως 24/02!
samsung-galaxy.facebook.com
Ακίνητα
Χιλιάδες Ακίνητα με Φωτογραφίες. Βρείτε αυτό που θέλετε!
www.spitogatos.gr
Εύρεση Εργασίας
Όλα τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας στην οθόνη του υπολογιστή σου!
www.xo.gr/Γρ.Ευρ.Εργασίας
Βρείτε δουλειά κοντά σας
Ένα κλικ. Όλες οι θέσεις εργασίας. Βρείτε νέα εργασία σήμερα.
gr.indeed.com
Κατεβάστε Ελληνικά Ebooks
2,500 δημοφιλή Ελληνικά ebooks Τώρα και ΔΩΡΕΑΝ Ελληνικά Ebooks
www.myebooks.gr

Πως αντιμετωπίζετε την εξέγερση στην
Ουκρανία
Ως κίνημα απελευθέρωσης
Ως εθνικιστική έξαρση

σχόλια (1)

Ως προϊόν παρέμβασης ξένων δυνάμεων
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
Τίτλος σχολίου *

Γράψτε το σχόλιό σας*
(έως 700 χαρακτήρες)

απομένουν 700 χαρακτήρες

E-mail *

Όνομα που θα
εμφανιστεί στο σχόλιό
σας

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Αποστολή μηνύματος

Καθαρισμός

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων
τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει
δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται
συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια
μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Εὑγε...

| 22/02/2014 21:17
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