
25.9

29.10



Τα 49α Δημήτρια είναι ένα εργοτάξιο: μετατρέπουν τον ιστορικό θεσμό σε 
εργαλείο, τους χώρους των εκδηλώσεων σε συμμετοχικές πλατφόρμες και 
δοκιμάζουν τα όρια της φεστιβαλικής εμπειρίας. Με ένα πρόγραμμα διεθνών 
και ελληνικών συμμετοχών, πλούσιο, πυκνό, διαδραστικό, όσο και ποικίλο σε 
αισθητικές αναζητήσεις και καλλιτεχνικές κατηγορίες, καλούν τους πολίτες 
στη μεγάλη αυτή γιορτή, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις κατακτήσεις και 
τις ανησυχίες της σύγχρονης εποχής, μιας εποχής υβριδικής, νομαδικής, 
κοσμοπολίτικης και εξόχως πλουραλιστικής. 

Μέσα από την αξιοποίηση τριών καινούριων δημοτικών κτιρίων, μοναδικών 
χαρακτηριστικών το καθένα –(πρώην) Maison Crystal, Σφαγεία, Βίλλα Πετρίδη– 
τα 49α Δημήτρια επιδιώκουν να ενισχύσουν την πολιτιστική υποδομή της 
πόλης και παράλληλα να αναδείξουν μια εναλλακτική χρήση του κάθε χώρου 
ως πλατφόρμας καινοτόμων καλλιτεχνικών προτάσεων, που συνεργεί υπέρ 
των δημιουργών και της καλλιτεχνικής κινητικότητας. Κεφαλαιοποιώντας 
τη δυναμική των φεστιβαλικών εκδηλώσεων, οι δομές του Δήμου, τόσο σε 
κτιριακό επίπεδο, όσο και υπηρεσιακό, δοκιμάζονται για να συνεχίσουν τον 
κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό, σε ένα δρόμο δημιουργικό, γεμάτο φαντασία και 
τόλμη.

Α. Πιο έντονη και σύγχρονη φεστιβαλική εμπειρία: μετατροπή του θεατή σε 
φεστιβαλικό συμμέτοχο

1. Συμπλοκή τεχνών: πρόγραμμα ποικίλο σε αισθητικές αναζητήσεις και 
καλλιτεχνικές κατηγορίες
2. Εμπλουτισμός περιεχομένου με νέα είδη εκδηλώσεων
3. Διεύρυνση του ηλικιακού φάσματος του κοινού
4. Διαδραστικότητα: ψηφιακό παιχνίδι, πολλά εργαστήρια για κοινό ειδικό 
και μη, επικοινωνιακή στρατηγική κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ
5. Χαμηλές τιμές εισιτηρίων, προνόμια σε ανέργους 

Β. Ενδυνάμωση ταυτότητας θεσμού, σύνδεσή του με την πόλη και το 
πολιτιστικό κτιριακό απόθεμα του Δήμου

1. Πρωτότυπες παραγωγές των ίδιων των Δημητρίων: το εικαστικό 
πρόγραμμα φωτός. Ελληνικές ‘πρώτες’ παραστάσεις
2. Ποσοτική έμφαση στο θέατρο και τις σύγχρονες εκδοχές του
3. Άνοιγμα καινούριων χώρων: πρώην Maison Crystal, Σφαγεία, Βίλλα 
Πετρίδη
4. Πρόταση χρησιμοποίησης νέων χώρων: η περίπτωση του πρώην 
Maison Crystal ως δυναμικό κόμβο πολιτιστικής διασύνδεσης για 
νέους, πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες και πρωτότυπα καλλιτεχνικά 
εγχειρήματα. Συνέργεια με Αθήνα.
5. Σφυγμομέτρηση ανταπόκρισης κοινού: έρευνα, βραβεία κοινού
6. Άνοιγμα διαλόγου για το μέλλον του θεσμού: Ημερίδα

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Κεντρική Φιλοσοφία / Στόχοι/ Εργαλεία: 

2



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ25.09 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η εναρκτήρια εκδήλωση των 49ων Δημητρίων είναι μια 
πρόσκληση στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη και σε επιλεγμένα 
σημεία μιας διαδρομής με προβολές εικαστικών έργων.

Με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών, οι φωτιστικές προβολές
εικαστικών έργων αναδεικνύουν κρυφές όψεις του δημόσιου 
χώρου και ανανεώνουν το εικαστικό μέρος των Δημητρίων 
και της πόλης. Το νυχτερινό τοπίο θα αλλάξει και οι πολίτες 
προσκαλούνται σε έναν προσχεδιασμένο εικαστικό και μουσικό 
περίπατο, που θα καταλήξει στο αμφιθέατρο της ρωμαϊκής 
Αγοράς για μια τελική πανηγυρική συναυλία.

Γιατί η ομορφιά γεννιέται στο σκοτάδι!

Αστικός ιστός
ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
Πλατεία Εμπορίου, 
περιοχή Βαλαωρίτου
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Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Ι
ομαδική έκθεση

25.09-05.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φωτιστικές προβολές εικαστικών έργων αναδεικνύουν κρυφές 
όψεις του δημόσιου χώρου. Με άξονα την Εγνατία οδό, σε μια 
νοητή γραμμή που ξεκινά από τη Βίλλα Πετρίδη, περνάει από 
την οδό Δωδεκανήσου και συνεχίζεται στο παλιό εμπορικό 
κέντρο της Βαλαωρίτου μέχρι το σημερινό εμπορικό κέντρο 
της πλατείας Αριστοτέλους και τη ρωμαϊκή Αγορά, καλλιτέχνες 
«μιλούν» στην πόλη τη νύχτα, εμβολίζοντας τη νυχτερινή σιωπή 
και ανατρέποντας το θόρυβο της μέρας και την αίσθηση μιας 
συμβατικής καθημερινότητας.

ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑ26.09 ΗΜΕΡΙΔΑ-
ΕΡΕΥΝΑ

Ημερίδα με θέμα τη χαρτογράφηση της διοργάνωσης των 
Δημητρίων σε σχέση με τα φεστιβάλ πόλεων. Μέσα από 
ξεχωριστούς άξονες και επιμέρους θέματα, καλλιτεχνικά, 
νομικά, τεχνικά και οικονομικά, θα ανοίξει ο διάλογος για το 
παρόν και μέλλον του θεσμού, βάζοντας στο επίκεντρο τον
φεστιβαλικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Καλλιτεχνικοί 
διευθυντές άλλων φεστιβάλ, καλλιτέχνες, στελέχη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ποικίλοι διαμεσολαβητές του καλλιτεχνικού 
έργου θα αναδείξουν διαφορετικές όψεις των Δημητρίων. 

Αστικός ιστός

Αίθουσα Αιμίλιος 
Ριάδης, Δ.Ε.Θ.  
HELEXPO

POETRY SLAM SHOW26.09 PERFORMANCE

Poetry Slam: 5 λεπτά πάνω σε μία σκηνή με μόνο όπλο το λόγο
σου, το σώμα, τη φωνή σου και ένα μικρόφωνο, ένας 
διαγωνισμός μεταξύ ποιητών –με μια ελεύθερη ανάγνωση του 
όρου– μπροστά στο κοινό, που είναι αυτό που αξιολογεί.

(πρώην) Maison 
Crystal

BERNARD POURRIERE26.09-24.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

O γάλλος καλλιτέχνης, κληρονόμος της conceptual και minimal
art, στην πρώτη του ατομική έκθεση στην Ελλάδα, αλλάζει τους
κανόνες του παιχνιδιού με επινοητικότητα, χιούμορ και 
σαρκασμό και δίνει τη δυνατότητα στον ακροατή/θεατή να κάνει 
τη δική του διαδραστική διαδρομή στα έργα, με διάρκεια που 
εκείνος επιλέγει, συχνά μεταβάλλοντάς τα με τις μετατοπίσεις 
του σώματός του.

Αλατζά Ιμαρέτ

BERNARD POURRIERE27.09 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-
MASTERCLASS

Παρουσίαση του έργου του και των βασικών αξόνων της
καλλιτεχνικής του έρευνας και πρακτικής.

Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης
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ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΣΟΠΕΝ
Γιαννίκ Μποκέν / Φρεντερίκ Σοπέν
Εθνική Λυρική Σκηνή

27-28.09 ΧΟΡΟΣ-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πώς συνδέεται ένα εμβληματικό, επιστολικό μυθιστόρημα του 
18ου αιώνα με το έργο ενός κορυφαίου συνθέτη του 19ου σ’ 
ένα ποιητικό μπαλέτο του 21ου; Μία φιλόδοξη παραγωγή της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τις μελωδίες έργων για πιάνο του 
Φρεντερίκ Σοπέν, σ’ ένα δίπρακτο μπαλέτο που υπογράφει ο 
βραβευμένος γάλλος χορογράφος Γιαννίκ Μποκέν.

Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Φίλων 
μουσικής (Μ1)



no man’s land PEER GYNT 
Ομάδα 3d person theater group

02-03.10 ΘΕΑΤΡΟ-
PERFORMANCE

Μια σπουδή πάνω στον ιψενικό Πέερ Γκυντ, μια διασκευή για
τρία πρόσωπα σ’ ένα πολυπρόσωπο ποιητικό δράμα που χάρισε 
στην ομάδα «3d Person Theater Group» τη διεθνή υποτροφία
Ibsen Scholarship 2013, διάκριση που κατακτήθηκε ανάμεσα σε
99 άλλες ομάδες απ’ όλον τον κόσμο. Στο επίκεντρο της 
παράστασης η αναζήτηση της ταυτότητας και ο καθορισμός 
της έννοιας «πατρίδα». Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν οι 
τρεις ηθοποιοί της παράστασης και ιδρυτικά μέλη της ομάδας: 
Αντιγόνη Φρυδά, Ελένη Ζαραφίδου, Βαλάντης Φράγκος.

Θέατρο Αυλαία

W MEMORABILIA (Phaedra’s Laboratory)
Ομάδα RootlessRoot / Λίντα Καπετανέα

01.10 ΧΟΡΟΣ

Η Λίντα Καπετανέα προτείνει ένα εργαστήρι-«ενθύμιο γυναίκας»,
το «Phaedra’s Laboratory», επιχειρώντας να εκφράσει με την
ανυπότακτη, σωματική ενέργεια και την ορμητική μουσική, το
γυναικείο ψυχισμό στον πυρήνα του. Πρόκειται για την ενδέκατη
παραγωγή των RootlessRoot, ομάδας που δημιουργήθηκε το
2006 και μετράει στο βιογραφικό της σημαντικές συνεργασίες
και διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Η παράσταση 
παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών τον Ιούλιο του 2014.

Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης
Αίθουσα «Αιμίλιος 
ριάδης» (Μ2)

ΨΧ
νέα ελληνική ψυχεδελική μουσική

27-28.09 ΜΟΥΣΙΚΗ

ΨΧ: ένα διήμερο αφιερωμένο στη νέα ελληνική ψυχεδελική 
μουσική, που επιχειρεί να χαρτογραφήσει το νέο κιθαριστικό 
ήχο με ψυχεδελικές αναφορές. Ονόματα της νέας 
underground D.I.Y. σκηνής για πρώτη φορά συγκεντρωμένα 
σε τέσσερις ημέρες, σε δύο πόλεις και ένα φεστιβάλ. Το ΨΧ 
πραγματοποιείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με σκοπό 
να δημιουργήσει ένα ανοιχτό πεδίο επικοινωνίας και διαλόγου 
μέσω της μουσικής, αλλά και ένα δίκτυο καλλιτεχνικής 
παραγωγής. 

(πρώην) Maison 
Crystal

WOLFGAG STILLER28.09-24.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ιδιαιτέρως δημοφιλής στο χώρο των εικαστικών, ο Wolfgang
Stiller γεννήθηκε το 1961 στο Wiesbaden της Γερμανίας. Πολίτης
του κόσμου, έχοντας ζήσει στο Düsseldorf και στην Κωνσταντι-
νούπολη, στη Νέα Υόρκη και στο Πεκίνο, στη Σαγκάη και το 
Βερολίνο, θα αναδείξει με επίκαιρο βλέμμα το χώρο του 
Παλαιού Αρχαιολογικού μουσείου και οι εγκαταστάσεις του θα 
ανοίξουν έναν εικαστικό διάλογο με τις μνήμες του χώρου.

Γενί Τζαμί

STATIONS
ομάδα Klokworks Dance/ Μαριάννα Καβαλλιεράτου

29-30.09 ΧΟΡΟΣ-
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η παράσταση «Stations» είναι ένα σόλο, όπου το σώμα γίνεται
κινούμενος καμβάς. Η χορογράφος Μαριάννα Καβαλλιεράτου, 
που υπογράφει τη δημιουργία, συνεργάζεται για περισσότερα 
από 20 χρόνια με τον σκηνοθέτη της εικόνας, Robert Wilson. 
Μαζί της συνυπογράφουν ο Βρετανός μουσικός Dom Bouffard 
και ο Σκωτσέζος εικαστικός Charles Sandison, ενώ οι φωτισμοί 
της Ελευθερίας Ντεκώ αποτελούν ένα εικαστικό έργο από μόνοι 
τους.

Σφαγεία
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ4.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- 
MASTERCLASS

Ο εικαστικός Στέφανος Τσιβόπουλος, μετά την εκπροσώπηση
της Ελλάδας στην 55η Μπιενάλε της Βενετίας με το έργο «History
Zero» και παράλληλα με την έκθεσή του στο Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης (επιμέλεια Σ. Τσιάρα), παρουσιάζει το έργο του των 
τελευταίων ετών. 

Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης

ΘΥΜΑΜΑΙ…
Όλγα Ποζέλη – Ομάδα Θεάτρου «Νοητή Γραμμή»

04-05.10 ΘΕΑΤΡΟ-
PERFORMANCE

Μια διαδραστική performance, όπου οι θεατές καλούνται 
να θυμηθούν, να ανακαλέσουν προσωπικές μνήμες και να 
ανιχνεύσουν τη συλλογική μνήμη. Πολιτιστικά στερεότυπα, 
εκμυστηρεύσεις, χιούμορ, μουσική, ήχοι, μυρωδιές, γεύσεις 
επιστρατεύονται. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου 
2014 στο Φεστιβάλ μονοδράματος του Λουξεμβούργου 
«Fundamental Monodrama Festival».

Σφαγεία

GIANNI LENOCI (ΠΙΑΝΟ) και 
GΙΑΝΝΙ ΜΙΜΜΟ (ΣΟΠΡΑΝΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟ)

06.10 ΜΟΥΣΙΚΗ- 
MASTERCLASS

Σύνθεση και αυτοσχεδιασμός. Απευθύνεται σε μουσικούς και 
είναι ανοικτό στο κοινό.

Αίθουσα Δοκιμών 
Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ
Λεία Βιτάλη - Θεατρικός Οργανισμός «Νέος λόγος»

06-07.10 ΘΕΑΤΡΟ-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια γυναικεία πένα γράφει για έναν «αντρικό χορό». Τι είναι τε-
λικά το ζεϊμπέκικο; Ο Γιώργος Νινιός ερμηνεύει έναν καταραμένο 
ήρωα του λαϊκού τραγουδιού που «βάφει μαύρο το πουκάμισό 
του» και στο σούρουπο της ζωής του κάνει μια γυροβολιά γύρω 
από τον εαυτό του αναζητώντας τη λύτρωση του παρόντος στο 
παρελθόν. Ένα παρελθόν που θυμίζει… Ελλάδα.

Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης
Αίθουσα «Αιμίλιος 
ριάδης» (Μ2)

Η ΤΖΑΖ ΣΗΜΕΡΑ
Plus’ n’ Minus Collective Orchestra –
Gianni Lenoci & Gianni Mimmo

07.10 ΜΟΥΣΙΚΗ

Σειρά συναυλιών, όπου Έλληνες συνθέτες, ενορχηστρωτές και
αυτοσχεδιαστές συμπράττουν με ξένους ομολόγους τους και 
παρουσιάζουν το έργο τους, όπως διαμορφώνεται μέσα από το
ομαδικό πνεύμα της τζαζ και τη χαρά του αυτοσχεδιασμού. 
Η αρχή γίνεται από τους Plus ‘n’ Minus Collective Orchestra 
(PMCO) που με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών της 
Θεσσαλονίκης, ερμηνεύουν avant garde μουσική, και τους 
Ιταλούς Gianni Lenoci και Gianni Mimmo, δύο διεθνούς φήμης 
μουσικούς, που αποτελούν το ακουστικό duo «Reciprocal 
Uncles».

Αίθουσα Δοκιμών 
Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)
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ATOMOS
Ομάδα χορού Wayne McGrecor – Random Dance

07-08.10 ΧΟΡΟΣ

Με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία και πρώτη ύλη 
την ανθρώπινη μονάδα, ο Wayne McGrecor, ερευνά την 
αλληλεπίδραση των ατόμων ως προϋπόθεση για την ύπαρξη 
που καθορίζεται από την παρουσία και την απουσία. Γνωστός 
για την εμμονή του στη σχέση τέχνης και επιστήμης, σώματος 
και νου, προσθέτει ανάμεσα στους δέκα χορευτές του έναν 
ακόμα, ένα χορευτή τεχνητής νοημοσύνης, έναν υπολογιστή. 
Ένας δημιουργός ιδιαίτερα επιδραστικός, που καταφέρνει να 
προκαλεί δέος με τις παραστάσεις του εδώ και 22 χρόνια.

Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών 
Σπουδών



ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ Κ.Ο.Θ.10.10 ΜΟΥΣΙΚΗ

Το πρώτο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Σοστακόβιτς, 
από την Κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης με τον διεθνώς 
αναγνωρισμένο βιρτουόζο Γιώργο Δεμερτζή και υπό τη 
διεύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα. Στο δεύτερο μέρος της 
συναυλίας, παρουσιάζεται η "Σεχραζάτ" από τον Νικολάι Ρίμσκυ-
Κόρσακοφ.

Αίθουσα Τελετών 
Α.Π.Θ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
Σεμινάριο για νέους βιολιστές

07-08.10 ΜΟΥΣΙΚΗ- 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Θέμα: Το βιολί ως σολιστικό όργανο και ο ρόλος του στα σύνολα
μουσικής δωματίου.

Κέντρο Μουσικής 
Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ "ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ" 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

09.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μοναδική εικόνα της «Κοίμησης
της Θεοτόκου» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco), που 
φυλάσσεται στο Πνευματικό Αρτοφόριο του I.N. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ερμούπολης Σύρου, πλαισιωμένη από τις «χάρτινες 
Εικόνες» του 18ου-19ου αιώνα που προέρχονται από την 
Πινακοθήκη της Iεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΜΕΝΟ
Günter Baby Sommer

09.10 ΜΟΥΣΙΚΗ

Η θηριωδία του Κομμένου υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες 
σφαγές αμάχων κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής στην 
Ελλάδα. Ο Günter Baby Sommer, συνθέτης από τη Δρέσδη, 
συνεργάζεται με τους Έλληνες μουσικούς Φλώρο Φλωρίδη, 
Ευγένιο Βούλγαρη, Σπήλιο Καστάνη και Σαβίνα Γιαννάτου και 
σχηματίζουν το κουιντέτο που θα παρουσιάσει τα «Τραγούδια 
για το Κομμένο».

Casa Bianca

Αίθουσα Δοκιμών 
Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)

WAYNE McGREGOR – RANDOM DANCE
εργαστήριο

08.10 ΧΟΡΟΣ-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τέσσερις χορευτές της διάσημης ομάδας χορού Wayne 
ΜcGregor – Random Dance οργανώνουν ένα δίωρο εργαστήριο, 
που απευθύνεται σε επαγγελματίες χορευτές.

Ανώτερη Ιδιωτική 
Επαγγελματική Σχολή 
Χορού της Δημοτικής 
Επιχείρησης 
Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων

THE NOTEBOOK
Αγκοτα Κριστοφ – Szkéné Theatre & Forte Company

08-09.10 ΘΕΑΤΡΟ

Το Notebook της Άγκοτα Κρίστοφ, μια από τις δημοφιλέστερες 
παραγωγές της ομάδας Forte Company, είναι μια άγρια ιστορία 
ενηλικίωσης μέσα στη φρίκη του πολέμου με ισχυρή δόση 
μαύρου χιούμορ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Csaba Ηorváth. 
Το βραβευμένο μυθιστόρημα της Κρίστοφ έχει μεταφραστεί σε 
30 γλώσσες, ενώ η κριτική συγκρίνει το έργο της με αυτό του 
Ιονέσκο και του Μπέκετ. Οι Forte είναι μια ανεξάρτητη ομάδα 
σωματικού θεάτρου που ιδρύθηκε από τον σκηνοθέτη και 
χορογράφο Csaba Ηorváth το 2005. 

Σφαγεία
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Ο ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΤΣΟΥΑΝ
ΜΠΕΡΛΟΝΤ ΜΠΡΕΧΤ / ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κ.Θ.Β.Ε.

11-12.10 ΘΕΑΤΡΟ

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαργαρίτης και οι σπουδαστές του 
τρίτου έτους της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος, με όχημα το αριστούργημα του γερμανού 
δραματουργού θέτουν ερωτήματα περί ηθικής και αξιών σ’ έναν
κόσμο όπου η κακία και η εκμετάλλευση μοιάζει να κυριαρχούν.

Θέατρο Άνετον 

CARMEN
GEORGES BIZET

12,15,17.10 ΜΟΥΣΙΚΗ

"Η Κάρμεν μπορεί να είναι μια σύγχρονη, ρεαλιστική ιστορία και 
μπορεί να είναι ένα παραμύθι, ένα αφήγημα όπερας με ψεύτικα 
χαμόγελα και μουστάκια σχεδιασμένα με μολύβι», σύμφωνα με 
τον πολωνό Michal Znaniecki που σκηνοθετεί. Συντελεστές: Luigi 
Scoglio (σκηνικά-κοστούμια), Diana Theocharidis (χορογραφία), 
Bogumil Palewicz (φωτισμοί), Zosia Dowjat (Βοηθός σκηνοθέτη-
κοστούμια). Συμμετέχει η μικτή χορωδία Θεσσαλονίκης «Μαίρης 
Κωνσταντινίδου» και η Παιδική χορωδία του Συλλόγου Φίλων 
μουσικής Θεσσαλονίκης. Τη Συμφωνική ορχήστρα Δήμου 
Θεσσαλονίκης διευθύνουν η Λίζα Ξανθοπούλου (12.10 και 
17.10) και ο Χάρης Ηλιάδης (15.10).

Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης

Η ΤΖΑΖ ΣΗΜΕΡΑ
TERRA INCOGNITA - GRIX

13.10 ΜΟΥΣΙΚΗ

Oι Terra Incognita, ένα σχήμα που με τη δουλειά του εμμένει
στον συγκερασμό των ιδιωμάτων της τζαζ και της κλασικής, 
ερμηνεύουν συνθέσεις - ενορχηστρώσεις του Νεκτάριου 
Καραντζή. Στη συνέχεια, οι Grix, τρίο αυτοσχεδιαζόμενης 
μουσικής με έδρα το Βερολίνο από τους διεθνώς καταξιωμένους 
μουσικούς Φλώρο Φλωρίδη, Αντώνη Ανισέγκο και Γιώργο 
Δημητριάδη.

Αίθουσα Δοκιμών 
Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)

ΕΝΤΡΟΠΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ ΦΑΛΛΑ

13-14.10 ΧΟΡΟΣ- 
PERFORMANCE

Η δυσκολία του σώματος πάνω στη μεταβαλλόμενη επιφάνεια 
και η δυσκολία του μυαλού στη μεταβαλλόμενη καθημερινότητα. 
Μια σόλο παράσταση της χορεύτριας-performer Αλεξίας Φάλλα, 
όπου χορός και εικαστική εγκατάσταση δημιουργούν ένα 
αλληλοεξαρτώμενο σύστημα ισορροπίας – ανισορροπίας. 

Σφαγεία

ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΡΕΜΠΩ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ

14.10 ΜΟΥΣΙΚΗ-
ΛΟΓΟΣ

Σημαία των σουρεαλιστών, προσευχή της μπητ γενιάς, είδωλο 
των φοιτητών του μάη του ’68, ο Ρεμπώ με τη ζωή και το έργο 
του υπήρξε πηγή έμπνευσης λογίων, διανοούμενων μουσικών. 
Ο Γιώργος Χριστιανάκης ασχολείται με το «κολασμένο» κείμενο. 
Μία μουσική συναυλία-παράσταση με ένα εντεκαμελές μουσικό 
σχήμα και πρωτότυπο οπτικό υλικό. 

Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών 
Σπουδών

LYSISTRATA PROJECT
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

15.10 ΘΕΑΤΡΟ - 
PERFORMANCE

Τι θα γινόταν αν η Λυσιστράτη ζούσε στην Ελλάδα του 
μνημονίου; Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος επιχειρεί μια συνομιλία 
με τον Αριστοφάνη συνδέοντας σύγχρονα στοιχεία της 
ελληνικής πραγματικότητας του 2014 με την αθηναϊκή κοινωνία 
του 411 π.Χ. που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2014.

Δημαρχιακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης



Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΙΙ
ομαδική έκθεση

18-29.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τα –λειτουργικά– φώτα της βίλλας Πετρίδη σβήνουν και μόνο 
ημίφως και σκιές ξεπηδούν από τα δωμάτιά της: μέσα από 
εικαστικά έργα, το φως αναδύεται με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους και αναδεικνύει μαγικά ένα μνημείο που έρχεται από 
το παρελθόν, σε μια περιοχή της πόλης που έχει αλλάξει πολύ 
έκτοτε. Συμμετέχουν οι: Α. Αργυροηλιοπούλου, Ε. Mahéo, Φ. 
Μπουντούρογλου, Μ. Παριανού, Β. Ρουμελιώτης κ.ά.

ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS (A MON PERE)
Jan Fabre, Βέλγιο

19.10 ΘΕΑΤΡΟ - 
PERFORMANCE

Μια σκοτεινή, ποιητική παράσταση με θέμα την περίπλοκη 
σχέση πατέρα-γιου είναι το πιο πρόσφατο έργο του αιρετικού 
Βέλγου δημιουργού Jan Fabre. Εικαστικός, χορογράφος, 
δραματουργός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, συμπυκνώνει σε μια 
performance τα εκφραστικά του μέσα. Με πηγή έμπνευσης τον 
performer και συνεργάτη του Cédric Charron, εικονοποιεί έναν 
φανταστικό διάλογο ανάμεσα στις δύο όχθες. 

Βίλλα Πετρίδη

Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών 
Σπουδών

4.48 ΨΥΧΩΣΗ
Σάρα Κέιν / Θέατρο Δωματiου

16-17.10 ΘΕΑΤΡΟ

Τρεις ηθοποιοί και μια μουσικός. Μια κάμερα που διεισδύει 
σ’ έναν κατακερματισμένο κόσμο. Ένας παραληρηματικός 
μονόλογος. Μια συγγραφέας που διεκδικεί με πέντε κείμενα 
μια θέση δίπλα στους κλασικούς. Η Άντζελα Μπρούσκου και το 
Θέατρο Δωματίου επιστρέφουν στη Σάρα Κέην.

Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών 
Σπουδών

X-FREUNDE
FELICIA ZELLER

17-18.10 ΘΕΑΤΡΟ

Τρεις εργασιομανείς χαρακτήρες στα όρια νευρικής κρίσης 
και ένα γλυπτό έργο τέχνης, το κορυφαίο μιας σειράς που 
τιτλοφορείται X-Freunde, πρωταγωνιστούν σ’ αυτήν τη 
βερολινέζικη παράσταση με τους φρενήρεις ρυθμούς, τον 
αναπάντεχο λόγο και το γκροτέσκο χιούμορ. Παρουσιάστηκε 
στο Theater unterm Dach σε σκηνοθεσία Stephan Thiel και 
κατατάχθηκε ανάμεσα στις 10 καλύτερες στη Γερμανία το 2013.

Δημοτικό Θέατρο 
Άνετον

MC UNDONE
k&k architects

18.10 ΕΡΕΥΝΑ

Στο περιβάλλον της νέας παραλίας, το κτίριο που μέχρι πρότινος 
στέγαζε το Maison Crystal φιλοξενεί φέτος εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο των 49ων Δημητρίων. Ποια είναι η ιστορία του κτιρίου; 
Ποιες χρήσεις φιλοξένησε ως τώρα και ποια είναι η σημερινή 
του κατάσταση; Πώς θα μπορούσε να αναδειχθεί η δυναμική 
του; μια συνάντηση/συζήτηση με αφορμή την επανάχρηση του 
κτιρίου και την μελλοντική απόδοσή του στην κοινωνία των 
πολιτών.

(πρώην) Μaison 
Crystal

"ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ" Vol.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
Galileas Nevart, Δημήτρης Ράπτης

20.10 PERFORMANCE

Ένα πολυμορφικό project που χρησιμοποιεί τις εικαστικές 
και παραστατικές τέχνες για να μεταφέρει τους θεατές στην 
καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής των κρατουμένων που 
βίωσαν την απομόνωση στις φυλακές του Γεντί Κουλέ. 

Γεντί Κουλέ
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MC REDUX
k&k architects

20-21.10 ΕΡΕΥΝΑ- 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η απόδοση του (πρώην) Maison Crystal στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης θα διερευνηθεί σε ένα workshop αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού, που έχει ως αντικείμενο το ίδιο το κτίριο. 
Αρχιτέκτονες και designers θα πειραματιστούν πάνω σε πιθανά 
και απίθανα σενάρια μελλοντικής χρήσης του. Μια αφορμή 
συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό της καθημερινότητάς 
τους.

(πρώην) Maison 
Crystal

Η ΤΖΑΖ ΣΗΜΕΡΑ 
4tet Rose & Poison – Mastropirro Ermitage Band

21.10 ΜΟΥΣΙΚΗ

Oι 4tet Rose & Poison, κουαρτέτο που απαρτίζεται από τους 
Γεωργία Συλλαίου, Φίλιππο Κωσταβέλη, Αγαμέμνονα Μάρδα και
James Wylie, θα παρουσιάσουν «To ρόδο και το Δηλητήριο», μια
μουσική παράσταση που αφορά το μουσικό και ποιητικό έργο
του Tom Waits. Η δεύτερη συναυλία είναι με το σχήμα του 
ιταλού συνθέτη και ποιητή Vincenzo Mastropirro, Mastropirro 
ermitage Band, που ερμηνεύει μπαλάντες, μελωδικά θέματα και 
τζαζ αυτοσχεδιασμούς. 

Αίθουσα Δοκιμών 
Κ.Ο.Θ. (Παλλάς)

ULAY
Παρελθον-Παρον-μελλον

21.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- 
MASTERCLASS

O Ulay, πρωτοπόρος της σωματικής τέχνης, της performance και
της τέχνης της polaroid, θα παρουσιάσει ο ίδιος το έργο 
του στα 49α Δημήτρια. Η σχέση της φωτογραφίας και της 
σωματικότητας, η δοκιμασία των φυσικών ορίων του σώματος,
η χαρτογράφηση των ορίων της αγάπης και της συμβίωσης θα 
είναι στο επίκεντρο του masterclass, το οποίο απευθύνεται σε 
καλλιτέχνες, αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη 
ζωντανή διάδραση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης

ULAY22-23.10 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ο διάσημος καλλιτέχνης θα συνεργαστεί με νέους Έλληνες 
καλλιτέχνες πάνω στους άξονες μιας σύγχρονης πρακτικής της 
performance. Το αποτέλεσμα του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί
στο κοινό, στις 23 Oκτωβρίου.

(πρώην) Maison 
Crystal

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣ
Έλενα Πέγκα

20-21.10 ΘΕΑΤΡΟ

Η Έλενα Πέγκα υπογράφει μια σύγχρονη αλληγορία για τον 
πολιτισμό και την αγριότητα. Το έργο παρουσιάστηκε τον Μάη 
του 2014 στο Φεστιβάλ «Écrire et mettre en scène aujourd'hui» 
στην Caen σε σκηνοθεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου με Γάλλους 
ηθοποιούς. Στη ελληνική του εκδοχή, η Θεοδώρα Τζήμου 
ερμηνεύει τη Γυναίκα.

Σφαγεία

WHITE RABBIT RED RABBIT
Nassim Soleimanpour

22-23.10 ΘΕΑΤΡΟ - 
PERFORMANCE

Χωρίς σκηνοθέτη και σκηνικό, ένας διαφορετικός κάθε βράδυ
ηθοποιός καλείται να διαβάσει το κείμενο του Nassim 
Soleimanpour, ενός ιρανού συγγραφέα που επειδή αρνήθηκε 
να υπηρετήσει στο στρατό, του απαγορεύτηκε η έξοδος 
από τη χώρα. Μια ιδιοφυής παραβολή, η οποία εκπλήσσει 
απροσδόκητα τόσο το κοινό όσο και τον ίδιο τον performer.

πρώην) Maison 
Crystal
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ24.10

Το πάρτυ λήξης των 49ων Δημητρίων γιορτάζει τη διαδραστικό-
τητα, τη νεανικότητα, την καλλιτεχνική πρωτοτυπία και τη 
συμμετοχή του κοινού, που από θεατής μετατράπηκε για 35 
ημέρες σε φεστιβαλικό συμμέτοχο.

(πρώην) Μaison 
Crystal

PROPOSITIONS TO DANCE DIFFERENTLY
Michael Kliën, Αυστρία

22-24.10 ΧΟΡΟΣ - 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η Κοινωνική χορογραφία (Social Choreography) είναι ο τομέας 
της έρευνας του Αυστριακού δημιουργού. Τα εργαστήριά του 
απευθύνονται τόσο σε απλούς πολίτες όσο και σε επαγγελματίες 
χορευτές και είναι μια πρόταση να ξανασκεφτεί κανείς το χορό, 
την performance και τις τέχνες.

Σφαγεία

TISFF
THESSALONIKI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

25-29.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Για ένα πενθήμερο, από τις 25 μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, στον
«Αλέξανδρο» πραγματοποιείται το διεθνές ραντεβού 
δημιουργών ταινιών μικρού μήκους. Πρόκειται για ένα 
φεστιβάλ που προβάλλει και προωθεί νέες ιδέες και 
νέες τάσεις, οι οποίες καταγράφονται στις δουλειές νέων 
δημιουργών του κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση 
επίτιμοι προσκεκλημένοι είναι ο νικητής των Όσκαρ 2014 
Anders Walter και oι σκηνοθέτες Alexandre Gavras και Xavier 
Legrand. Βαρύνουσα σημασία στο πρόγραμμα έχουν δύο 
αφιερώματα στο σύγχρονο σινεμά της Γερμανίας & Ρουμανίας 
με πολυβραβευμένα έργα.
www.tisff.eu

Πολιτιστικό Κέντρο 
Αλέξανδρος

VAMPYR by Carl Theodor Dreyer
ART ZOYD

24.10 ΜΟΥΣΙΚΗ- 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Σε νέα μουσική σύνθεση του Gérard Ηourbette / Art Zoyd, 
η καινούρια εκδοχή της αινιγματικής ταινίας του βωβού 
κινηματογράφου "Vampyr" (1932), του Δανού Καρλ Θήοντορ 
Ντράγιερ.

Θέατρο Εταιρίας 
Μακεδονικών 
Σπουδών
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΔΕΝ03.10.14-
10.01.15

Η ελληνική συμμετοχή στην 55η μπιενάλε της Βενετίας 
παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης – ΚΜΣΤ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ15.10-16.11

Οι απόφοιτοι τεσσάρων ετών του Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 
παρουσιάζουν τα αντιπροσωπευτικότερα έργα τους όπως 
διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε μία 
μεγάλη έκθεση.

Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης

UTOPIA IN PROGRESS29-30.10 & 
01-02.11

Βασισμένη στους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, η παράσταση μιλά
για την αναζήτηση της ιδανικής πατρίδας, φέρνει στο φως τα 
όνειρα, αλλά και τους «εφιάλτες» των νέων ανθρώπων και 
εκθέτει στερεότυπα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. 
Μια συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
με το Θέατρο νέων της Κωνσταντίας. Με την υποστήριξη του 
Goethe Institut Thessaloniki.

Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών 
Σπουδών

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ 
Δ.Ε.Θ.-HELEXPO

- ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Κ.Ο.Θ. (ΠΑΛΛΑΣ)
Λεωφόρος Νίκης 73

- ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

- ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
Κασσάνδρου 91-93

- ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κωνσταντινουπόλεως 176
- ΒΙΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΗ

Αναγεννήσεως 10 & Καζαντζάκη
- ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ

Αρχαιολογικού μουσείου 30
- ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ (ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ)

Επταπυργίου 81
- ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασιλέως Γεωργίου 1
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ

Παρασκευοπούλου 42 & Κων/πόλεως
- ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ

Πλατεία ΧΑΝΘ (Τσιμισκή)
- ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εθνικής Αμύνης 2
- ΚΕΝΤΡΟ MOYΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κουντουριώτου 17
- ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αποθήκη Β1, λιμάνι Θεσσαλονίκης
- ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εγνατία 154 (εντός Δ.Ε.Θ.)
- ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25ης Μαρτίου & Παραλία
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εθνικής Αμύνης 1
- ΣΦΑΓΕΙΑ

26ης οκτωβρίου 35
- CASA BIANCA

Βασ. Όλγας 180
- (ΠΡΩΗΝ) MAISON CRYSTAL

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6
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Συνολικά 20 χώροι ανοίγουν για τα 49α Δημήτρια, εκ των οποίων οι 3 για πρώτη φορά. Μέσα 
από την αξιοποίηση τριών καινούριων δημοτικών κτιρίων, μοναδικών χαρακτηριστικών το καθένα 
–Σφαγεία, βίλλα Πετρίδη, πρώην Maison Crystal-, τα 49α Δημήτρια ευελπιστούν να ενισχύσουν 
την πολιτιστική υποδομή της πόλης και παράλληλα να αναδείξουν μια εναλλακτική χρήση του 
κάθε χώρου ως πλατφόρμας καινοτόμων καλλιτεχνικών προτάσεων, που συνεργεί υπέρ των νέων 
δημιουργών και της καλλιτεχνικής κινητικότητας. Ειδικά το πρώην Maison Crystal, πέρα από κέντρο 
πληροφοριών, μπαίνει στον χάρτη της πόλης ως δυναμικός κόμβος πολιτιστικής διασύνδεσης για 
νέους, πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες και πρωτότυπα καλλιτεχνικά εγχειρήματα.



QUESTMENT
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Μπες στο παιχνίδι! 
  
Σας αρέσουν τα “ΔΗΜΗΤΡΙΑ"; Είστε από τους ενθουσιώδης υποστηρικτές τους; Φέτος μπορείτε να τα 
ζήσετε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Σαν ένα μεγάλο παιχνίδι! 
 
Γνωρίστε το Questment, μία νέα εφαρμογή για κινητά που σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε όχι 
μόνο virtual πόντους, αλλά και πραγματικά δώρα, όπως συλλεκτικά μπλουζάκια και προσκλήσεις για 
τις εκδηλώσεις των Δημητρίων. 
  
Οι αποστολές θα σας διασκεδάσουν χωρίς να σας κουράσουν. Δεν θα σας ζητήσουμε να τρέξετε 
Μαραθώνιο, ούτε να βρείτε το πιο καλά κρυμμένο μυστικό της πόλης. Για την ώρα θα ελέγξουμε 
τις γνώσεις σας, θα σας ζητήσουμε να βγάλετε φωτογραφίες, να δείτε παραστάσεις, να ακούσετε 
μουσική, να μιλήσετε με κόσμο, να γίνετε πιο ενεργοί στα social media.  
  
Το Questment είναι μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε από μια ομάδα της πόλης μας με πολύ 
διάθεση για παιχνίδι! Η ιδέα πίσω από την εφαρμογή είναι απλή: η ολοκλήρωση των καθημερινών, 
επαναλαμβανόμενων ενεργειών που όλοι κάνουμε, αλλά με έναν διαφορετικό και αλληλεπιδραστικό 
τρόπο. 

Η λογική του Questment είναι η εξής: 
Οι εταιρείες/οργανισμοί δημιουργούν και παρέχουν προσαρμοσμένα quests (αποστολές), τα οποία 
στοχεύουν στο να ενημερώσουν, να προβάλλουν, να εκπαιδεύσουν, να προσελκύσουν και να 
κρατήσουν το κοινό τους αφοσιωμένο γύρω από κάποια εκδήλωση, προϊόν ή/ και ιδέα!
Οι χρήστες συμμετέχουν στα quests και κερδίζουν πόντους, badges και δώρα, ενώ ταυτόχρονα 
συναγωνίζονται με φίλους και άλλους χρήστες.  

Τα Δημήτρια μέσω των αποστολών που δημιούργησαν στο Questment στοχεύουν στα παρακάτω:
-Να προσελκύσουν το νεανικό κοινό, με μια πρωτότυπη εφαρμογή
-Να αυξήσουν τις δημοσιεύσεις που γίνονται σχετικά με τα «Δημήτρια» στα social media από τους 
συμμετέχοντες και να καταγράψουν τις εμπειρίες τους
-Να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον του κοινού σε στοχευμένες εκδηλώσεις 



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-Εκδοτήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πλατεία Αριστοτέλους, τηλ. 2310236990
Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 10:00-15:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00-14:00 και 17:00-21:00

-Χώροι των εκδηλώσεων
-Κάρτες Δημητρίων και προσκλήσεις για ανέργους
με κάρτα ανεργίας διατίθενται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού-
Τουρισμού

Κουντουριώτου 17, 546 25 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313318224

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
-Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ
Τηλ. 2313318203, 2313318211, 2313318213, 2313318217

-Parenthesis
τηλ. 6937470005 (Κωνσταντίνος Κουλουζάκης)
e-mail: christos@parenthesi.gr, info@parenthesi.gr

Τα 49α Δημήτρια online
επίσημη ιστοσελίδα

facebook

youtube

twitter

pinterest

www.dimitria.thessaloniki.gr

facebook.com/DimitriaFestival

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

twitter.com/ThessCity

pinterest.com/ThessCity/49th-dimitria-festival

#dimitria14

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έλλη Χρυσίδου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 49ων ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ

Θούλη Μισιρλόγλου
ιστορικός Τέχνης

Σάββας Πατσαλίδης
Καθηγητής Θεατρολογίας Α.Π.Θ

Σάκης Παπαδημητρίου
μουσικός - συγγραφέας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θούλη Μισιρλόγλου
ιστορικός Τέχνης

ΚΕΙΜΕΝΑ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ 

Αθανάσιος Γωγάδης
Δημοσιογράφος

Ελένη Κουρτίδου
Δημοσιογράφος

ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ / ΕΝΤΥΠΑ

Χριστόφορος Αδάμ
www.artdirector.gr

Χρήστος Τσολερίδης
www.oxhouse.gr


