
 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Τν Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο  

ζπκκεηέρεη θαη ην 2008 κε μερσξηζηέο εθδειώζεηο  

ζηε Νύτηα Μοσζείων θαη ζηε Γιεθνή Ζμέρα Μοσζείων 

 

Νύτηα Μοσζείων 

Οη λένη ηεο πόιεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γηνξηάζνπλ ηε Νύρηα Μνπζείσλ  

κε ην πξσηόηππν κνπζηθνζεαηξηθό ζρήκα  

 

No Knock Entry  

 

Η παξάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ κνπζείνπ,  

ζην αίζξην δίπια ζην θαθέ,  

κε θξαζί θαη αλνημηάηηθε δηάζεζε  

ην βράδσ ηοσ αββάηοσ, 17 Μαΐοσ 2008 θαη ώρα 21.30 

με ελεύθερη είζοδο 

 

…θαη γηα όζνπο επηζπκνύλ λα δήζνπλ κηα λύρηα ζην κνπζείν,  

νη κόληκεο θαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ζα παξακείλνπλ  

ανοιχηές με ελεύθερη είζοδο  

ην Σάββαην, 17 Μαΐνπ 2008, από ηις 21.00 έως ηη 1.00 ηη νύτηα 



Γιεθνής Ζμέρα Μοσζείων  

 

Τελ Κσριακή, 18 Μαΐοσ 2008  

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζεκαηηθή πεξηήγεζε  

«Περίπαηος ζηα Μοσζεία»  

ε νπνία μεθηλά  

ζηις 11.00 π.μ. με πρώηη ζηάζη ζηο Αρταιολογικό Μοσζείο Θεζζαλονίκης  

ππό ηνλ ηίηιν «Παξ(ειζ)όλ: Γύν ιέμεηο πνπ θαηνηθνύλ ζην Μνπζείν»,  

ζπλερίδεη ζηηο 12.00 ζην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ  

θαη θαηαιήγεη ζηε 1.00 ην κεζεκέξη 

 ζην Μαθεδνληθό Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο. 

 

*** 

 

Σην πιαίζην ησλ ενξηαζκώλ ηεο Γηεζλνύο Ηκέξαο Μνπζείσλ 

επηπιένλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  

εκπαιδεσηικό ζεμινάριο κε ζέκα: 

« Ζ “Μοσζειολογία” ζηο Αρταιολογικό Μοσζείο Θεζζαλονίκης »  

ηε Γεσηέρα, 19 Μαΐοσ 2008 θαη από ηηο 9.30 ως ηις 14.00. 

 

Τν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ Α.Μ.Θ. θαη νη ηειεηόθνηηνη ηνπ 

Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Μνπζεηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. θαη 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

ζα παξνπζηάζνπλ, ζα αλαιύζνπλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ  

γηα ηηο εθζέζεηο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο 

 

Η είζοδος ζηις εκδηλώζεις είναι ελεύθερη 

 



ΝΟ ΚΝΟCK ENTRY  

 

Οη NO KNOCK ENTRY είλαη έλα κνπζηθν-ζεαηξηθό ζύλνιν πνπ απνηειείηαη 

από κνπζηθνύο, εζνπνηνύο, ρνξεπηέο θαη performers. Σηηο παξαζηάζεηο ηεο ε νκάδα 

απνπεηξάηαη ην πάληξεκα ηεο δσληαλήο (πξσηόηππεο θαη δηαζθεπαζκέλεο) κνπζηθήο 

θαη ηνπ ζεαηξηθνύ ηξαγνπδηνύ κε ην ζσκαηηθό ζέαηξν, ηελ παληνκίκα θαη ηνλ ρνξό. 

Οη ΝΟ ΚΝΟCK ENTRY πξνζεγγίδνπλ ηε δηαζθέδαζε κε έλαλ δηαθνξεηηθό 

ηξόπν, ζπλδπάδνληαο κε ρηνύκνξ θαη θέθη ηε κνπζηθή θαη ην ζέακα. Γέλνληαο κε 

θαληαζία ηνλ ήρν θαη ηελ εηθόλα, παξαζέξλνπλ ηνλ ζεαηή ζε έλα παηρλίδη κε ην 

απξόνπην, ην ζνπξεαιηζηηθό, ην λνζηαιγηθό. 

Σθνπόο ηεο νκάδαο θάζε θνξά είλαη λα δσληαλέςνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο, 

ραξνύκελεο ή ιππεκέλεο, κε ρηνύκνξ, ζνπξεαιηζκό, ακεζόηεηα, απηνζαξθαζκό, 

απηνζρεδηαζηηθή δηάζεζε, ελώ ε ζπκκεηνρή ησλ ζεαηώλ είλαη πάληα επηζπκεηή. 

Γεκηνπξγνύλ, έηζη, έλα δηαινγηθό παηρλίδη κνπζηθήο θαη ζεάηξνπ δξόκνπ κε 

θπξίαξρα ηα ζηνηρεία ηνπ απηνζρεδηαζκνύ θαη κε ζηόρν ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε 

ησλ ζεαηώλ θαη ηεο νκάδαο. 

Βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ εκθαλίζεώλ ηνπο είλαη ε εμέιημε, ε ελζσκάησζε θάζε 

θνξά θαηλνύξγησλ ζηνηρείσλ θαη ε κνλαδηθόηεηα ηεο θάζε παξάζηαζεο. Τίηινο ηεο 

θεηηλήο δνπιεηάο ηνπο είλαη: “PARAVAN”, κηα παξάζηαζε (90 ιεπηώλ) όπνπ ην ρζεο 

θαη ην ζήκεξα θιεξηάξνπλ κε ηα κειινύκελα. Πξσηαγσληζηνύλ ε θαληαζία, ην 

ρηνύκνξ θαη ην όλεηξν, ρξσκαηηζκέλα κε ηξαγνύδηα γλώξηκα θαη αγαπεκέλα από 

άιιεο επνρέο ζε πξσηόηππεο δηαζθεπέο, θαζώο θαη κε πξόζθαηεο θαη πξνζσπηθέο 

κνπζηθέο θαηαθηήζεηο, πεηξακαηηθό ήρν θαη εξκελείεο.  

Τν “PARAVAN”, ε λέα παξάζηαζε ησλ ΝΟ ΚΝΟCK ENTRY, αλνίγεη θαη 

θαλεξώλεη αλαπάληερεο επηζθέςεηο από ηαμηδηώηεο, κεηαλάζηεο, βαζηιηάδεο, 

κεζπζκέλνπο, ζεξβηηόξνπο, παξάμελα άλζε, εξπεηά θαη πεξαζηηθνύο θήξπθεο πνπ 

έθηαζαλ ζηελ πόιε γηα λα κηιήζνπλ γηα...θάπνην ζήκεξα.  

 

Τελ νκάδα απνηεινύλ νη: 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ  ΓΑΛΔΕΖ  ηρομπέηα, θωνηηικά 

ΘΔΜΗ  ΒΔΛΔΝΖ     πλήκηρα, θωνή 

ΝΗΚΟ  ΚΑΑΠΖ     κιθάρα, θωνηηικά 



ΑΚΖ  ΔΤΘΤΜΗΟΤ     μπάζο 

ΝΑΟ  ΣΟΜΑΡΑ     νηραμς 

ΛΔΝΑ  ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ    ηθοποιός, θωνηηικά 

ΑΝΣΩΝΗΑ  ΠΑΡΑΥΗΑΚΟΤ  ηθοποιός, θωνηηικά 

ΟΦΗΑ  ΒΟΤΛΓΑΡΖ     ηθοποιός, θωνηηικά 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ  ΛΗΑΝΑ      τορεύηρια 

ΒΑΓΓΔΛΖ  ΞΩΝΟΓΛΟΤ     θώηα/ζκηνικά 

ΣΑΦΖ  ΣΔΛΗΟ      ητολήπηης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροθορίες: Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο      Σηλέθωνο:  2310830538  

                         Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο                                            Fax:  2310831037 

                                                                                                     e-mail:  arch.museum.thess@gmail.com 

                                                                                                          http://www.amth.gr  
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