Σεπτέμβριος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού –
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021
«Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους!» (Heritage All Inclusive!)

Παρασκευή 24 – Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό των
Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τον τίτλο «Μουσείο
ανοιχτό σε όλους».
Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου ομάδα μαθητών από διαπολιτισμικό
σχολείο θα επισκεφτεί τους χώρους του Μουσείου και θα πάρει μέρος σε
εκπαιδευτική δράση με θέμα την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο.
Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου το Μουσείο θα επισκεφτεί ομάδα ενήλικων
προσφύγων και θα συμμετέχουν σε διαδραστική επίσκεψη, όπου, με αφορμή
εκθέματα του μουσείου θα μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες από τις χώρες
προέλευσής τους.
Στις παραπάνω δράσεις θα συμμετάσχει περιορισμένος αριθμός
προκαθορισμένων ομάδων λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού.
Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου η είσοδος στο Μουσείο είναι
ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες.
Πληροφορίες στο 2313
efourliga@culture.gr

306422

ή

2313

306419

και

στο

email:

Συναυλίες
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 | Κεντρικό αίθριο Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισμού| 20:30-21:45
Το γυναικείο φωνητικό σύνολο Voci Contra Tempo σε μία συναυλία
θρησκευτικής και κοσμικής/παραδοσιακής μουσικής από τη Δύση ως την
Ανατολή.
Τίτλος συναυλίας: Musica sacra e profana
Διοργάνωση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. και Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού.
Είσοδος δωρεάν κατόπιν δηλώσεως συμμετοχής. Δηλώσεις κρατήσεων στο
vocicontratempo@gmail.com έως 9/9/στις 16:00.
Πληροφορίες: 6973821013.
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021
Βυζαντινού Πολιτισμού| 20:00

|

Κεντρικό

αίθριο

Μουσείου

Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη με την Αλκήστιδα Τόγια
και τον Άρη Κεραμάρη στο πιάνο.
Διοργάνωση: Σωματείο Φίλων Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Είσοδος δωρεάν κατόπιν δηλώσεως συμμετοχής. Δηλώσεις κρατήσεων στο

thessistorikokentro@gmail.com
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 | Κεντρικό αίθριο Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού| 19:00-21:00
Πτυχιακό ρεσιτάλ ελληνικής παραδοσιακής μουσικής/κλαρίνο του κ.
Παναγιώτη Λαζαρίδη. Επιβλέπων: Αν. καθηγητής Μ. Αχαλινωτόπουλος.
Διοργάνωση: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Είσοδος δωρεάν κατόπιν δηλώσεως συμμετοχής στο Τμήμα Μουσικής
Επιστήμης & Τέχνης.
Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 | Κεντρικό αίθριο Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού| 20:00-22:00
4o Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν „Reedblocks“.
Διοργάνωση: Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Θεσσαλονίκης και Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού.
Είσοδος δωρεάν κατόπιν δηλώσεως συμμετοχής. Δηλώσεις κρατήσεων στο:
6979 667365 ή reedblocks.festival@gmail.com

Παράσταση χορού
Σάββατο και Κυριακή 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 | Κεντρικό αίθριο
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού| 18:30-19:15
Δράση χορού Moving Poetry της πλατφόρμας The Guest Project.
Η χορογραφία αποτελεί ένα ντουέτο με ζωντανή μουσική (δύο χορευτές και
ένας μουσικός) δεν έχει ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις παρά μόνο ρεύμα και
πηγή ήχου και είναι φτιαγμένη, για να διεξάγεται υπό το φυσικό φως της
δύσης του ήλιου.
Διοργάνωση: The Guest Project και Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Είσοδος δωρεάν κατόπιν δηλώσεως συμμετοχής. Δηλώσεις κρατήσεων:
theguestprojectdrafts@gmail.com

Θεατρική παράσταση
Τετάρτη και Πέμπτη 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2021 | Κεντρικό αίθριο
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού| 20:00-22:30
"Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός": Θεατρική παράσταση με τίτλο «Εάλω
Θεσσαλονίκη».
Δύο βυζαντινά χρονογραφήματα – του Ιωάννη Καμινιάτη (904 μ.Χ.) και του
Ιωάννη Αναγνώστη (1430 μ.Χ.) – υψηλής λογοτεχνικής αξίας, αφηγηματικής
παραστατικότητας και εσωτερικής έντασης βρίσκονται στον πυρήνα της
παράστασης/performance για τέσσερις ηθοποιούς και μια χορεύτρια με τίτλο

«Eάλω Θεσσαλονίκη», που παρουσιάζεται σε δραματουργική διασκευή και
σκηνοθεσία της Ρούλας Πατεράκη.
Είσοδος δωρεάν κατόπιν δηλώσεως συμμετοχής

Λόγω ανακήρυξης τριήμερου πένθους για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη
ματαιώθηκε η παράσταση στις 2/9.
Σημειώνεται ότι βρίσκονται σε πλήρη η ισχύ τα πρωτόκολλα ασφαλείας
που επιβάλλει η πανδημία και επομένως οι θέσεις είναι περιορισμένες και
διατίθενται από τους διοργανωτές ηλεκτρονικά και επωνύμως, ενώ οι θεατές
θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή
προσέλευση στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Η χρήση μη
ιατρικής μάσκας είναι απαραίτητη κατά την προσέλευση, κατά τη διάρκεια και
την αποχώρηση από την εκδήλωση. Για λόγους ασφαλείας και για την
αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού συνιστάται έγκαιρη προσέλευση,
30’ πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης, στη συνέχεια οι θέσεις θα
διατίθενται εκ νέου.

Μετά την έναρξη η είσοδος δεν θα επιτρέπεται.

Εν γένει η διεξαγωγή των εκδηλώσεων θα εξαρτηθεί από
τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις στο
πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του Covid-19.
Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης
Έκθεση έργων του γλύπτη Θ. Παπαγιάννη| Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου» και κεντρικό αίθριο |
καθημερινά 08:00-20:00
Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται έργα του γλύπτη και ομότιμου καθηγητή
της Α.Σ.Κ.Τ. Θεόδωρου Παπαγιάννη. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 22
Σεπτεμβρίου 2021 στις 20:00 στο κεντρικό αίθριο του Μουσείου.
Διοργάνωση: Σωματείο των Φίλων του Μ.Β.Π. και Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού
Είσοδος ελεύθερη.
Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Νοεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα η είσοδος στο Μουσείο θα
επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους, νοσήσαντες ή με rapid test 48 ωρών.
Η χρήση μἀσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Μουσείου.
Πληροφορίες για την κράτηση θέσεων στο 2313306421/422. Προσέλευση
στις 19:00.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μας στην ιστοσελίδα www.mbp.gr
Εάν για κάποιο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από τη λίστα αποδεκτών, απαντήστε σε αυτό το e-mail με θέμα 'unsubscribe'.

