∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - «Χριστούγεννα στην Καλαμάτα»
Μήνυμα:
Ο ∆ήμος Καλαμάτας ανοίγει την αγκαλιά του σε μικρά και μεγάλα παιδιά και σας
προσκαλεί στην Κεντρική Πλατεία – κι όχι μόνο - σε πολλές γιορτινές εκδηλώσεις για
30 ευτυχισμένες ημέρες. Να είσαστε όλοι εκεί!
∆εκέμβριος 2008
Παρασκευή 5
□ 20.00 Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου ∆ένδρου.
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική του ∆ήμου και την Παιδική Χορωδία του
∆ημοτικού Ωδείου. Συναυλία με το “jazz Christmas trio”. Συμμετέχει ο Ανδρέας
Πολυζωγόπουλος, τρομπέτα
Κυριακή 7
□ 18.00 «Τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη» Μελωδίες, δρώμενα, χοροί, κέρασμα από το
Σύλλογο Γερμανόφωνων γυναικών και τη Χορωδία του Συλλόγου «Ακρίτας»
Πέμπτη 11 - Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού
□ 11.00 "Κάλαντα από όλη την Ελλάδα" και "Αγέλαστη Πολιτεία" από τα Νηπιαγωγεία: 9ο, 21ο,
Ειδικό
□ 17.00 «Μπαλονοκατασκευές» για τους μικρούς μας φίλους
□ 19.00 «Τα παιδιά της Καλαμάτας στολίζουν το ∆έντρο της Ελπίδας» (Πεζόδρομος
Μητροπέτροβα)
Παρασκευή 12
□ 11.00 «Τραγουδάμε για την Ειρήνη» από το 3ο Νηπιαγωγείο
□ 19.00 «Χριστουγεννιάτικες και άλλες μελωδίες» από τη Φιλαρμονική του ∆ήμου
Σάββατο 13 & Κυριακή 14
□ «Χριστούγεννα με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού»*
Κυριακή 14
◊ 11.00 «Ελάτε να γιορτάσετε μαζί μας». Εκδήλωση για τα παιδιά των μεταναστών από τον
Κοινωνικό Φορέα του ∆ήμου και το ∆ΗΠΕΘΕΚ.
∆ευτέρα 15
□ 19.00 «Περιβαλλοντικά Χριστούγεννα» από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Τρίτη 16
□ «Χριστούγεννα με τα Παιδικά Χωριά SOS» *
□ 19.00 «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» Κ. Ντίκενς από το ∆ΗΠΕΘΕΚ και τη Φιλαρμονική
Πέμπτη 18
□ 18.30 «Παίζοντας με τα παραμύθια και με τις κούκλες» από την Πειραματική Σκηνή
Παρασκευή 19
□ 11.00 «Γιορτινές πινελιές και καλούδια» από την Ανδρούσα και το Πολύλοφο
□ 17.00 «Μηνύματα αγάπης» με τις Μ.Κ.Ο. «Παναθηναϊκή» και «Lions»
□ 19.00 «Μουσικές του κόσμου» από το Μουσικό Σχολείο
18.00 Αλεξανδράκειο Γηροκομείο Καλαμάτας «Να ζήστε χρόνους εκατό και να τους
απεράστε !» Ευχές και Κάλαντα από το ∆ημοτικό Ωδείο και το ∆ΗΠΕΘΕΚ

Σάββατο 20
□ «Μηνύματα αγάπης» με τις Μ.Κ.Ο. «Παναθηναϊκή» και «Lions» *
□ 12.00 «…και με το καλωσόρισμα, καλές σας εορτάδες!» από το Σύλλογο «Αλησμόνητες
Πατρίδες»
∆ευτέρα 22
11.00 Α΄ ΚΑΠΗ «Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα…» Ευχές από τη Χορωδία του Μορφωτικού
Συλλόγου
○ 20.00 Εγκαίνια έκθεσης «…επί γης Ειρήνη…» και happening από τους σπουδαστές του
Εικαστικού Εργαστηρίου. ∆ρώμενο που θα καταλήξει στην Κεντρική Πλατεία
Τρίτη 23, 19:00 & 21:00
○ «Μου’ παν έλα να πάμε να δεις...» ∆ημοτικό Ωδείο Καλαμάτας - ∆ημοτική Σχολή Χορού
Σάββατο 27
□ «Χριστούγεννα με τα Παιδικά Χωριά SOS» *
□ 18.30 «Παίζοντας με τα παραμύθια και με τις κούκλες» από την Πειραματική Σκηνή
Κυριακή 28
11.00 «..κι όλα του κόσμου τ' αγαθά να έχει το χωριό σας» Ευχές και κάλαντα στα Τοπικά
∆ιαμερίσματα από τη Φιλαρμονική του ∆ήμου
∆ευτέρα 29
□ 19.00 «Κάλαντα, χοροί και δρώμενα απ’ όλη την Ελλάδα» με τα παιδιά του Μορφωτικού
Συλλόγου
○ 19:00
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων στο ∆ήμο Καλαμάτας και τα Ν. Π.
Τρίτη 30
□ 19.00 «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» Κ. Ντίκενς από το ∆ΗΠΕΘΕΚ και τη Φιλαρμονική του
∆ήμου
□ «Παρέα με τους προσκόπους μας» *
Τετάρτη 31
8.00 “Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά” από τη Φιλαρμονική του ∆ήμου στις Υπηρεσίες και στα
Ιδρύματα
□ 23.30 «Περιμένοντας το 2009»
Ιανουάριος 2009
□ Σάββατο 3 & Κυριακή 4
«Κοντά στη φύση» Εθελοντισμός και Προστασία Περιβάλλοντος από το Σύλλογο
∆ασοπυροσβεστών και τον Ορειβατικό Σύλλογο *
______________________________________________________
□ Κεντρική Πλατεία
○ Πνευματικό
◊ ∆ημοτικό Θέατρο
* Στα σπιτάκια της Πλατείας: 10.00-14.00 & 17.00-21.00
Τις εκδηλώσεις πλαισιώνουν τα «θεατροπαιχνίδια» του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ και η θεατρική ομάδα
της Πειραματικής.Σκηνής

Συμμετέχουν:
∆ημοτική Φιλαρμονική, ∆ΗΠΕΘΕΚ, ∆ημοτικό Ωδείο, ∆ημοτική Σχολή Χορού, Εικαστικό
Εργαστήρι ∆ήμου, Κοινωνικός Φορέας ∆ήμου, Α/βαθμια & Β/θμια Εκπαίδευση, Μουσικό
Γυμνάσιο, Χορωδία «Ακρίτας», Πειραματική Σκηνή, Σ.Ε.Ο, Κ.Π.Ε. Σύλλογος Γερμανοφώνων
Γυναικών, Παιδικά Χωριά S.O.S., Μορφωτικός Σύλλογος, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,
Παναθηναϊκή & Lions (Μ.Κ.Ο) Σύλλογος Ποντίων & Μικρασιατών, Πολιτιστικός Σύλλογος «η
Ανδρούσα», Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυλόφου, Σύλλογος ∆ασοπυροσβεστών, Ορειβατικός
Σύλλογος.
Ο ∆ήμος Καλαμάτας ευχαριστεί τους χορηγούς- δωρητές:
MARFIN EGNATIA BANK, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, PLACE
NATIONALΕ ΑΦΩΝ ΜΑΝΕΤΤΑ , GOODY’S, MC CAIN, FINE GEMS ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, BP ΣΩΤΗΡΑΣ, ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε., Γ.Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, PRAKTIKER,
ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Επίσης ο ∆ήμος Καλαμάτας ευχαριστεί για προσφορά προϊόντων:
τη συντεχνία ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ, τα αρτοζαχαροπλαστεία Α.ΚΑΝΟΝΙΕΡΗ,
τις ποτοποΐες ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗ, ΚΩΣΤΕΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
την παστελοποιία-ζαχαροπλαστική ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ Α.Ε., το παστέλι «εύμελειν»
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, την εξαγωγική αγροτικών προϊόντων ΑΦΟΙ ∆ΡΑΓΩΝΑΣ
Α.Ε., τη βιοτεχνία επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς ΚΑΡKΑΛΗ-ΜΗΤΣΑΚΟΥ, την εταιρεία
εμπορίου αναψυκτικών-ποτών ΑΦΟΙ Π. ΒΡΥΩΝΗ Ε.Ε, τη βιοτεχνία γλυκών κουταλιού ΠΑΝ.
ΛΕΩΝ. ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ, την κάβα ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ, τις δίπλες ΜΙΜΑΚΟΣ-ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ,
ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.παραδοσιακό τυροκομείο, καφές-γλυκά ΣΠΙΝΟΣ
.
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (www.kalamata.gr )
Πληροφορίες:Τ. (27210) 95611, 94819F. (27210) 95614, E. depak@kalamataculture.gr
∆ιαγωνισμός Φωτογραφίας
«Χριστούγεννα στην Καλαμάτα …..με τη δική μου τη ματιά»
Ζητήστε το ενημερωτικό έντυπο με τους όρους συμμετοχής.
∆ιαγωνισμός Φωτογραφίας
«Χριστούγεννα στην Καλαμάτα …με τη δική μου τη ματιά»
Ο ∆ήμος Καλαμάτας σας καλεί σε ένα ταξίδι που αρχίζει με το Άναμμα του
Χριστουγεννιάτικου ∆ένδρου, στις 5 ∆εκεμβρίου 2008 και τελειώνει στις 5 Ιανουαρίου 2009.
Ζήστε τη μαγεία των εορτών με μουσική και παραμύθια, κουκλοθέατρο, παιχνίδια, μικρά
κεράσματα και «αιχμαλωτίστε» χρώματα, χαμόγελα, αγκαλιές, με μικρά και μεγάλα παιδιά.
∆ιαλέξτε τη στιγμή που σας αρέσει περισσότερο κι αγγίξτε την με το φωτογραφικό σας φακό
Όροι ∆ιαγωνισμού :
1.
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ερασιτέχνες φωτογράφοι και κάθε διαγωνιζόμενος
μπορεί να συμμετέχει με 2-5 φωτογραφίες.
2.
Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των φωτογραφιών σε ηλεκτρονική μορφή
ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2009. Σε περίπτωση αποστολής, η ημερομηνία θα αποδεικνύεται
από την σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο φάκελος θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται στη

∆ιεύθυνση: Γραφείο Προβολής & Επικοινωνίας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ∆ήμου Καλαμάτας
(∆ΕΠΑΚ) Φαρών και Ασίνης 11, 241 00 Καλαμάτα, τηλ. 27210 95611, με την αναφορά για το
Φωτογραφικό διαγωνισμό «Χριστούγεννα στην Καλαμάτα …με τη δική μου τη ματιά»
3.
Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, ηλικία Α, Β, Γ, ∆ (Κατηγορίες- Α: μέχρι 12 ετών, Β: μέχρι 18 ετών, Γ: μέχρι 35
ετών, ∆: μεγαλύτερος), διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό – κινητό, e-mail αν υπάρχει.
4.
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή σε αρχεία ΤΙFF ή JPEG με
σχετικά υψηλή ανάλυση ή να είναι τυπωμένες σε χαρτί διαστάσεων 13Χ18 εκατοστά.
Αποκλείονται οι φωτογραφίες που έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία. Πίσω από κάθε
φωτογραφία ή επάνω στο CD θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του δημιουργού.
5.
Ο ∆ήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες για την
προβολή της πόλης, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος.
6.
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από δύο επαγγελματίες φωτογράφους, ένα ζωγράφο,
έναν εκπρόσωπο του ∆ήμου Καλαμάτας και έναν εκπρόσωπο της οργανωτικής επιτροπής
της φετινής διοργάνωσης «Χριστούγεννα στην Καλαμάτα».
7.
Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα συμμετέχουν σε ειδική
φωτογραφική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
8.
Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευτούν ενώ αναμνηστικό συμμετοχής θα
απονεμηθεί σε όλους όσοι θα αποστείλουν φωτογραφίες. Ο ∆ήμος Καλαμάτας διατηρεί το
δικαίωμα, αν χρειαστεί να παρατείνει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού.
9.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω
αναγραφόμενων όρων.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 27210
95611 και στο e-mail: depak@kalamataculture.gr

