Αύγουστος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Ξεναγήσεις
Τετάρτη 1, 8, 22, 29 Αυγούστου 2018 στις 11:00
Δωρεάν ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «Στη Δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η
Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής». Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται
από τους επιμελητές της έκθεσης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου».
Είσοδος ελεύθερη
Σάββατο 4, στις 12:00 / Τετάρτη 8, στις 16:00 / Κυριακή 12, στις 12:00 /
Κυριακή 19, στις 18:00 / Δευτέρα 20, στις 18:00 / Σάββατο 25, στις 12:00 /
Πέμπτη 30, στις 18:00.
Δωρεάν ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «Ο Αλφόνσο διδάσκει Μπρονστάιν»
από τον καλλιτέχνη κ. Νικόλα Σφήκα.
Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος».
Είσοδος ελεύθερη
Τρίτη 7 Αυγούστου 2018, 10:00
Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στις εκθέσεις του μουσείου για τα παιδιά
που συμμετέχουν στα θερινά εκπαιδευτικά εργαστήρια του ΚΘΒΕ, στο πλαίσιο
συνεργασίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος.
Συνδιοργάνωση του Μουσείου με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Ιστορίες της Νύχτας
Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 στις 12:00
Θεματική ξενάγηση από τον αρχαιολόγο-μουσειολόγο του μουσείου κ. Ι. Μότσιανο με
τίτλο «Φωτιστικά μέσα».
Στην ξενάγηση οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για τα διάφορα φωτιστικά μέσα που
είχαν στη διάθεσή τους οι βυζαντινοί: λυχνάρια, δαυλοί, μετάλλινες και γυάλινες
καντήλες, μεμονωμένες και σε μεταλλικά πολυκάνδηλα.
Μετά την ξενάγηση, στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη», θα προβληθεί η
βραβευμένη ταινία με τίτλο «η Επιστροφή», παραγωγής του Μουσείου.
Είσοδος ελεύθερη.
Αυγουστιάτικη Πανσέληνος 2018
Κυριακή 26 Αυγούστου 2018, στις 21:30
«Από το Broadway στο Hοllywood». Το κοινό θα απολαύσει τα πιο εμβληματικά
τραγούδια από βραβευμένες ταινίες και παραστάσεις musical με τους διακεκριμένους
λυρικούς τραγουδιστές Σοφία Μητροπούλου (σοπράνο), Armando Puklavec
(βαρύτονος) και Παναγιώτη Μανιάτη (τενόρος). Στο πιάνο θα συνοδεύει ο
Δημήτριος Νέπκας και στο Electone ο Παναγιώτης Κουντούρης. Το Μουσείο θα
παραμείνει επισκέψιμο για το κοινό ως τις 21.15 με ελεύθερη είσοδο στη μόνιμη & τις
περιοδικές εκθέσεις από τις 20.00 έως τις 21.15.
Συνδιοργάνωση του Μουσείου με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Είσοδος ελεύθερη.
Συνεχίζονται οι περιοδικές εκθέσεις

«Στη δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της
Ανατολής (1915-1918)»
Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου».
Παραγωγή του Μουσείου στο πλαίσιο της 6ης Μπιενάλε.
Είσοδος ελεύθερη.
«Ο Αλφόνσο διδάσκει Μπρονστάιν»
Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος».
Είσοδος ελεύθερη.
Διάρκεια έκθεσης: 27 Ιουνίου – 2 Σεπτεμβρίου 2018
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μας στην ιστοσελίδα www.mbp.gr
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