Αύγουστος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Ξεναγήσεις
Πέμπτη 8, 29 Αυγούστου 2019| Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων
«Κυριάκος Κρόκος» | 12:00
Δωρεάν ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «Από τα Μακεδονικά στα
Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα». Οι ξεναγήσεις
πραγματοποιούνται από τους επιμελητές της έκθεσης και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Είσοδος ελεύθερη.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Τρίτη 6, 20, 27 Αυγούστου 2019 | Μόνιμη έκθεση Μουσείου (αιθ. 2)
| 11:00-12:30
Καλοκαιρινές Τρίτες στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. «Ζωγράφοι και
ψηφοθέτες στο Βυζάντιο». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τον Ζωγράφο και
τον Ψηφοθέτη στο Βυζάντιο, για παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτων τάξεων
του Δημοτικού.
Συμμετοχή δωρεάν μετά από δήλωση (καθημερινά 10:00-12:00, τηλ.
2313306473, κ. Μ. Γκατζούνη) - περιορισμένος αριθμός θέσεων
Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 | Μόνιμη έκθεση Μουσείου
(αιθ. 1, 4) | 10:00-11:00
«Ζώα και φυτά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού». Εκπαιδευτικές, θεματικές
ξεναγήσεις στις αίθουσες 1 και 4 της μόνιμης έκθεσης 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.
Είσοδος ελεύθερη.
Αυγουστιάτικη Πανσέληνος
Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019| Κεντρικό Αίθριο του Μουσείου | 21:00
Μουσική εκδήλωση με τραγούδια από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο που
διοργανώνεται από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο των
εορτασμών του ΥΠΠΟΑ για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Το Μουσείο θα

παραμείνει επισκέψιμο για το κοινό ως τις 21.00 με ελεύθερη είσοδο στη μόνιμη
& τις περιοδικές εκθέσεις από τις 18.00 έως τις 21.00.
Είσοδος ελεύθερη.

Συνεχίζονται οι Περιοδικές Εκθέσεις
«Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη
Βελίκα» | Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»
Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2019
Είσοδος ελεύθερη.
«Καζαντζάκης και Βυζάντιο. Η αναζήτηση του θείου» | Αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου»
Μία έκθεση που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Νίκος
Καζαντζάκης.
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
Είσοδος ελεύθερη.

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'.

