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Ο Δήμος Λεμεσού γιορτάζει τα πρώτα Χριστούγεννα
στο ανακαινισμένο κτήριο της

Δημοτικής Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης Λεμεσού
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
14/12 - 21/12

14/12/2018 Παρασκευή
19:00 – 20:00 Διάλεξη για ενήλικες με θέμα: «Oι γονείς και ο Άι Βασίλης φέρνουν δώρα».
Ο συμβολισμός του Άι Βασίλη και πως μιλούμε γι’ αυτόν στα παιδιά την περίοδο
των Χριστουγέννων, όπου τα πολλαπλά συναισθήματα της αναμονής συνδέονται
με την έκπληξη του, ομιλητής ο ψυχολόγος / ψυχοθεραπευτής Λυκούργος Θεοδωρίδης.

15/12/2018 Σάββατο
10:00 – 11:30 «Το ταχυδρομείο του Άι Βασίλη». Το Ξωτικο- ταχυδρομείο της πόλης μας άνοιξε
και σας περιμένει να δημιουργήσουμε μαζί τα πιο ευφάνταστα, αστεία, πολύχρωμα, μουσικά
και θεατρικά γράμματα! Με την ομάδα «Μικρός Οδυσσέας» τα παιδιά γράφουν γράμμα
στον Άγιο Βασίλη καλλιεργώντας την φαντασία και την δημιουργικότητα τους.
11:30 – 12:30 «Η Μαγεμένη Κάρτα των Βιβλιο- θησαυρών». Ποια παιδιά θα βοηθήσουν
τα ξωτικά να βρουν τα χαμένα της κομμάτια και να ανακαλύψουν τον Βιβλιο-θησαυρό
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης; Παρουσιάζει η Ομάδα του «Μικρού Οδυσσέα».
12:30 – 15:00 Κατασκευές οικολογικών Ιgloo. Πίνουμε ζεστό γαλατάκι και ετοιμαζόμαστε
για έναν αλλιώτικο γιορτινό Χειμώνα. Ανακυκλώνουμε συσκευασίες φρέσκου γάλακτος
Χαραλαμπίδης Κρίστης και κατασκευάζουμε παρέα καταπληκτικά Ιgloo.
15:00 –16:00 Χριστουγεννιάτικες κατασκεύες για παιδιά. Με ανακυκλώσιμα υλικά και πολύ
φαντασία κατασκευάζουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια και κάρτες.
16:00 –17:00 «Μάγισσα Φρικαντέλα: η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα». Ελάτε να ζήσουμε
παρέα την απίθανη ιστορία του Ευγένιου Τριβιζά. Με την καθοδήγηση του ηθοποιού Μάριου
Ιωάννου, τα παιδιά ζωγραφίζουν παραμυθοτοπία, παίζουν πολλούς ρόλους και τραγουδούν.

16:00 – 17:00 Χριστουγεννιάτικες παραμυθοσυνθέσεις. Ταξιδεύουμε σε παραμυθένιες ιστορίες
και ηχοϊστορίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι
και αφήγηση παραμυθιού. Εμψυχώνουν: Μέλανη Βαρναβίδου, θεατροπαιδαγωγός
και Χαρά Σωκράτους, μουσικοπαιδαγωγός.
17:00 – 18:00 Φωταγώγηση Igloo υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.
Πολύχρωμα λαμπάκια θα φωτίσουν τα εναλλακτικά Igloo και η μαγεία του Βόριου Πόλου
θα σκορπίσει στην καρδία της Λεμεσού. Τραγουδά η χορωδία «Μουσικές περιπλανήσεις»
υπό τη διεύθυνση της Σύλβιας Μαθηκολώνη.

17/12/2018 Δευτέρα
19:30 -20:30 «Παραμύθια της αγάπης». Υπάρχει ένα μυστικό που κάνει την μαγεία του κόσμου
να απλώνεται απο την αρχή και να γεννιέται ξανά... Το ξέρουν τα μικρά παιδιά, το ξέρουν
τα πλάσματα του νερού και της γης... Καμιά φορά ο άνθρωπος το ξεχνά. Σε τούτες τις ιστορίες
η αγάπη δεν γεννιέται μόνο μία μέρα. Μα μία μέρα αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων
για πάντα. Μια αφηγηματική παράσταση για ενήλικες για τη δύναμη της αγάπης.
Αφήγηση Χατζηθεολόγου Μαρίνα / Μουσική : Iπποκράτης Αργυρού.

18/12/2018 Τρίτη
17:00 -18:30 «Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη». Κάθε Χριστούγεννα
ο φον Κουραμπιές και ο κόμης Μελομακαρόνης τρώνε τα μουστάκια τους στον πιο αστείο
πόλεμο του κόσμου, μέχρι που ξαφνικά όλα αλλάζουν. Αφήγηση παραμυθιού
από τις βιβλιοθηκονόμους της Βιβλιοθήκης και κατασκευή μπισκοτοστολιδιών.

19/12/2018 Τετάρτη

17:00 – 17:30 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η χορωδία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
σκορπίζει λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων, υπό τη διεύθυνση του Χρίστου Αλεξάνδρου.

17:00 -18:30 Αφήγηση παραμυθιού από την εκπαιδευτικό Δέσποινα Κωνσταντίνου.

16/12/2018 Κυριακή

17:00 -18:30 Επιτραπέζια παιχνίδια στη Βιβλιοθήκη. Ελάτε μικροί και μεγάλοι να περάσουμε
ένα διασκεδαστικό απόγευμα παίζοντας επιτραπέζια.

10:00 – 11:00 «Μικρά, Ζεστά, Ευτυχισμένα και Χριστουγεννιάτικα Παραμυθοκεράσματα
απ' όλο τον κόσμο. Ελάτε να δείτε, ν' ακούσετε, να νιώσετε και ν' απολαύσετε!» Η Ομάδα
του «Μικρού Οδυσσέα» σας κερνάει χριστουγεννιάτικες ιστορίες από όλο τον κόσμο.
11:00 – 12:00 «Φτιάχνουμε Γούρικα Ροδάκια, όπως πλάθουμε τα κουλουράκια» από την
Ομάδα του «Μικρού Οδυσσέα».
12:00 – 14:00 Κατασκευές οικολογικών Igloo
14:00 –15:00 Xριστουγεννιάτικές κατασκευές για παιδιά
15:00 – 16:00 Βιβλιομπερδέματα, σοκολατομπερδέματα. Τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια
μπερδευτήκαν και έχασαν τον τίτλο και τους ήρωες τους. Μπορείς να τα βοηθήσεις
να ξαναγίνουν όπως πριν; Σοκολατάκια σκόρπισαν παντού μπορείς να μαντέψεις πόσα είναι;

20/12/2018 Πέμπτη

21/12/2018 Παρασκευή
17:00 -18:30 Προβολή ταινίας «Πολικό εξπρές». Φέτος τα Χριστούγεννα... Ζήστε τη μαγεία.
Μια ταινία βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Chris Van Allsburg.

