ΚΕΠΑ–Δήμος Βέροιας– Εμπορικό Επιμελητήριο
Χριστούγεννα στη Βέροια!
Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις!
Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σάββατο 1 /12
Έναρξη

11.30π.μ.Street music/ Παρέλαση κρουστών
της πόλης, σε εορταστικό τέμπο!

στους δρόμους

1η Αφετηρία , πλατεία Ωρολογίου
2η Αφετηρία , πλατεία Αγίου Αντωνίου
Συμμετέχουν οι μπάντες κρουστών
 ΜΠΑΝΤΑ ΔΡΟΜΟΥ του ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟΥ
 BATALA SALONIKA

Παράλληλα , το κάρο της αγάπης , θα μοιράζει γλυκίσματα
που ετοίμασε με πολλή χαρά ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών
Βέροιας.
Δρόμοι της πόλης , αγορά
12.30μ
Mε τύμπανα και με φωνές, καλές σας εορτάδες !
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,
Αγγλόφωνα κ.α.), διασκευασμένα με κέφι για κρουστά και χορό. Τα νταούλια,
τα αφρικάνικα τύμπανα, τα ντέφια, οι κουδούνες, οι σφυρίχτρες, οι μαράκες,
τα ταμπούρα και πλήθος άλλων κρουστών με τους ξέφρενους ρυθμούς τους,
μαζί με τις τρομπέτες και τα τρομπόνια, εμψυχώνουν και παρασύρουν το
κοινό σε ένα τρελό πανηγύρι!

Πλατεία Εληάς

13.30 Το Καράβι των ξωτικών
«Η μαγιά των Χριστουγέννων» παράσταση έναρξης
Πλατεία Εληάς
Κυριακή 2/12

11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών
12.00μ παράσταση «To Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι Παπιγιόν»
Ο λόγος που μαζεύτηκαν εδώ, όλες αυτές οι διασημότητες είναι τα μεγάλα
εγκαίνια του Νέου Χριστουγεννιάτικου Εργαστηρίου Παιχνιδιών! Ένα Χρόνο
πριν ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης συναντήθηκε εμπιστευτικά με τον Κορνήλιο
Δώρο, τον κατ εξοχήν υπεύθυνο για όλα τα Δώρα των Χριστουγέννων και
του ανέθεσε να κατασκευάσει το πιο σύγχρονο εργαστήρι κατασκευής
Παιχνιδιών. Ο Κορνήλιος πήρε πολύ σοβαρά την επιθυμία του άγιου Βασίλη
και έναν ολόκληρο χρόνο ετοίμαζε το εργαστήριο του. Κάθε ώρα της ημέρας,
ήχοι από σφυριά και εργαλεία ακουγόταν απ’ άκρη σ’ άκρη στο χωριό του
Άγιου Βασίλη, κάνοντας τα ξωτικά να ανυπομονούν όλο και περισσότερο. Η
αλήθεια είναι πως μερικές φόρες ο θόρυβος από το εργαστήρι του Κορνήλιου
γινόταν λιγάκι ενοχλητικός, μιας κι ο Κορνήλιος είναι κομματάκι… κούφος... Τί
‘ναι όμως λίγη φασαρία μπροστά σε αυτό το θαύμα που ετοιμάζει ο Κορνήλιος!
Όλα αυτά τώρα ανήκουν στο παρελθόν αφού έφτασε η μέρα που περίμεναν
όλοι. Υπό τους ήχους της μουσικής ο Δήμαρχος Οράτιος ανέβηκε στο βάθρο,
τράβηξε την κουρτίνα και βροντοφώναξε: «σας παρουσιάζω το
Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι Παπιγιόν…» «Παπιγιόν..?!» αναρωτήθηκε ενώ
σιωπή απλώθηκε σε ολόκληρη την πλατεία. ο Κορνήλιος πήρε το λόγο από τον
ξαφνιασμένο δήμαρχο λέγοντας: «με μεγάλη χαρά σας παραδίδω αυτό
ακριβώς που μου ζήτησε ο Άγιος Βασίλης, Ένα ολοκαίνουργιο Εργαστήρι
Παπιγιόν!» και αμέσως μια φωνούλα ακούστηκε σαν απάντηση από το πλήθος:
« μήπως δεν άκουσες καλά?»
Καταστροφή! Όπου να ναι φτάνει ο Άγιος Βασίλης και θα περιμένει να δει το
τελειότερο εργαστήρι παιχνιδιών ενώ θα μάθει πως φέτος θα χαρίσει σε όλα
τα παιδιά παπιγιόν! Θα τα καταφέρουν τα ξωτικά να βρουν κάποια λύση και τι
θα κάνουν όλα.

18.00 θέατρο Σκιών
Ο Καραγκιόζης και τα κάλαντα! Κουκλοθίασος Χρήστου Στανίση
Έρχονται οι ημέρες των Χριστουγέννων και ο Καραγκιόζης θέλει να πει τα
κάλαντα. Ο Πασάς δεν θέλει να ακούει κάλαντα, και βγάζει διαταγή πως
όποιος πει κάλαντα έξω από το σαράι θα τιμωρείται. Ο Καραγκιόζης στο
άκουσμα της διαταγής του Πασά αποφασίζει να τον κάνει να αλλάξει γνώμη.

Δευτέρα 3 /12

18.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Τρίτη 4/12
18.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Τετάρτη 5 /12
18.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση
18.00 παιδική παράσταση «Η μπουγάδα»

Πέμπτη 6 /12
18.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Παρασκευή 7/12
18.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

19.00
Υπερθέαμα!
Ξυλοπόδαροι-Φωτιές-Ξιφομαχίες
20.00 Άναμμα δέντρου , με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από
τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βέροιας .
Μαέστρος : Βαλάντης Κυριακίδης

20.30 συναυλία «Αστέρι κι ευχή»
ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ – ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ

Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και η ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά θα
στροβιλίσουν τη νύχτα μας. Τραγούδια και μελωδίες σε ένα υπέροχο ταξίδι
γεμάτο χρώματα κι αρώματα Ανατολής και Δύσης. Σαν τις νύχτες τις
καλοκαιρινές στο σινεμά της γειτονιάς όταν γέμιζε η σκηνή εικόνες, ήχους και
χρώματα που έγιναν η συντροφιά στα όνειρά μας.
Μια συνεργασία με γυναικεία ματιά, ευαισθησία και διάθεση, όπου η κάθε μια
δίνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Ένας μαγικός χορός πλημμυρισμένος από
υπέροχες μουσικές και μοναδικές ερμηνείες.
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσιάζει τις πιο αγαπημένες συνθέσεις της. Από
το “Αστέρι κι η ευχή”, τις “Μικρές ιστορίες”, την “Πολίτικη Κουζίνα”, το
“Babam ve Oglum”, το “Βirlesen Gonuller” που μας ταξιδεύει στο μακρινο
Καζακσταν, στη Ρωσία και στην Κωσταντινούπολη, τον “Συρανό ντε
Μπερζεράκ”, τον “Νοτιά” και φυσικά το πρόσφατο “1968” του Τάσου
Μπουλμέτη.
Η Έλλη Πασπαλά ερμηνεύει με το δικό της μοναδικό τρόπο τα παλιότερα
αλλά και τα νέα τραγούδια της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Αγαπημένη
ερμηνεύτρια μεγάλων συνθετών άλλοτε απογειώνει και μας παρασύρει και
άλλοτε καθηλώνει και μας συγκινεί με την ερμηνεία της.
Βάζουμε τα αστέρια , βάζετε τις ευχές ! Σας περιμένουμε..

Σάββατο 8/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών
12.00μ. παράσταση «Η Μπουγάδα»
20.00 RUSSIAN ROYAL BALLET SCHOOL
Βασιλική Ακαδημία Μπαλέτου της Αγίας Πετρούποληε

“Christmas Gala»
Μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουμε

τα πιο λαμπερά και

ενδιαφέροντα σημεία των διασημότερων παραστάσεων μπαλέτου του κόσμου,
εκτελεσμένα από τους κορυφαίους σολίστ των θεάτρων της Αγίας
Πετρούπολης! Πρόκειται για ένα λαμπερό, φαντασμαγορικό και συναρπαστικό
πρόγραμμα μπαλέτου το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει μια μοναδική
εορταστική ατμόσφαιρα και αξέχαστες εντυπώσεις!

Ένα υπέροχο γκαλά που θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσετε
αληθινά αριστουργήματα του κλασικού μπαλέτου σε μια μόνο παράσταση, σε
μια μόνο βραδιά, όπου οι καλλιτέχνες από την Αγία Πετρούπολη θα μας
παρουσιάσουν τμήματα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα κλασικά έργα
παγκοσμίως όπως, μεταξύ άλλων, «ο Καρυοθραύστης», «η Λίμνη των
Κύκνων», «ο Δον Κιχώτης», «Τhe Dying Swan», «La Vivandière» και «Pas
de Quatre».

Κυριακή 09/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών
12.00μ παράσταση Το Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι Παπιγιόν
20.00 Συναυλία

AccoSax “Jazz in Paris”

"Μελωδίες από τη jazz σκηνή της Αμερικής και από το γαλλικό mussette, σε ένα
πρόγραμμα όπου συνυπάρχουν το swing με το valse, o Frank Sinatra με την Edith
Piaf, η Νέα Υόρκη με το Παρίσι."

Δευτέρα 10 /12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία
11.00π.μ.
Barutti

«Στιγμές Αγάπης»

παράσταση με Μαριονέττες

“…Η βραζιλιάνα χορεύτρια Miss Maruka σε ρυθμούς σάμπα τρελλαίνει τους
θαυμαστές της. Ο Mr. Dupi, σταρ του ροκ εν Ρολ παίζει πιάνο, κιθάρα και
τραγουδάει, ξαφνικά… βλέπει ένα κορίτσι από το κοινό και το ερωτεύεται...
Στιγμές αγάπης γεμίζουν αυτήν την τρελή συναυλία…”
Μια θεατρική-μουσική παράσταση όπου οι μαριονέτες παρουσιάζουν μία
ποικιλία από διαφορετικά είδη μουσικής ,μια σειρά μικρών κωμικών σκετς. Η
ακρίβεια και η φυσικότητα της κίνησης αυτών των μικρών χαρακτήρων
παράγουν μια συνεχή έκρηξη χαράς και γέλιου, εμπλέκοντας τους θεατές σε
αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι.

Οι κούκλες ζωντανεύουν από τα χέρια του εμψυχωτή-ηθοποιού και αγγίζουν
τον θεατή με έναν τρόπο μαγικό !
Εμψύχωση: Francisco Britto
Απόγεμα 18.00 -20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Τρίτη 11/12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία
11.00π.μ.
Barutti

«Στιγμές Αγάπης»

παράσταση με Μαριονέττες

“…Η βραζιλιάνα χορεύτρια Miss Maruka σε ρυθμούς σάμπα τρελλαίνει τους
θαυμαστές της. Ο Mr. Dupi, σταρ του ροκ εν Ρολ παίζει πιάνο, κιθάρα και
τραγουδάει, ξαφνικά… βλέπει ένα κορίτσι από το κοινό και το ερωτεύεται...
Στιγμές αγάπης γεμίζουν αυτήν την τρελή συναυλία…”
Μια θεατρική-μουσική παράσταση όπου οι μαριονέτες παρουσιάζουν μία
ποικιλία από διαφορετικά είδη μουσικής ,μια σειρά μικρών κωμικών σκετς. Η
ακρίβεια και η φυσικότητα της κίνησης αυτών των μικρών χαρακτήρων
παράγουν μια συνεχή έκρηξη χαράς και γέλιου, εμπλέκοντας τους θεατές σε
αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι.
Οι κούκλες ζωντανεύουν από τα χέρια του εμψυχωτή-ηθοποιού και αγγίζουν
τον θεατή με έναν τρόπο μαγικό !
Εμψύχωση: Francisco Britto
Απόγεμα 18.00 -20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Τετάρτη 12/12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία

11.00π.μ.
Barutti

«Στιγμές Αγάπης»

παράσταση με Μαριονέττες

“…Η βραζιλιάνα χορεύτρια Miss Maruka σε ρυθμούς σάμπα τρελλαίνει τους
θαυμαστές της. Ο Mr. Dupi, σταρ του ροκ εν Ρολ παίζει πιάνο, κιθάρα και
τραγουδάει, ξαφνικά… βλέπει ένα κορίτσι από το κοινό και το ερωτεύεται...
Στιγμές αγάπης γεμίζουν αυτήν την τρελή συναυλία…”
Μια θεατρική-μουσική παράσταση όπου οι μαριονέτες παρουσιάζουν μία
ποικιλία από διαφορετικά είδη μουσικής ,μια σειρά μικρών κωμικών σκετς. Η
ακρίβεια και η φυσικότητα της κίνησης αυτών των μικρών χαρακτήρων
παράγουν μια συνεχή έκρηξη χαράς και γέλιου, εμπλέκοντας τους θεατές σε
αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι.
Οι κούκλες ζωντανεύουν από τα χέρια του εμψυχωτή-ηθοποιού και αγγίζουν
τον θεατή με έναν τρόπο μαγικό !
Εμψύχωση: Francisco Britto
Απόγεμα 18.00 -20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση
18.00 Barutti

«Στιγμές Αγάπης»

παράσταση με Μαριονέττες

Εμψύχωση: Francisco Britto

Πέμπτη 13 /12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία
11.00π.μ.
Barutti

«Στιγμές Αγάπης»

παράσταση με Μαριονέττες

“…Η βραζιλιάνα χορεύτρια Miss Maruka σε ρυθμούς σάμπα τρελλαίνει τους
θαυμαστές της. Ο Mr. Dupi, σταρ του ροκ εν Ρολ παίζει πιάνο, κιθάρα και
τραγουδάει, ξαφνικά… βλέπει ένα κορίτσι από το κοινό και το ερωτεύεται...
Στιγμές αγάπης γεμίζουν αυτήν την τρελή συναυλία…”

Μια θεατρική-μουσική παράσταση όπου οι μαριονέτες παρουσιάζουν μία
ποικιλία από διαφορετικά είδη μουσικής ,μια σειρά μικρών κωμικών σκετς. Η
ακρίβεια και η φυσικότητα της κίνησης αυτών των μικρών χαρακτήρων
παράγουν μια συνεχή έκρηξη χαράς και γέλιου, εμπλέκοντας τους θεατές σε
αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι.
Οι κούκλες ζωντανεύουν από τα χέρια του εμψυχωτή-ηθοποιού και αγγίζουν
τον θεατή με έναν τρόπο μαγικό !
Εμψύχωση: Francisco Britto
Απόγεμα 18.00 -20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Παρασκευή 14/12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία

18.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση
20.00 Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Βέροιας

«Τα Χριστούγεννα του κόσμου»
Ελάτε μαζί μας σε ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο. Πάνω στα μαγικά φτερά
της μουσικής θα ταξιδέψουμε μέσα στο χρόνο και θα διηγηθούμε
χριστουγεννιάτικες ιστορίες μέσα από γνωστές μελωδίες διαφόρων χωρών
και θα ενώσουμε τις φωνές μας με τα κάλαντα για να ακουστεί το πιο
ελπιδοφόρο και χαρμόσυνο μήνυμα. Αυτό της αγάπης.

Σάββατο 15/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών

Choco Festa

Ένα μικρό ταξίδι στο σοκολατένιο όνειρο!
Θα λειτουργούν:

Εργαστήρι Μπισκότου και Σοκολάτας για μικρούς, Σοκολατερία για
μεγάλους!
12.00μ παράσταση “Oι Αλμυροί Κουραμπιέδες»
H μυρωδιά των ολόφρεσκων, αχνιστών κουραμπιέδων απλώθηκε από άκρη σε
άκρη στην χώρα των Χριστουγέννων. «Αυτή τη χρονιά ξεπέρασα τον εαυτό
μου!», μονολογούσε ο Έλγουντ και άρπαξε έναν κουραμπιέ, χώθηκε σε μια
απόμερη γωνίτσα, άνοιξε το στόμα και… «Μπλιαξ!!!!!! Αηδία…
Καταστροφή!!!!!!!!!!!!», φώναξε πανικόβλητος. Είχε πασπαλίσει τους
κουραμπιέδες με… αλάτι! Κοίταξε με γουρλωμένα μάτια το ρολόι! Προλάβαινε
δεν προλάβαινε να αρχίσει από την αρχή. Δεν πρόλαβε να ανασάνει με
ανακούφιση και ακούει τον αρχή-ζαχαροπλάστη Όμπερον να τον φωνάζει.
Ήθελε οπωσδήποτε να δοκιμάσει έναν κουραμπιέ!!! «Μα κανένας δεν πρέπει
να καταλάβει ότι οι κουραμπιέδες είναι… αλμυροί. Ποιος θα με βοηθήσει
τώρα;», κλαψούρισε ο Έλγουντ. Και τότε θυμήθηκε τα παιδιά, τους πιο
αγαπημένους φίλους του. Θα προλάβουν να ψηθούν οι νέοι κουραμπιέδες πριν
φτάσει ο Άγιος Βασίλης;

Christmas Party! Σχολή Χορού “Σοφία
Αντωνιάδου»
13.00

19.00

Τα σύμπαντα γιορτάζουνε!

Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Βέροιας
Διευθύνει : Βαλάντης Κυριακίδης

20.30 Let’s Dance This Christmas ! Σχολή Χορού «Μελίνα
Παπαδοπούλου»

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Ζαχαροπλαστών Βέροιας

Κυριακή 16/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών

Choco Festa
Ένα μικρό ταξίδι στο σοκολατένιο όνειρο!
Θα λειτουργούν:
Εργαστήρι Μπισκότου και Σοκολάτας για μικρούς, Σοκολατερία για
μεγάλους!

11.00 -14.00 Σεφούληδες Ζαχαροπλάστες!
12.00μ παράσταση “Τα αλμυρά μπισκότα»
13.00 Χριστούγεννα θα πει αγάπη….
Σχολή Χορού ΚΕΠΑ ,Καλλιτεχνική Δ/νση : Μαυρέττα Λενικάκη

19.00 Χριστούγεννα στον κόσμο!
Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Νάουσας

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Ζαχαροπλαστών Βέροιας
Δευτέρα 17/12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία
11.00π.μ.
περιπλανώμενος θίασος

«Muamba »

Dromocosmicas

clown, μιμική, ακροβατικά, μαγικά, μουσική και χορός

Μέσα από την συμμετοχή του κοινού, συχνά οι ρόλοι του "αφηγητή" και του
"κλόουν", αλλάζουν και η Muamba μεταμορφώνεται σε μια πραγματική γιορτή.
Η παράσταση παίχτηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2010 στο “1st
Festival do Nariz Vermelho" στην Βραζιλία. Το 2012 απέσπασε το
βραβείο:"Banco do Nordeste do Brasil” ενώ οι χώρες στις οποίες έχει
παρουσιαστεί είναι οι: Βραζιλία, Ιταλία, Αγγλία, Σουηδία, Ελλάδα, Τουρκία,
Σερβία, Μοντενέγκρο.
Dromocosmicas :Camilla Bombardini, Byron Skouris

Απόγεμα 18.00 -20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Τρίτη 18/12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία
11.00π.μ.
περιπλανώμενος θίασος

«Muamba »

Dromocosmicas

clown, μιμική, ακροβατικά, μαγικά, μουσική και χορός

Μέσα από την συμμετοχή του κοινού, συχνά οι ρόλοι του "αφηγητή" και του
"κλόουν", αλλάζουν και η Muamba μεταμορφώνεται σε μια πραγματική γιορτή.
Η παράσταση παίχτηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2010 στο “1st
Festival do Nariz Vermelho" στην Βραζιλία. Το 2012 απέσπασε το
βραβείο:"Banco do Nordeste do Brasil” ενώ οι χώρες στις οποίες έχει
παρουσιαστεί είναι οι: Βραζιλία, Ιταλία, Αγγλία, Σουηδία, Ελλάδα, Τουρκία,
Σερβία, Μοντενέγκρο.
Dromocosmicas :Camilla Bombardini, Byron Skouris
Απόγεμα 18.00 -20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Τετάρτη 19/12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία
11.00π.μ.
περιπλανώμενος θίασος

«Muamba »

Dromocosmicas

clown, μιμική, ακροβατικά, μαγικά, μουσική και χορός

Μέσα από την συμμετοχή του κοινού, συχνά οι ρόλοι του "αφηγητή" και του
"κλόουν", αλλάζουν και η Muamba μεταμορφώνεται σε μια πραγματική γιορτή.

Η παράσταση παίχτηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2010 στο “1st
Festival do Nariz Vermelho" στην Βραζιλία. Το 2012 απέσπασε το
βραβείο:"Banco do Nordeste do Brasil” ενώ οι χώρες στις οποίες έχει
παρουσιαστεί είναι οι: Βραζιλία, Ιταλία, Αγγλία, Σουηδία, Ελλάδα, Τουρκία,
Σερβία, Μοντενέγκρο.
Dromocosmicas :Camilla Bombardini, Byron Skouris
Απόγεμα 18.00 -20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση
18.00
περιπλανώμενος θίασος

«Muamba »

Dromocosmicas

clown, μιμική, ακροβατικά, μαγικά, μουσική και χορός

Πέμπτη 20/12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία
12.00- 14.00 & 18.00-20.00
ΕΠΑΛ Βέροιας
Τμήμα Αισθητικής και Γραφικών Τεχνών
FACE PAINTING
Υπεύθυνες Καθηγήτριες : Γιαννουσοπούλου Αργυρούλα , Μαχαίρα Μαρία
18.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Παρασκευή 21/12
Πρωί 10.00 – 13.00
To Καράβι των Ξωτικών
Ξεναγήσεις σε Σχολεία
11.00π.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σύνολο Έκφρασης και Δημιουργίας

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή με τη συμμετοχή Σχολείων της πόλης μας
Επιμέλεια : Γούτσιος Γιώργος
Θεοδωράκης Δημ’ητρης
Ιωαννίδου Έλσα
Μπαλιάκας Γιάννης
12.00- 14.00 & 18.00-20.00
ΕΠΑΛ Βέροιας
Τμήμα Αισθητικής και Γραφικών Τεχνών
FACE PAINTING
Υπεύθυνες Καθηγήτριες : Γιαννουσοπούλου Αργυρούλα , Μαχαίρα Μαρία

18.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών
Απογευματινή ξενάγηση

Σάββατο 22/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών

20.00
ACROPOLITAN DANCE COMPANY

Tango Y Amor .Christmas Version
Ένα μαγικό ταξίδι στο Buenos Aires γεμάτο χορό και πάθος...
Η παράσταση Tango y Amor υπόσχεται να μας ταξιδέψει στην Αργεντινή και
να μας συστήσει τον άκρως ερωτικό χορό Tango. Μια μοναδική εμπειρία που
σίγουρα θα μας σαγηνεύσει και θα μας μεταδώσει την φιλοσοφία του Tango
στην αυθεντική του μορφή.
Συμμετέχουν 3 ζευγάρια χορευτών και Quinteto Μουσικών
Επιμέλεια Luis Mestre, Αργεντινή & Μαρία Καββαδία

Κυριακή 23/12

11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών
20.00 συναυλία
ΟΙ ΚΥΡΑΤΖΗΔΕΣ
"ΒΟΡΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ"
ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Μέσα από τη μεγάλη ποικιλία των Μουσικών παραδόσεων, ξεχωρίζει η
Αστική Μουσική της Πόλης που η απήχησή της φτάνει Μέσω Θράκης και
Μακεδονίας ως τα Γιάννενα, το Ζαγόρι, την Άρτα και την Πρέβεζα.
Πλούσια μελωδικά μοτίβα, τραγούδια και χορευτικοί σκοποί εναλλάσσονται
δημιουργώντας μιά γιορταστική ατμόσφαιρα
γεμάτη μεράκι, πάθος
και χορευτική Μέσα από τις φωνές του Χρήστου Τσιαμούλη και των
Κυρατζήδων, πλαισιωμένες με πολλά οργανικά μέρη και αυτοσχεδιασμούς , η
παράδοση κατορθώνει να γίνεται μιά σύγχρονη μουσική που απευθύνεται σε
όλους

Δευτέρα 24/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών
13.00 συναυλία
BABO CORO Στου Χορού την Αγκαλιά
Οι Babo Koro είναι ένα μουσικό μωσαϊκό, που συνθέσεις τους αντηχούν
φωνές των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Στο πολύχρωμο μουσικό τους
υφάδι μπλέκουν η παραδοσιακή μουσική του τόπου μας, τα βαλκανικά
ποικίλματα και πολυφωνίες, η αίσθηση του swing, η τσιγγάνικη περιπλάνηση,
η rock αμεσότητα, η λαϊκή απλότητα, η μοντέρνα εναρμόνιση και οι
πολυρυθμίες.
Οι στίχοι τους, ένα επίκαιρο παραδοσιακό αφήγημα. Κάθε εμφάνισή τους
ακροβατεί μεταξύ γλεντιού και συναυλίας, άλλοτε ξεσηκώνοντας και άλλοτε
καθηλώνοντας, πάντοτε όμως εξυμνώντας τα ανθρώπινα πάθη, σε ένα
σύγχρονο ραβαΐσι αυθορμητισμού και συγκερασμού των ετέρων.

Οι Babo Koro μας καλούν στου Χορού την Αγκαλιά. Εκεί, όπου οι καημοί
συναντούν τα μεράκια, και ανταμώνουν του κόσμου τ’ ακριβά.

Τρίτη 25/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών

Ολοήμερη ξενάγηση με δώρα και πολλές εκπλήξεις!
Τετάρτη 26/12
11.00π.μ. – 19.00
Το Καράβι των Ξωτικών
20.00 συναυλία

Jazz in Christmas
Χάμοντ τρίο
Τρεις καταξιωμένοι μουσικοί της Θεσσαλονίκης Γ.Οικονομιδης(Aroma
Caribe,Ε.Ζουγανελη,Π.Μουζουρακης)O.Chaly(S.Jordan,A.Mashin,C.Freema
n)Α.Σπανιδης(Ε.Τσαλιγοπουλου,Π.Παυλιδης&Β-movies,Εκμέκ)σε ένα
δυναμικό τρίο που το χαρακτηρίζει ο ιδιαίτερος ήχος του Hammond organ.Το
πρόγραμμα τους ενα διαχρονικό ταξίδι στην straightahead jazz,funk,αλλά
και bossa nova,καθώς και λόγω των εορταστικών ημερών
χριστουγεννιάτικων μελωδιών προσαρμοσμένων στον ήχο του
σχήματος.Αποχαιρετουμε λοιπόν τις τελευταίες μέρες του 2018 την Τετάρτη
26/12 το απογευμα μέσα σε ένα κλίμα χαράς αποφόρτισης και γιορτής,το
οποίο μας το εγγυάται το Hammond Trio,dont miss...
Γιάννης Οικονομίδης-φωνη, Τρομπέτα, Φλικορνο
Oleg Chaly-Hammond Organ
Αλέξανδρος Σπανίδης-Τυμπανα

Πέμπτη 27/12
11.00 – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών

20.00 Συναυλία
Balsam Blue

"Balsam" από το βάλσαμο, το οποίο είναι το βότανο που θεραπεύει τις
πληγές και σταματά τους πόνους. "Blue" από το blue note, το ηχόχρωμα, το
οποίο αποτελεί οικοδόμημα του ήχου της τζαζ και περικλείει μέσα του
έννοιες, όπως ο καημός, η αγάπη, ο αναστεναγμός… Και εγένετο… "Balsam
blue". Η τζαζ μπάντα που παρηγορεί τις ψυχές με τις μουσικές της.
Ζωή Μάντζου - Τραγούδι
Λάζαρος Μπίντσης - Σαξόφωνο Α
λέξανδρος Ιωσηφίδης - Πιάνο
Θοδωρής Χριστοφορίδης – Μπάσο
Δημήτρης Δημάκος – Τύμπανα

Παρασκευή 28/12
11.00 – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών
20.00
CHRISTMAS FESTIVAL
THE QUEEN'S SIX
Το διάσημο φωνητικό σύνολο από τη Βρετανία!
Το σύνολο The Queen's Six ιδρύθηκε το 2008, έτος της 450ης επετείου
από την άνοδο της βασίλισσας Ελισάβετ Α' στο θρόνο, από την οποία και
πήρε το όνομά του. Με έδρα το Κάστρο Windsor, όλα τα μέλη των The
Queen's Six είναι και τραγουδιστές του Παρεκκλησίου St George's Chapel,
που βρίσκεται εντός των τειχών του Κάστρου. Η Χορωδία του Παρεκκλησίου,
που αποτελείται από αγόρια σοπράνο και δώδεκα ενήλικες επαγγελματίες
άνδρες τραγουδιστές, συμμετέχει σε οκτώ θείες λειτουργίες την εβδομάδα
καθώς και σε ιδιωτικές και κρατικές εκδηλώσεις, συχνά ενώπιον της
Βασιλικής Οικογένειας.
Πλέον, οι Dan, Tim, Nick, Dom, Andrew και Simon ενώθηκαν για να
προσφέρουν το μοναδικό στυλ ψυχαγωγίας τους σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.
Το ρεπερτόριό τους εκτείνεται πολύ πέρα από το εκκλησιαστικό χορωδιακό:
από τους πρώιμους λιτούς ύμνους, την πολυποίκιλτη Αναγεννησιακή
πολυφωνία, τα αθυρόστομα ερωτικά τραγούδια και τα λαϊκά τραγούδια που
σου γίνονται εμμονή, ως τις διασκευές τζαζ και ποπ που σε παρασέρνουν.
The Queen's Six
The Queen's Six:
Daniel Austin Brittain
Timothy David Carleston
Nicholas Richard Ian Madden

Dominic Marcus Bland
Andrew John Thompson
Simon Scott Whiteley
Είσοδος 10€ / εισιτήρια θα προ πωλούνται από Δευτέρα 2/12 στα
παρακάτω σημεία
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΠ
ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ

Σάββατο 29/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών
12.00μ Εργαστήρι Δημιουργίας Πρωτότυπων Δώρων!
20.00 Συναυλία ελληνικής μουσικής
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ
Μιχάλης Ρίζος
Κωστής Ρίζος
Μαρία Θεοχαροπούλου
Γιώργος Αθανασιάδης
Κώστας Ρίζος

Κυριακή 30/12
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών
12.00μ παράσταση Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι Παπιγιόν
18.00
Της Κοκκώνας το σπίτι!
Βασισμένο στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Κάτι τρομάζει τα παιδιά που λένε τα κάλαντα και τους παίρνει τα λεφτά. Ο
Καραγκιόζης προσπαθεί να το ανακαλύψει. Θα τα καταφέρει;

20.00 Κάλαντα όλου του κόσμου!
Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Βέροιας
Δ/νει : Βαλάντης Κυριακίδης

Δευτέρα 31/12
11.00 – ??
Το Καράβι των Ξωτικών
Ο παλιός ο χρόνος και ο νέος συναντιούνται επάνω στο καράβι των ξωτικών,
στη,Βέροια!!
Στον παλιό το χρόνο, αρέσει πολύ να ταξιδεύει με το καράβι των ξωτικών
από χώρα σε χώρα και να την τελευταία του ημέρα, να μοιράζει τα δώρα μαζί
με τον Αη βασίλη!! Όμως αυτή η πόλη φέτος τα Χριστούγεννα είναι τόσο
όμορφα στολισμένη και τα παιδιά τόσο χαρούμενα που ο παλιός ο χρόνος,
θέλει να μείνει για πάντα εκεί!!!δε λέει να ξεκολλήσει!!! Τι και αν του
τραγουδούν αποχαιρετιστήρια τραγούδια τι και αν σκάνε τα βεγγαλικά... η
Βέροια
την
πρωτοχρονιά
το
βράδυ
είναι
ακαταμάχητη!!!
Άραγε ο παλιός ο χρόνος θα δεχτεί να δώσει τη θέση του στον καινούργιο;;;
Θα συναντηθούμε ολοι μαζι τους στο καράβι την παραμονή το βραδυ, για να
αλλάξουμε χρονιά, να διασκεδάσουμε με μια ξεκαρδιστική δια δραστική
παράσταση και να χορέψουμε!

Τρίτη 01/01
13.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών

Τετάρτη 02/01
11.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών

Πέμπτη 03/01
11.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών

Παρασκευή 04/01

11.00 – 20.00
Το Καράβι των Ξωτικών

Σάββατο 05/ 01
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών

Κυριακή 06/01
11.00π.μ. – 18.00
Το Καράβι των Ξωτικών

