6ο GREENWAVE FESTIVAL
15-18/9/2016
To GREENWAVE FESTIVAL διοργανώνεται για 6η χρονιά φέτος, από την Πέμπτη 15 και μέχρι την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Πάρκο ΧΑΝΘ (στον πεζόδρομο
των πρώην αναψυκτηρίων).
Το GREENWAVE FESTIVAL είναι μια πολύχρωμη γιορτή για την
οικολογία, την κοινωνική αλληλεγγύη και τις εναλλακτικές λύσεις. Διοργανώνεται από την Oικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία με οργανώσεις, δίκτυα, άτυπες ομάδες της πόλης και συμμετέχουν δεκάδες οργανώσεις με περίπτερα που
παρουσιάζουν το έργο τους αλλά και εκθέσεις, εργαστήρια,
συζητήσεις, σεμινάρια, συναυλίες, δραστηριότητες για παιδιά
και πρότυπα δρώμενα.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικάτο πλήρες πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, οι οποίεςπραγματοποιηθούν, ανά
ημέρα. Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:
·
·
·
·

στις κεντρικές εκδηλώσεις
στο παιδικό πρόγραμμα κάθε ημέρας και τις παράλληλες εκδηλώσεις
στα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν από τους
συμμετέχοντες στο μπαζάρ
και στο μουσικό πρόγραμμα

Το φετινό GREENWAVE FESTIVAL είναι αφιερωμένο στα παιδιά, στην ελπίδα αυτού του κόσμου.

Στα παιδιά πρόσφυγες, που εγκατέλειψαν τη ζωή τους,
τα σπίτια τους και τα όνειρά τους για να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου. Στα παιδιά που είδαν τους δικούς τους ανθρώπους να σκοτώνονται από τις βόμβες ή να πνίγονται στα
νερά του Αιγαίου κατά το ταξίδι της «σωτηρίας» τους. Στα παιδιά αυτά που αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν βίαια, που τους
έκλεψαν την παιδική τους ηλικία, που στερήθηκαν την εκπαίδευσή τους, το παιχνίδι τους και παρόλα αυτά δεν έχασαν το χαμόγελο και την ελπίδα τους ούτε καν μπροστά στα κλειστά σύνορα της «πολιτισμένης» Ευρώπης, ούτε μέσα στις λάσπες της
Ειδομένης και στην εξαθλίωση των αυτοσχέδιων ή οργανωμένων καμπς….

Στα παιδιά των μεταναστών/στριών,αυτά που δεν
γνώρισαν άλλη πατρίδα από την Ελλάδα κι όμως αυτή η χώρα τους αρνείται ακόμη το δικαίωμα να νιώσουν ισότιμα μέλη. Που ζουν στον μόνο τόπο που έχουν γνωρίσει ποτέ, που
μιλούν τη μόνη γλώσσα που έχουν μάθει ποτέ και ωστόσο παραμένουν «ξένα και διαφορετικά». Στα παιδιά αυτά που ο κίνδυνος της απέλασης τους στερεί το δικαίωμα στο όνειρο. Στα
παιδιά αυτά που βίωσαν τον ρατσισμό και τον αποκλεισμό από
την κούνια τους, στα παιδιά χωρίς ταυτότητα…

Στα παιδιά της οικονομικής ύφεσης, τα παιδιά της
πολύπλευρης και μακρόχρονης κρίσης που βιώνουμε. Στα παιδιά που είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να συνθλίβεται, τους
γονείς τους να καταρρέουν. Στα παιδιά που ήρθαν σε επαφή
με τη φτώχεια και την πείνα, που είδαν τους αγαπημένους τους
ανθρώπους να μεταναστεύουν, που άλλαξε η ζωή τους δραματικά και γέμισε ανασφάλεια και φόβο…
Το GREENWAVE FESTIVAL δεν στηρίζεται σε κανενός είδους κρατική οικονομική ενίσχυση αλλά είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και
διοργανώνεται με κέφι, μεράκι και άπειρη εθελοντική εργασία
απ’ όλους τους συντελεστές του αλλά και τη μεγάλη παρέα των
εθελοντών/ντριών του!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 15 Σεπτεμβρίου
19.00-20.30 -«Η ζωή των παιδιών στα camps των
προσφύγων»
Οι πρόσφυγες μιλούν για τα προβλήματα και τις ανάγκες των
παιδιών στους χώρους φιλοξενίας και διατυπώνουν τα
αιτήματά τους.
Συντονισμός: Shadi Zaraa
Διοργάνωση: Greenwave Festival, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Γλώσσα: Αραβικά, Αγγλικά
19.30-21.00 - “LGBTQI- οι άλλοι πρόσφυγες”
Ομιλία - Συζήτησηγια τους/τις LGBTQI πρόσφυγες που
εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους, λόγω διώξεων,
απειλών για τη ζωή τους, αλλά και της βίας που υφίστανται,
λόγω της ταυτότητας ή της έκφρασης φύλου τους, όπως και
του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.
Συντονίστρια : Άννα Απέργη, Γραμματέας ΣΥΔ Περιφέρειας.
Ομιλήτριες-ομιλητές:
· Σταύρος Μπουφίδης, Ψυχίατρος, Υπεύθυνος Θεμάτων
Υγείας ΣΥΔ
· Τάσος Ζαρίφης, μέλος ΣΥΔ
· Nitasha Jani, Τρανς γυναίκα πρόσφυγας από το Πακιστάν
· Αdrea Perez, Ισπανίδα Ακτιβίστρια
· Αικατερίνη Γεωργιάδου, Δικηγόρος
·Διοργάνωση: Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ).
19.00-20.30 - “Refugees to Refugees (R2R) solidarity Call
Center- Συνεργατικό call center από πρόσφυγες σε
πρόσφυγες.” A cooperative project of solidarity from
refugees to refugees
Η FairCoop Θεσσαλονίκη είναι μια τοπική συλλογικότητα, μέρος
ενός παγκόσμιου κινήματος συνεργατισμού που λειτουργεί με
ανοιχτές συνελεύσεις και στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων
για την ανάπτυξη μιας παράλληλης, εναλλακτικής, συνεργατικής
οικονομίας από τα κάτω, απέναντι στις καταστροφικές
συνέπειες του καπιταλιστικού συστήματος. Θα παρουσιαστείτο
project που αναπτύσσουμε στη Θεσσαλονίκη, το συνεργατικό
call center από πρόσφυγες σε πρόσφυγες.
Γλώσσα: Αραβικά, Αγγλικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Σεπτεμβρίου
19.00-21.00 - «Εναλλακτική Εκπαίδευση-με κέντρο το
παιδί»
· H διαπολιτισμική διάσταση της ελληνικής
εκπαίδευσης, Μαυρομμάτης Γιώργος, Επίκουρος
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης
· Σχολείο της ΦύσηςΆγγελος Πατσιάς, Δάσκαλος
· Summerhill-Η 1η δημοκρατία παιδιών στον σύγχρονο
δυτικό κόσμο, Νανά Χατζή, Καθηγήτρια Αγγλικών,
Πρώην μέλος του προσωπικού του Σάμερχιλ κι
εκπρόσωπός του στην Ελλάδα
· Το παράδειγμα του mobile school στην Ελλάδα,
Θοδωρής Καζάκης Ψυχολόγος,PRAKSIS
· Η δημοκρατική εκπαίδευση στη σχολική κοινότηταSchools for change, Αθανασία Τέλλιου, Πολιτική
Επιστήμονας, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Συντονισμός, Γιώργος Μπλιώνης, Δρ. Βιολογίας
Διοργάνωση: Greenwave Festival

19.00-21.00 - Ημέρα οικολογικού βιβλίου Βιβλιοπαρουσιάσεις
· Μπάμπι, ηιστορία μιας ζωής μέσα στο δάσος του Felix
Salten, παρουσιάζει η Γιώτα Γαλαζούλα, Eικαστικός
· Ο σύγχρονος κοινοτισμός του Γιώργου Κολέμπα, το
παρουσιάζει ο ίδιος ο συγγραφέας
· Η επινόηση της αειφορίας του Γιώργου Σμπώκου,
παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος Σμπώκος,
Νομικός, Δρ. Δημοσίου Δικαίου
· Η οικολογία της ελευθερίας του Murray Bookchin,
παρουσιάζει ο Σταύρος Καραγεωργάκης, Εκπαιδευτικός,
Δρ. Φιλοσοφίας
Συντονισμός: Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ,
Συγγραφέας
Διοργάνωση: Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Σεπτεμβρίου
19.00-21.00 - «Τα παιδιά στην Ελλάδα του 2016»
· Εκπαιδευτική ένταξη των παιδιώνπροσφύγων, Γιώργος
Αγγελόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
· Παιδιά μεταναστών: ζητήματα ιθαγένειας, Sebene
Eshete, Generation 2.0 Υπεύθυνη για ζητήματα νέων και
παιδιών με μεταναστευτική καταγωγή.
· Ψυχολογικές επιπτώσεις του εκτοπισμού, του
αποκλεισμού και της φτώχιας στα παιδιά. Αντιγόνη
Συμεωνίδου, Ψυχολόγος MSc/Ψυχοθεραπεύτρια,
Προγεννητική Ψυχολόγος υπό πιστοποίηση, MS
Κοινωνικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
· Εμπειρίες διαπολιτισμικής παρέμβασης, Χρύσα
Λογοθέτη, Φιλόλογος, Aφηγήτρια, Αnasa Cultural Center
· Η αποκαλούμενη προσφυγική κρίση - Τα παιδιά
πρόσφυγες, Έφη Γελαστοπούλου, Kοινωνική Λειτουργός,
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Απο το Δήμο Θεσσαλονίκης, παρέμβαση από την Ελένη
Χοντολίδου, Πρόεδρο Α΄Δημοτικής Κοινότητας, Υπεύθυνη
προγράμματος παιδαγωγικής παρέμβασης του καταυλισμού
Διαβατών
Παρεμβάσεις: Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης,
PRAKSIS,ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, SYMBIOSIS, Heinrich Böll
Συντονισμός: Αγγελική Γαβριέλλα Σαμψωνίδου,
δημοσιογράφος - κοινωνιολόγος εξειδικευμένη στις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες
Συνδιοργάνωση: Greenwave Festival, Δίκτυο Select Respect
19.00-20.30 - «Ζην Υπευθύνως - μεγαλώνοντας vegan
παιδιά » Συζήτηση για τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα
αλλά και τη μεγάλη ψυχική ικανοποίηση που συνοδεύει την
απόφαση να μεγαλώσει κανείς vegan παιδιά.
· Κωστής Τσαρπαλής (BA MB BChir MA MSc Msc PhD),
Ιατρός Καρδιολόγος.
· Αναστασία Ψειρίδου (ΒΑ MPhil PhD), Επίκουρος
Καθηγήτρια Οικονομικών,Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Συνδιοργάνωση: Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, Vegan
Thessaloniki
19.30-21.00 - «Η κοινωνική διάσταση της Οικολογίας»
Οικολογικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα θα
παρουσιάσουν τιςκοινωνικές τους δράσεις και παρεμβάσεις.
Ομιλητές-ομιλήτριες
· Κατερίνα Γεροστεργίου, Οικολογική Κίνηση Καβάλας,
· Δημήτρης Καζάκης, Οικολογική Κίνηση Δράμας,
· Μέλπω Κορδιστού, Οικολογική Κίνηση Πάτρας,

·

Αριστείδης Παπαδάκης, Οικολογική Παρέμβαση
Ηρακλείου,
· Γιάννης Παρασκευόπουλος, Οικολογικό Δίκτυο -Αθήνα,
· Μιχάλης Τρεμόπουλος, Οικολογική Κίνηση
Θεσσαλονίκης,
· Δημήτρης Φαναριώτης, Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία
Κέρκυρας
Συντονισμός: Οδυσσέας Χιλιτίδης, Εκπαιδευτικός, μέλος
ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης
Διοργάνωση: GreenWave Festival

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9
11.30 -13.00
«Οι επιλογές της γέννας και ο ρόλος της μαίας» - Συζήτηση
Eιρήνη-Αθηνά Αβραμίδου και Πασχαλίνα Καμπουρίδου,
Ανεξάρτητες Μαίες.
Διοργάνωση: Midwives

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Πέμπτη 15/9
Παιδότοπος
18.30 – 20.30- ΚΟΠΕΡΤΙ διαπολιτισμικά παιχνίδια

Εργαστήρια για παιδιά
18.30-20.30
· Ρέικι για παιδιά - ΑΡΤΗΤΑ
· Πλέκουμε με τα δάχτυλα – ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ. Πλέξιμο με
τα δάχτυλα, με αφήγηση παραμυθιών νέων και παλιών,
και διαδραστικά παιχνίδια μνήμης και συγκέντρωσης,
εναλλασσόμενα με εκπλήξεις! Διάρκεια2ώρες για
παιδιά 8+

Παρασκευή 16/9
Παιδότοπος
18.30 – 20.30Kids and nature – Ομαδικά παιχνίδια και
δραστηριότητες φυσικής άσκησης και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, για παιδιά ηλικίας 5-10

Κεντρική Σκηνή
19.00 -20.00 Παράσταση Παντομίμας Γιώργος Φλώρος
20.00 -20.30 ΠαράστασηΚαραγκιόζη - Ξηραδάκης
Κωνσταντίνος“Η δήλωση”, περιγραφή - παρουσίαση των
φιγούρων του καραγκιόζη με χιουμοριστικό τρόπο

Εργαστήρια για παιδιά
18.30-20.30
· Ζωγραφική μαντάλα για παιδιά (Είδος ιχνογραφίας σε
χαρτί) ΑΡΤΗΤΑ
· Πλέκουμε συλλογικά και ατομικά - ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ
Ατομικά πλέκουμε θήκες για κινητό και συλλογικά
θήκες για tablet, με παράλληλες viralαφηγήσεις! Για
εφήβους 12+ ετών

Σάββατο 17/9
Παιδότοπος
11.00 – 13.30 Όμιλος 1899 - Αθλητικές δράσεις,
παρουσιάσεις αθλημάτων από ακαδημίες του Γυμναστικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης“Ο Ηρακλής“
18.30 – 20.30 Kids and nature – Ομαδικά παιχνίδια και

δραστηριότητες φυσικής άσκησης και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, για παιδιά ηλικίας 5-10

Κεντρική Σκηνή
19.00 Dromocosmicas
20.00 Παράσταση Καραγκιόζη -Ξηραδάκης
Κωνσταντίνος : “Ο καραγκιόζης γραμματικός”
20.30 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - Ο Μαγικός Κήπος
Μύθοι - Παραμύθια - Ποιήματα δεμένα σε μια ραψωδία
που όλα αλλάζουν όψη σε μια στιγμή.Παράσταση
Αφήγησης με την Μαρίνα Χατζηκυριάκου και τους“Dum
Spiro Λόγια Σπέρνω“

Εργαστήρια
11.30 – 12.30 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΡΑΤΩΝ – Όλοι
διαφορετικοί όλοι ίσοι
12.00 – 14.00 Θεατρικό Εικαστικό Καλλιτεχνικό Κέντρο
"Πούπουλο" - “ Ποιος είμαι, τι αισθάνομαι, πώς
επικοινωνώ.” Διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά και νέους
18.30 – 20.30
· hank drum- Αντιγόνη Αλεξίου και Καραπέτ
Μποτζικιάν: Workshop για τη διαδικασία κατασκευής
και τον τρόπο παιξίματος σε μεταλλικό μουσικό
όργανο από ανακυκλωμένα υλικά.
· Παρουσίαση του εργαστηρίου «Συγκέντρωση και
Αποτελεσματική Μελέτη» - ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ.
Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου και σκοπό έχει να υποστηρίξει τους μαθητές στην
προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια στη
συγκέντρωσή τους και να τους παρέχει αποτελεσματικές
στρατηγικές μελέτης και την κατάλληλη υποστήριξη στο
πλαίσιο της ομαδικής διεργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί
το κίνητρό τους για μελέτη, και σταδιακά να γίνουν
αυτόνομοι και χαρούμενοι μαθητές. Θα γίνει σύντομη
παρουσίαση του εργαστηρίου και θα ακολουθήσει
συζήτηση. Διάρκεια 1 για εφήβους 12+ και γονείς.

Κυριακή 18/9
Κεντρική Αλέα
11.00-14.00 - Δράσεις για παιδιά από Οργανώσεις που
συμμετέχουν
· ΑΝΤΙΓΟΝΗ- “Του κόσμου τα δικαιώματα”. Εργαστήρι
για τα δικαιώματα του παιδιού.
· Δράση για την άγρια Ζωή - Περιβαλλοντικό παιχνίδι
και απελευθέρωση πουλιών
· Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα Κοιν.Σ.Επ.Κατασκευή
θεατρικής κούκλας
· Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-ΛουδίαΑλιάκμονα - Κατασκευές και χειροτεχνίες με θέματα
πουλιά και ζώα
· Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης Ζωγραφική και χειροτεχνίες με περιβαλλοντικά
θέματα.
· PRAKSIS mobile school-Κινητό σχολείο
· You in Europe - “Τα παιδία παίζει… παραδοσιακά”.
Μικροί και μεγάλοι ξαναθυμόμαστε παίζοντας τα
παραδοσιακά παιχνίδια της γειτονιάς όπως αμπάριζα,
κρυφτό, κυνηγητό, κουτσό, αγαλματάκια.
· USB - Διαδραστικά παιχνίδια για ομαδικότητα ίσα
δικαιώματα και εκμάθηση ξένων γλωσσών.
· ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Κατασκευές από ανακυκλώσιμα
υλικά με το ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Παιδότοπος
12.00 – 13.30

Kids and nature – Ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες
φυσικής άσκησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για
παιδιά ηλικίας 5-10
12.00 – 13.30
Όμιλος 1899 - Αθλητικές δράσεις, παρουσιάσεις αθλημάτων
από ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης“Ο
Ηρακλής“. Στη διάρκεια των δράσεων αυτών θα
προσφερθούν 5 εγγραφές για την ομάδα στίβου για παιδιά
προσφύγων ή οικογενειών που έχουν ανάγκη και 30
μπλούζες του ομίλου.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη καθημερινά στις 21.30

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου
·
·
·
·

Κρουστόφωνο
Mirror Tuners
De Facto
Λουδίας

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ BAZAAR
Πέμπτη 15/9
18.00 – 21.00
· Σεμινάριο για χειροποίητο χαρτί (χαρτοπολτός, σίτες,
πρεσάρισμα, στέγνωμα χαρτιού)
ΑΡΤΗΤΑ
· Παρουσίαση-ενημέρωση για τα οφέλη της Ιπποκράτειας
και Πυθαγόρειας διατροφής-ΜΥΓΔΟΝΙΑ
Κατασκευάζουμε μικρούς ξύλινους καταπέλτες.
ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ. Κόβουμε με το πριόνι, χρησιμοποιούμε
γυαλόχαρτο, τρυπάμε, δένουμε με σύρμα, κολλάμε, και ο
καταπέλτης μας είναι έτοιμος! Διάρκεια 2 ώρες για παιδιά
18+

Παρασκευή 16/9
18.00 – 21.00
· Εργαστήριο ξυλουργικής για μικρούς και μεγάλουςCLAUDIO MONDIN, Ξυλουργός
· Κατασκευάζουμε, Παίζουμε και μαθαίνουμε με τα
Μαθηματικά - ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ. Δημιουργούμε ομαδικά ένα
τρισδιάστατο φράκταλ τετράεδρο και το αφήνουμε να
μας μιλήσει για την ύλη του σχολείου μας. Χρόνος
εργαστηρίου 2 ώρες για εφήβους 13-18 ετών.

Σάββατο 17/9
18.00 – 21.00
· Υφαίνουμε σε μικρούς ατομικούς αργαλειούς ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ. Η υφαντική δεν είναι παιχνίδι. Μπορούμε
όμως να παίξουμε με τα χρώματα, τα νήματα, τις
πλέξεις. Μικροί ατομικοί αργαλειοί θα περιμένουν όσους
θέλουν να τους δοκιμάσουν. Αρκεί να σεβαστούν τους
κανόνες του παιχνιδιού. Για εφήβους 14+ ετών και
ενήλικες.
· Γλυπτική σε Στεατίτη (Soapstone, Speckstein) ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ. Παίρνουμε ένα κομμάτι πέτρα στα χέρια
μας και με τα κατάλληλα εργαλεία έχουμε μια πρώτη
αίσθηση της απίστευτα μικρής αντίστασης που έχει ο
στεατίτης και της χαράς να βλέπεις γρήγορα
αποτελέσματα χωρίς να έχεις γνώσεις από μια τέχνη που
φαντάζει δύσκολη, αλλά μπορεί να γίνει και λίγο σαν
παιχνίδι, τη λιθογλυπτική σε Στεατίτη!
Για παιδιά από 10 ετών, έφηβους και Ενήλικες.
• ΣΠΕΙΡΑ ΓΗΣ. Δράση εξοικείωσης με τις καλλιέργειες και
την παραγωγή τροφής για τα παιδιά
17.00-21.00
· Εργαστήριο φυσικής δόμησης για μαγείρεμα σε
υπαίθριο χώρο με ζύμωμα και ψήσιμο ψωμιού
· Κατασκευές φυσικής δόμησης για παιδιά- Απομίμηση
κτισίματος χελιδονιοφωλιών.
Κώστα Κοντομάνος, Βασίλης Παπατριανταφύλλου

· bb5 percussion system
· Lostre Community
· Soul Fire

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου
· Κρούση
· At Last
· Super Stereo

AΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Παρασκευή16/9 και Σάββατο 17/9
18.00-22.00
Rapid Test - PRAKSIS
Εθελοντές και στελέχη της Praksis, κοινωνικός λειτουργός και ιατρός θα ενημερώνουν για τον HIV και την ηπατίτιδα Β και C και
θα παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους και όσες επιθυμούν να κάνουν το γρήγορο τεστ (rapid test) δωρεάν και ανώνυμα σε Κινητή
Μονάδα που θα βρίσκεται στους χώρους του GREENWAVE

Κυριακή 18/9 – SOLAR RIDE!
Την Κυριακή 18 Σεπτέμβρη, στο πλαίσιο του 6ου Greenwave Festival
όλοι/ες μαζί κάνουμε ποδήλατο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης
με σκοπό περάσουμε ένα δυναμικό μήνυμα για το κλίμα. Για μια ακόμη χρονιά, η Greenpeace διοργανώνει το Solar Ride μια ποδηλατοδρομία αφιερωμένη στον πιο ανεξάντλητο πόρο που μας δίνει η φύση: την ηλιακή ενέργεια!
Αφετηρία: 11.00 Greenwave Festival (Δημοτικό Πάρκο ΧΑΝΘ)

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα συλλέγονται σχολικά είδη και γραφική ύλη τα οποία θα διανεμηθούν σε
όσα παιδιά τα έχουν ανάγκη.
Στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργεί μπαζάρ με παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, μεταποιητές, χειροτέχνες πολλοί από τους οποίους έχουν
μορφή Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και πέρα από την παραγωγική-οικονομική δραστηριότητα έχουν και παράλληλη κοινωνική
δραστηριότητα σε ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη, τη σχέση μας με τα μη ανθρώπινα πλάσματα που ζουν
στον πλανήτη μας.

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:
Tηλ. 2310 222503, e-mail: greenwavefestival@gmail.com
website: http://greenwavefestival.com,
https://www.facebook.com/GreenWaveThess,
https://twitter.com/greenwavefest
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

