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  X MAS events για όλους στη Θεσσαλονίκη
Πηγή: KARFITSA Σελ.: 72-73 Ημερομηνία
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Επιφάνεια: 1517.47 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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X MAS events για oflous 
στη Θεσσαλονίκη

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά έχει ξεκινήσει και η Θεσ
σαλονίκη κινείται σε γιορτινούε ρυθμούε με 
πλούσιεε εκδηλώσειε για όλουε. Συμφωνική 
μουσική, γκαλά όπεραε,εννΐηε;, καραγκιόζη και 
ακούσματα από τα παλιά περιλαμβάνει το πλού
σιο εορταστικό πρόγραμμα που μπορεί να βρει 
κάποιοε στη Θεσσαλονίκη.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Πλα
τεία Αριστοτέλουε

Οι Μαγεμένεε Γιορτέε τηε θεσσαλονίκηε, 
σκορπίζουν τηε μαγική Χριστουγεννιάτικη χρυ
σόσκονη πάνω από το κέντρο τηε πόληε και 
φέρνουν αισιοδοξία, χαρά, χαμόγελα και live 
εμφανίσειε καλλιτεχνών που θα μαε κρατούν 
συντροφιά όλο το διάστημα καθώε θα αποχαι
ρετούμε το 2019 και θα υποδεχόμαστε γεμάτοι 
όνειρα και ελπίδα το 2020.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019:
-Συναυλία των ALCATRASH στην πλατεία Δι

καστηρίων.
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 έωε 24 Ιανουά

ριου 2020:
- Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από χορωδίεε 

σε κεντρικά σημεία τηε πόληε.
Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019:
-Σύνολο εγχόρδων Ροτόντα στην πλατεία Δι

καστηρίων.
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019:
-Χορωδία TEE Cr Χορωδία Συλλόγου Επανο- 

μήε στην πλατεία Δικαστηρίων.
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019: 
-DrurraPerformance με τον Γιώργο Κλου- 

ντζό
-Συναυλία με το συγκρότημα Forfeimo 
-Συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα.
Πλατεία Αριστοτέλουε, Είσοδοε ελεύθερη

Thessaloniki Christmas Flea Market 
Η πιο εορταστική εκδοχή του αγαπημένου 

Flea Market έρχεται για 2η χρονιά στη Θεσσαλο
νίκη, για δύο τριήμερα από την Παρασκευή 20 
έωε 22 Δεκεμβρίου και από την Παρασκευή 27 
έωε 29 Δεκεμβρίου 2019 στην Αποθήκη Γ' στο 
Λιμάνι θεσσαλονίκηε, με ελεύθερη είσοδο.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, έρχεται η μεγα
λύτερη Χριστουγεννιάτικη αγορά τηε Ελλάδαε. 
Κάτι καινούριο συμβαίνει και φέτοε στην αποθή
κη Γ'. Μια νέα ιστορία που θα μαε ταξιδέψει στα 
Χριστούγεννα του κόσμου.

Από 20 έωε 22 Δεκεμβρίου (χ 27 έωε 29 Δε
κεμβρίου, στην Αποθήκη Γ στο Λιμάνι, από τιε 
11.00 έωε τιε 21.00 , Είσοδοε ελεύθερη
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Γιορτάστε "Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη" στο 
Μικρό Θέατρο τηε Χ.Α.Ν.0.

Το πνεύμα ίων Χριστουγέννων έφτασε και για τον ξυ
πόλητο ήρωα τον Καραγκιόζη, ο onoios θα μαε αφηγηθεί 
την Χριστουγεννιάτικη περιπέτειά του στο Μικρό θέατρο 
ms Χ.Α.Ν.Θ. το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 ενώ τα 
κολλητήρια θα ψέλνουν τα κάλαντα από το θέατρο Σκι
ών Οδυσσέα Κανλή.

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 στιε 18:00, Μικρό θέα
τρο ms ΧΑΝΘ, Εισιτήρια: Τιμή εισιτηρίου: 5€

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκη με νέουε σολίστ

Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά και μαγι
κά, αφού όλοι μαζί θα βρεθούμε στο Φουαγιέ του Αρχαιο
λογικού Μουσείου το βράδυ ms Κυριακήε 22 Δεκεμβρίου 
2019, για να γιορτάσουμε και να μοιραστούμε μοναδικέε 
στιγμέε στη συναυλία νέων ταλαντούχων σολίστ που θα 
μαε παρουσιάσουν, με ελεύθερη είσοδο για όλουε.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύνδεσμοε Αποφοίτων 
Ωδείων θεσσαλονίκηε και το Αρχαιολογικό Μουσείο ms 
πόληε εν όψει των Χριστουγέννων και ms εορταστικήε 
διάθεσηε που μαε διακατέχει.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 eras 20:00, Αρχαιολο
γικό Μουσείο θεσσαλονίκηε -Φουαγιέ Μουσείου, Είσο- 
6os Ελεύθερη

Η Ιστορία του Καρυοθραύστη σε Μεταγραφή για 2 
Πιάνα από την Κ.Ο.Θ.

Την αγαπημένη Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Καρυ
οθραύστη, θα παρουσιάσει η Κ.Ο.Θ., με ένα πρόγραμμα 
για όλη την οικογένεια, σε μεταγραφή για δύο πιάνα, στην 
Αίθουσα Κ.Ο.Θ. 'Σόλων Μιχαηλίδηε' την Κυριακή 22 Δε
κεμβρίου 2019.

Δύο διακεκριμένεε πιανίστεε παρουσιάζουν την πα
σίγνωστη σουίτα μπαλέτου από τον 'Καρυοθραύστη' του 
Τσαϊκόφσκι, σε μεταγραφή για 2 πιάνα του Νικόλα Οικο
νόμου, που αποτελεί μία από τιε πλέον επιτυχημένεε και

απαιτητικέε του είδουε για το συγκεκριμένο έργο.
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 eras 12:00, Αίθουσα 

Συναυλιών «Σόλων Μιχαηλίδηε» Λεωφόροε Νίκηε 73

Οι Speakeasies Swing Band σε ένα Πόρτι που pas 
Ταξιδεύει σε άλλεε Εποχέε

Στο γιορτινό πόρτι πριν την αλλαγή του χρόνου φέτοε, 
θα pas υποδεχτούν οι Speakeasies Swing Band με Brass 
Section, Live acts, DJs, Dancers, Cocktails, 40’s tunes 
στο Principal Club Theater το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 
2019.

'Oncos κάθε χρόνο το γιορτινό πάρτυ που pas ταξιδεύει 
σε άλλεε εποχέε και mnous, με mus αγαπημένουε pas 
Speakeasies Swing Band ενισχυμένουε με Brass Section!

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019, Principal Club Theater
26ns Οκτωβρίου 15

Μια Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία στο Χρώμα του 
Πάθουε Γιορτάζονταε τα Χριστούγεννα 2019 στο Μέγα
ρο, as αφεθούμε στη μαγεία pias κατακόκκινηε βραδιάε 
και as απολαύσουμε την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με 
τίτλο "Crossover in Red", που πραγματοποιείται για φι

λανθρωπικό σκοπό, την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 
στην Αίθουσα Φίλων Μουσικήε ΜΙ στο Μέγαρο Μουσι- 
κήε θεσσαλονίκηε. Φορέστε πανέμορφα κόκκινα ρούχα 
ή εντυπωσιακά κόκκινα αξεσουάρ και αφεθείτε στο κόκ
κινο πάθοε pias μαγικήε νύχταε. Αριεε και Ανατροπέε από 
επτά εξαιρετικέε λυρικέε ερμηνεύτριεε οι οποίεε αφού 
ερμηνεύσουν αγαπημένα αποσπάσματα από γνωστέε 
όπερεε, αμέσωε μετά σε ρόλο έκπληξη θα αφήσουν το 
κόκκινο του πάθουε, του έρωτα και ms γιορτήε να κυρι
αρχήσει στη βραδιά και να τιε απολαύσουμε σε επιλογέε 
τραγουδιών από βραβευμένα musical^a τα έσοδα από 
τη λαμπερή κόκκινη βραδιά θα μοιραστούν στο Ορφανο
τροφείο «Μέλισσα» και στο «Παιδικό Χωριό SOS-Πλαγι- 
αρίου».

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 eras 21:00 στο Μέγαρο 
Μουσικήε θεσσαλονίκηε- Αίθουσα Φίλων Μουσικήε ΜΙ, 
Τιμέε Εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο)

To We Υποδέχεται την Πρωτοχρονιά με Flash Back 
Party Γεμάτοι ενθουσιασμό και χαρά για τον ερχομό του 
2020, στο We διώχνουν τον παλιό χρόνο με ένα ασταμά
τητο πόρτι το βράδυ ms παραμονήε 31 Δεκεμβρίου 2019 
eras εγκαταστάσειε mus κια υπόσχονται ασταμάτητο χορό 
και αξέχαστη αλλαγή του χρόνου.

Το πρώτο πόρτι ms χρονιάε..! 2020 έμπαινε..!! Μου
σική πανδεσία με ένα απαραίτητο flash back ξεκινώνταε 
από όλεε τιε ελληνικέε και ξένεε επιτυχίεε των 80's, 90's 
, 00's μέχρι και τα τελευταία hit των ημερών.

Τετάρτη 01 Ιανουάριου 00:30, Πολυχώροε We, Είσο- 
δοε 3€
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