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Ένας Δήμος.. ..μια Γιορτή !!
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19|12
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
16.00 : Μικροί Χορωδοί
            Τραγουδάμε ύμνους και κάλαντα των Χριστουγέννων
17.00 : Η παραμυθοχώρα άνοιξε και σας περιμένει

Αφήγηση Χριστουγεννιάτικου παραμυθιού
18.00 : Την ψυχή μου ψάχνω, το γούρι μου φτιάχνω

Μαθαίνουμε για τα γούρια και ζωγραφίζουμε ρόδια πάνω σε ξύλο

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
17.00 : Παιδικές φωνούλες πάνω σε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες
            Παιδική χορωδία
18.00 : Τα παιδιά του ΚΔΑΠ εν δράση
            Μουσική και χορός έγιναν ένα, τα παιδιά φτιάχνουν την δική τους χορογραφία
            για τον διαγωνισμό που θα γίνει στο κέντρο

ACCORDIA band: Retro
Κάτωλας, 16.30
Πληροφορίες σελ.17

19-24|12
Χριστουγεννιάτικα Music Spots
Οι δρόμοι γεμίζουν μουσική από Dj’s της πόλης
10.30 - 13.30 και 17.00 - 20.00

20|12
Ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί
Tμήμα Χανίων των Γιατρών του Κόσμου
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, από τις 10.00
Πληροφορίες σελ. 23

Χριστουγεννιάτικα Ζαχαρομαγειρέματα
Κέντρο Κοινότητας  Παράρτημα Σούδα, 10.00 - 12.00
Πληροφορίες σελ.24

Οι καλλικάντζαροι ταξιδεύουν στη Σούδα
«Νύχτα Καλικαντζάρων» με παρέλαση Καλικαντζάρων
και πάρτι Καλικαντζάρων στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας.  Βόλτα με το τρενάκι.
Διοργάνωση : ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων
Δημοτική Ενότητα Σούδας, 17.00
Πληροφόρίες σελ. 20

CoretheBand
Πλατεία 1866, 18.00
Πληροφορίες σελ.17

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Ωδείου “Ι. Μανιουδάκη”
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 19.00
Πληροφορίες σελ. 19

21|12
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
10.00 : Χέρια βουτηγμένα στον πηλό
            Τα παιδιά του 1ου Ειδικού Σχολείου Χανίων δημιουργούν Χριστουγεννιάτικες κατασκευές
            με τη βοήθεια της κεραμίστριας Ασπασίας Βασιλικάκη

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
10.00 : Χριστουγεννιάτικες μελωδίες
11.00 : Προβολή χριστουγεννιάτικης ταινίας
13.00 : Η δίαιτα του Άη Βασίλη, προετοιμασία Θεατρικού

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
16.00 : Οι μικροί χορευτές
           Μουσικοχορευτική αγωγή, πρόβες για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή του κέντρου
17.30 : Κατασκευή κουστουμιών για την θεατρική παράσταση

Εγώ ο Κολοκυθάκης
Προβολή Κινηματογραφικής Ταινίας
Πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου, Πυθάρι, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Ο Καραγκιόζης στον μύλο των Καλκαντζάρων
Παράσταση θεάτρου σκιών
Δημοτικό Σχολείο Κεραμιών (Κατωχόρι), 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Freaktones Party Band
Πλατεία 1866, 18.00
Πληροφορίες σελ. 17

Τα πτερόεντα δώρα
Θεατρική παράσταση βασισμένη σε διηγήματα του Α. Παπαδιαμάντη, με τη Μαρινέλλα Βλαχάκη
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 21.00
Πληροφορίες σελ. 20
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22|12                                                                                                          
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
09.00 : Έναρξη των Χριστουγέννων στο Κ.Δ.Α.Π Παλιάς Πόλης
            Με χορό, μουσική και φαντασία, στολίζουμε το κέντρο με κατασκευές από τα ίδια τα παιδιά
            Ακολουθούν διαδραστικά παιχνίδια και το κυνήγι του χαμένου κλειδιού για να ανοίξουμε 
            το σεντούκι με τους κρυμμένους θησαυρούς του Άη Βασίλη

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
10.00 : Θεατρικό : Ο Άη Βασίλης είναι πράσινος
            Χορεύουμε, τραγουδάμε, παίζουμε στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του κέντρου μας

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
10.00 : Εργαστήρι των ξωτικών 
            Δεντράκια από κουκουνάρια και φελλό
11.00 : Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη κέφι και χαρά
            Γιαγιάδες και παππούδες από τα ΚΑΠΗ της πόλης έρχονται 
            να ευχηθούν στα παιδιά του κέντρου
12.00 : Η δίαιτα του Άη Βασίλη, προετοιμασία Θεατρικού

Οι αεροπρόσκοποι προσγειώνονται με το έλκηθρο του Αϊ Βασίλη!!!
Χειροποίητες, Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τα παιδιά του 8ου Συστήματος Αεροπροσκόπων 
Χανίων και τους γονείς τους, face painting και πολλές άλλες εκπλήξεις!! 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων - 8ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Χανίων
Δημοτικός Κήπος (Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δήμου Χανίων)
Ώρες 11.00 - 17.00

Δροσουλίτες
παράσταση μαύρου θεάτρου – κουκλοθέατρου
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 12.00 και 18.00
Πληροφορίες σελ. 20

Η μουσική παρέα ΚΑΘ’ ΩΔΩΝ 
τραγουδάει κάλαντα και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στα στενά της πόλης 
Αφετηρία : Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 12.30

Το κρυστάλλινο κλειδί
Παράσταση κουκλοθεάτρου
Πναυματικό Κέντρο Ζωοδόζου Πηγής Μουρνιών, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Ο Καραγκιόζης στον μύλο των Καλκαντζάρων
Παράσταση θεάτρου σκιών
Χαζήρειο Ίδρυμα Αγίας Μαρίνας, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Εγώ ο Κολοκυθάκης
Προβολή Κινηματογραφικής Ταινίας
Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου, 18.00
Συνδιοργάνωση με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βαμβακόπουλου
Πληροφορίες σελ. 22

Cretan Jazz Project
Πλατεία 1866, 18.00
Πληροφορίες σελ.17

Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 21.00
Πληροφορίες σελ. 15

23|12                                                                                                          
Οι αεροπρόσκοποι προσγειώνονται με το έλκηθρο του Αϊ Βασίλη!!!
Χειροποίητες, Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τα παιδιά του 8ου Συστήματος Αεροπροσκόπων 
Χανίων και τους γονείς τους, face painting και πολλές άλλες εκπλήξεις!! 
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων - 8ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Χανίων
Δημοτικός Κήπος (Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δήμου Χανίων)
Ώρες 11.00 - 17.00

Παιδιά μ΄ ήρθαν τα κόλιαντα  κι όλοι να ΄τοιμαστείτι...
Μία μουσική διαδρομή στα στενά της Παλιάς Πόλης, 12.30
Πληροφορίες σελ. 17

Χριστούγεννα...παρέα με την παράδοση
Παραδοσιακός Σύλλογος ΑΡΟΔΑΜΟΣ
Μουσικοί : Χρυσοχεράκης Μανώλης, Τριανταφύλλου Γιώργος, Βερυκάκης Γεράσιμος, Σωτήρης 
Καριοφύλης | Παρουσίαση : Αντωνία Φατσέα
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 12.00

Το κρυστάλλινο κλειδί
Παράσταση κουκλοθεάτρου
Αίθουσα Αγροτικού Συναιτερισμού, Πλατεία Ηρώων, Περιβόλια 12.00
Πληροφορίες σελ. 22

Εργαστήριο κατασκευής ξύλινων παιχνιδιών για παιδιά 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 17.00 - 18.30
Πληροφορίες σελ. 19
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23|12                                                                                                          
Αν ήμουν Άη Βασίλης
Σύλλογος «Ορίζοντας»
Ταμπλό με σχετικά κείμενα των παιδιών
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 17.00 - 18.30

Μarmitas Jazz Band (Christmas Edition)
Πλατεία 1866, 18.00
Πληροφορίες σελ. 17

Τοσοδούλικα η κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Το κρυστάλλινο κλειδί
Παράσταση κουκλοθεάτρου
Πολύκεντρο Σούδας, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Για βγέτε, δέτε, μαθέτε
Αίθουσα Ιερού Ναού Αγ. Γερασίμου Νεροκούρου, 19.00
Πληροφορίες σελ. 22

THE KING AND I, the musical 
σε μετάδοση από το London Palladium Theater.
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 20.00
Πληροφορίες σελ. 15

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 20.00
Πληροφορίες σελ. 15

24|12                                                                                                          
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
10.00 : Το εργαστήριο του Άι Βασίλη και των ξωτικών
            Χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες για την οικογένεια μου 
            Πάρτι καλικατζάρων
            Σκανταλιές και παιχνιδίσματα στο ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης
11.00 : Κατασκευή το Δέντρου των ευχών

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
10.00 : Το ΚΠΔ Λενταριανών γιορτάζει
            Χριστουγεννιάτικη γιορτή του κέντρου

Ο Άη Βασίλης έχασε το σκούφο του
Χριστουγεννιάτικο κυνήγι θησαυρού
Προαύλιο Δημαρχείου Χανίων, 11.00 – 13.00
Πληροφορίες σελ. 24

Ένα αλλιώτικο δώρο 
Μικρές ιστορίες με γαντόκουκλες
Για παιδιά από 5 ετών και πάνω
Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Χανίων (Δημοτικός Κήπος), 11.00

Κάλαντα στους δρόμους της πόλης
από το Παραδοσιακό Σύλλογο “Το Ρόδο” 

Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια
Λαογραφικός Όμιλος Χανίων, Τουριστικός Σύνδεσμος Κρήτης
Μουσικοί : Αρτέμης Πεντάρης, ο Βασίλης Αρβυλάκης και ο Μάριος Πετράκης 
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 12.00

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
16.00 :  Χριστούγεννα ανα τον κόσμο
             Παραδόσεις και συνήθειες άλλων λαών
17.00 : Καλυφθείτε... Βρέχει ευχές !!
            Ελάτε να φτιάξουμε τη βροχή των ευχών
18.00 : Καλικαντζαράκια εν δράσει
           Μαθαίνουμε για τους καλικάντζαρους και ζωγραφίζουμε παγίδες με χαρτί

26|12                                                                                                          
SANTA RUN
Εκκίνηση 1ο Γυμνάσιο Χανίων, 13.00
Πληροφορίες σελ. 17

Το κρυστάλλινο κλειδί
Παράσταση κουκλοθεάτρου
Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας - Γαλατάς, 12.00
Πληροφορίες σελ. 22
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26|12                                                                                                          
Ο Καραγκιόζης στον μύλο των Καλκαντζάρων
Παράσταση θεάτρου σκιών
Πολύκεντρο Σούδας, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Το κρυστάλλινο κλειδί
Παράσταση κουκλοθεάτρου
Πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου, Πυθάρι, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

27|12                                                                                                         
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
09.00 : Κυνήγι ηρώων στη βιβλιοθήκη μας
            Ψάχνουμε στη βιβλιοθήκη και ζωντανεύουμε Χριστουγεννιάτικους ήρωες
11.00 : Πόσες ευχές χωράει άραγε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο! 
            Θα αντέξει το βάρος της αγάπης; Εργαστήριο ευχών
13.00 : Ο Άη Βασίλης έπαθε αμνησία !!! 
            Ελάτε να ζωγραφίσουμε το χωριό για να του το θυμίσουμε - Εργαστήρι ζωγραφικής

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
10.30 : Οι μικροί και μεγάλοι σκούφοι εν δράση
           Τα παιδιά του Κ.Δ.Α.Π και τα μέλη του Ε’ Καπή Σπλάτζιας έρχονται σε συνεργασία
           και δημιουργούν μαζί το Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι κατασκευών και γλυκισμάτων’’
12.00 : Ελάτε να γιορτάσουμε όπως το παλιό καλό καιρό.  Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων

Η Μπάμπουσκα 
Ένα σύγχρονο παραμύθι βασισμένο σε λαϊκό μύθο
Για παιδιά…: 6-12 ετών
Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας, 11.00

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
16.00 : Χριστούγεννα γλυκά σαν σοκολάτα
17.00 : Ιστορίες γύρω από το τζάκι
18.00 : Προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας

Εγώ ο Κολοκυθάκης
Προβολή Κινηματογραφικής Ταινίας
Αίθουσα Αγροτικού Συνεταιρισμού, Πλατεία Ηρώων, Περβόλια, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

27-31|12                                                                                                    
Χριστουγεννιάτικα Music Spots
Οι δρόμοι γεμίζουν μουσική από Dj’s της πόλης
10.30 - 13.30 και 17.00 - 20.00

28|12                                                                                                         
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
09.00 : Χεράκια βουτηγμένα στη ζύμη
            Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων στολιδιών με ζυμάρι
11.00 : Ο Άη Βασίλης ψάχνει την κάλτσα του !!
            Κατασκευάζουμε την κάλτσα του Άη Βασίλη και την απλώνουμε στο τζάκι
13.00 : Πρωτότυπες πρωτοχρονιάτικες κάρτες
            Ελάτε να φτιάξουμε κάρτες από πατατοσφραγίδες !!

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
10.00 : Εργαστήρι των ξωτικών 
            Ο Άη Βασίλης σφήνωσε στην καμινάδα
11.00 : Τρίγωνα – κάλαντα σκόρπισαν παντού 
            Δραματοποίηση Xριστουγεννιάτικων δρώμενων
12.00 : Καλικαντζαροσκανδαλιές 
            Παιχνίδια και χορός

Παραμυθένια γιορτή
Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση
Προαύλιο Δημαρχείου Χανίων, 12.00
Πληροφορίες σελ. 24

Ο Καραγκιόζης στον μύλο των Καλκαντζάρων
Παράσταση θεάτρου σκιών
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Σκλόκας, Ακρωτήρι - Χορδάκι, 12.00
Πληροφορίες σελ. 22

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
16.00 : Ανοίγουμε το σεντούκι με τα παραμύθια
           Παραμυθοιστορίες, αφήγηση - δραματοποίηση
           Εορταστική ατμόσφαιρα : μουσική, χορός, γλυκίσματα για να κλείσει ευχάριστα το 2018

Εγώ ο Κολοκυθάκης 
Προβολή Κινηματογραφικής Ταινίας
Αίθουσα Ιερού Ναού Αγ. Γερασίμου Νεροκούρου, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22



10

28-29|12                                                                                                    
Εθνικό Θέατρο - Μικρό Εθνικό “Τραμπάλα”
παράσταση για παιδιά ηλικίας από 2 ετών
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
28|12 : 17.30 και 19.30
29|12 : 11.00
Πληροφορίες σελ. 18

29|12                                                                                                         
Παραδοσιάκοι χοροί 
Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρωτηρίου ΚΑΓΙΑΛΕΣ
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 12.00

Εγώ ο Κολοκυθάκης
Προβολή Κινηματογραφικής Ταινίας
Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας, Γαλατάς, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Για βγέτε, δέτε, μαθέτε
Αίθουσα Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγυιά Θερίσου, 19.00
Πληροφορίες σελ. 22

Giacomo Puccini “Το Κορίτσι της Δύσης” 
Μετάδοση παράστασης από τη Metropolitan Opera
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 19.55
Πληροφορίες σελ. 15

30|12                                                                                                         
Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια
Λαογραφικός Όμιλος Χανίων, Τουριστικός Σύνδεσμος Κρήτης 
Μουσικοί : Αρτέμης Πεντάρης, ο Βασίλης Αρβυλάκης και ο Μάριος Πετράκης
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 12.00

Εργαστήριο κατασκευής ξύλινων παιχνιδιών για παιδιά
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 17.00 - 18.30
Πληροφορίες σελ. 19

Εγώ ο Κολοκυθάκης
Προβολή Κινηματογραφικής Ταινίας
Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Το φως της αγάπης
Λιμανάκι Νέας Χώρας, 18.00
Πληροφορίες σελ. 24

Για βγέτε, δέτε, μαθέτε
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρυπέτρου, Θέρισο, 19.00
Πληροφορίες σελ. 22

Ένα πιάνο, μια Σοπράνο κι ένας Τενόρος... σε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
Μυρσίνη Μαργαρίτη σοπράνο | Δημήτρης Πακσόγλου τενόρος | Ζωή Ζενιώδη πιάνο
Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», 20.30
Πληροφορίες σελ. 16

31|12                                                                                                         
Γεύμα Αγάπης στους άστεγους συνανθρώπους μας
Ο Δήμος Χανίων  την παραμονή της Πρωτοχρονιάς  θα προσφέρει  γεύμα αγάπης στους άστεγους 
συνανθρώπους της πόλης μας.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας  Α. με. Α και Ισότητας

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
10.00 : Πάρτι για τον Άγιο Βασίλη
            Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του ΚΔΑΠ. Μουσικοκινητικό Παραμύθι
12.00 : Το ταχυδρομείο του Άη Βασίλη
            Γράφουμε γράμμα και στέλνουμε ευχές σε ανθρώπους 
            που ζουν μόνοι τους μακριά από την οικογένειά τους

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
10.00 : Το πάρτι των καλικαντζάρων

Παραδοασιακοί χοροί
με τον Χορευτικό Όμιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης”  
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 12.00

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
16.00 : Χριστούγεννα στη φύση
            Μαζεύουμε υλικά από την αυλή και φτιάχνουμε τα δικά μας 
            φυσικά Χριστουγεννιάτικα Δεντράκια
17.00 : Ο Σκρούτζ και τα πνεύματα των Χριστουγέννων
            Προβολή ταινίας
18.00 : Ο Άη Βασίλης πρασίνισε!!
            Όχι από το κακό του, αλλά επειδή τα παιδιά φτιάχνουν πρωτότυπα οικολογικά στολίδια
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31|12                                                                                                         
Εκδήλωση υποδοχής Νέου Έτους
μια “ζεστή βραδιά” γεμάτη εκπλήξεις. Συμμετέχει η η μουσική συλλογικότητα “yar aman”, 
Πλατεία 1866, 22.30

02|01                                                                                                         
Εκδρομή, γεύμα και εκπλήξεις
για τα παιδιά οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων οικογενειών της Πόλη μας
Αναχώρηση έξω από το Δημαρχείο 08.30

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
09.00 : Είναι Χριστούγεννα Λαλλού 
            Αφήγηση και δραματοποίηση με τη συμμετοχή παιδιών 
11.00 : Κάντε τις παλάμες σας μέτρο
            Δημιουργούμε στεφάνια με μέτρο και καλούπι τις παλάμες των παιδιών
13.00 : Χορεύουμε και παίζουμε με τα ξωτικά των Χριστουγέννων 
            Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, ακροστοιχίδες, σταυρόλεξα για μικρούς και μεγάλους

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
10.00 : Το δέντρο των ευχών
11.00 : Ο ανακυκλωμένος Άη Βασίλης
12.00 : Στόχοι για τη Νέα Χρονιά

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
16.00 : Οι περιπέτειες του Άη Βασίλη
           Ατελιέ ζωγραφικής με πινέλα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε χαρτί του μέτρου 
           το ταξίδι του Αη Βασίλη στις καμινάδες του κάθε σπιτιού
           Χριστούγεννα γλυκά σαν σοκολάτα
           Θεατρικό παιχνίδι – δραματοποίηση παραμυθιού 
           Κάθε παιδί θα φέρει το δικό του αγαπημένο χριστουγεννιάτικο παραμύθι 
           και το παρουσιάζει πίνοντας την ζεστή σοκολάτα του

Τοσοδούλικα η κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας, Γαλατάς, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Για βγέτε, δέτε, μαθέτε
Αίθουσα Πολισιτικού Συλλόγου Καθιανών, 19.00
Πληροφορίες σελ. 22

Δημήτρης Μιμίδης | Νυχτερινά Chopin
Ρεσιτάλ πιάνου
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 21.00 
Πληροφορίες σελ. 16

02-03|01                                                                                                    
Ανατολικά του ήλιου, Δυτικά της Σελήνης
Οπτικοποιημένη αφήγηση παραμυθιού
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 18.00 και 20.00
Πληροφορίες σελ. 21

03|01                                                                                                         
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
09:00 : Οι τάρανδοι κρυολόγησαν 
            Βοηθήστε τα ξωτικά να ντύσουν ζεστά τους ταράνδους του Άη Βασίλη
11:00 : Προσοχή στους καλικάντζαρους 
            Επινόηση θεατρικού σκέτς από την ομάδα των παιδιών του κέντρου 
13.00 : Το κουτί του Γιάννη
            Εργαστήριο παροιμιωδών εκφράσεων

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
10.00 : Το σκίτσο της νέας χρονιάς. 
            Πως φαντάζονται την νέα χρονιά τα παιδιά μέσα από δημιουργικές, κατασκευές, 
            ζωγραφιές , γραφή.
            Το πιο πρωτότυπο ημερολόγιο του 2019 κατασκευή από τα παιδιά

Γράμματα στον Άγιο Βασίλη
Παρουσίαση του βιβλίου από τη συγγραφέα Σοφία Νικολιδάκη
Για παιδιά…: 5 ετών και πάνω
Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Χανίων (Δημοτικός Κήπος), 11.00

Πινόκιο
Παράσταση θεάτρου μαριονέτας
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 12.00 και 17.30
Πληροφορίες σελ. 21

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
15.00 : Ιστορίες για να πάει καλά ο χρόνος
16.00 : Κοπή πίτας 
17.00 : Γιορτινό καραόκε
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03|01                                                                                                          
Ο Καραγκιόζης στον μύλο των Καλκαντζάρων
Παράσταση θεάτρου σκιών
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαθά, 18.00
σε συνδιοργάνωση με τους Πολ. Συλλόγους Καλαθά και Χωραφακίων
Πληροφορίες σελ. 22

Κινηματογράφος για Παιδιά και Νέους
στο πλαίσιο του Santa Run
Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 18.00 - 22.00
Πληροφορίες σελ. 20

Τοσοδούλικα η κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
Αίθουσα Αγροτικού Συναιτερισμού Πλατεία Ηρώων, Περιβόλια, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

04|01                                                                                                         
Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη
09.00 : Η αυλαία ανοίγει : Καλικάντζαροι εναντίον ξωτικών 
            Κουκλοθέατρο βασισμένο στους αγαπημένους ήρωες των Χριστουγέννων  
11.00 : Μαγειρεύουμε αλά Πρωτοχρονιάτικα
            Συνταγές και λιχουδιές της κρητικής κουζίνας 
13.00 : Σήμερα τα φώτα
            Αφιέρωμα στην ημέρα των Φώτων

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παλιάς Πόλης
10.00 : Το γούρι της Νέας Χρονιάς 
            Τα παιδιά μαζί με τα μέλη του Ε’ ΚΑΠΗ Σπλάντζιας, φτιάχνουν το δικό τους ιδιαίτερο γούρι
            από πηλό, που θα αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες τους για το νέο έτος.
            Αμέσως μετά, εργαστήρι παραδοσιακών γλυκισμάτων από τις κυρίες του ΚΑΠΗ.

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
10.00 : Οι δώδεκα μήνες - Δραματοποίηση παραμυθιού
11.00 : «Ο Φεγγαροσκεπαστής»  
             Διαδραστικό παραμύθι με κούκλες
12.00 : Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι | Προβολή ταινίας

Τοσοδούλικα η κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
Αίθουσα Ιερού Ναού Αγ. Παντελεήμονα Κόκκινου Μετοχιού, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Για βγέτε, δέτε, μαθέτε
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 20.00
Πληροφορίες σελ. 22

05|01                                                                                                         
Ο Καραγκιόζης στον μύλο των Καλκαντζάρων
Παράσταση θεάτρου σκιών
Θέρισο - Βαρύπετρο, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Τοσοδούλικα η κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
Ακρωτήρι - Αρώνι ή Στέρνες, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22

Δημήτρης Ντρουμπογιάννης | Μουσικές Ακροβασίες σε Ασπρόμαυρο Φόντο
Ρεσιτάλ πιάνου
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 21.00
Πληροφορίες σελ. 16

06|01                                                                                                         
Εργαστήριο κατασκευής ξύλινων παιχνιδιών για παιδιά
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 17.00 - 18.30
Πληροφορίες σελ. 19

Τοσοδούλικα η κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
Πολύκεντρο Σούδας, 18.00
Πληροφορίες σελ. 22
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ κι ΕΚΘΕΣΕΙΣ

05-12|12                                                                                                    
Χριστουγεννιάτικο παζάρι Γιατρών του κόσμου 
Πύλη Sabbionara
Καθημερινά : 14.00 - 22.00 | Σάββατο και Κυριακή από τις 10.00
Πληροφορίες σελ. 23

15-18|12                                                                                                    
Νέοι Πολίτες του Κόσμου - Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
Πύλη Sabbionara, 11.00 - 19.00
Πληροφορίες σελ. 23

21|12-06|01                                                                                              
Έκθεση παλαιών ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 18.00 - 22.00
Πληροφορίες σελ. 25

24-31|12                                                                                                   
Χριστουγεννιάτικη Αγορά
για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο
Ώρα :10:00-13:00 και 17:00-20:00
Πληροφορίες σελ. 24
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Φωτοδότηση Χριτστουγεννιάτικου Δέντρου
με τη Ρένα Μόρφη

Η Ρένα Μόρφη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Αποφοίτησε από το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της 
Φιλοσοφικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Έκτοτε ζει στην Αθήνα. Από τα σχολικά της χρόνια βρέθηκε δίπλα σε αξιόλογους καλλιτέχνες όπως την Βάσω 
Ζαγόρη, την Claudia Delmer, τη Φώφη Ρούσου, την Έλλη Πασπαλά και τη Νατάσα Φλουρή. 

Στο ξεκίνημα της καριέρας της βρέθηκε στο πλάι του Φοίβου Δεληβοριά, με τον οποίο συνεργάζεται μέχρι και 
σήμερα. Από τον Δεκέμβριο του 2010 είναι η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Imam Baildi, με τους οποίους 
συμμετείχε σε μεγάλα, Διεθνή Φεστιβάλ . 
Το 2016 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο Σούλη Ανατολή. 
Η Σούλη Ανατολή είναι μια φανταχτερή, πανεποχική, λαϊκή ντίβα κι εκτός αυτού είναι το καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε η γιαγιά της όταν ήταν τραγουδίστρια, στο Βόλο, τη δεκαετία του ’50. Το 
2018 συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά «Το σόι σου», υποδυόμενη τη Σούλη Ανατολή.

07|12
Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, 21.00

Κοντσέρτο για πιάνο & βωβό κινηματογράφο
με τον συνθέτη και διακεκριμένο σολίστ  Γιώργο Σαλτάρη
Ένα ταξίδι στην 7η Τέχνη της δεκαετίας του 1930 με τον Γιώργο Σαλτάρη  να ερμηνεύει επί σκηνής το 
Κοντσέρτο του, επενδύοντας  με  το πιάνο ολόκληρη την μοναδική ταινία  «Τα Φώτα της Πόλης» (1931) του 
Τσάπλι Τσάπλιν που θα προβάλλεται  παράλληλα στη μεγάλη οθόνη με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. 
Παραγωγή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
Συνδιοργάνωση : Σύλλογος Santa Run, Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Πνευματικό Κέντρο

18|12|2018
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 20.30

Ελεύθερη είσοδος
Προαιρετικά θα υπάρχει κουτί εισφοράς υπέρ του σκοπού του Santa Run Chania.

Σύλλογος Εκφραστικού Χορού “Συν-Κίνηση”
Μadama Βutterfly
Το Σωματείο Santa Run Chania στο πλαίσιο των Πολιτιστικών – Κοινωνικών του δράσεων συνδιοργανώνει 
μαζί με το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού “Συν-Κίνηση”  και το Δήμο Χανίων, την χοροθεατρική 
παράσταση  «Μadama Βutterfly» από την εφηβική ομάδα της Συν-Κίνησης. Η δράση υποστηρίζεται από 
το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Chania. 
Συνδιοργάνωση : Σύλλογος Santa Run, Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος 
Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Πνευματικό Κέντρο

17|12|2018
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 20.30 

Ελεύθερη είσοδος - Προαιρετικά θα υπάρχει κουτί εισφοράς υπέρ του σκοπού του Santa Run Chania.

Ο Μίκης φιλοξενεί τον Μάνο
Μουσικό αφιέρωμα για 2 Πιάνα & 3 Φωνές
Ερμηνεύουν : Βασίλης Λέκκας, Δέσποινα Δρακάκη, Τάσος Ψαλλιδάκης
Μουσική μεταγραφή για 2 πιάνα : Τάσος Καρακατσάνης
Σολίστ : Δέσποινα Δρακάκη
Προλογίζει : Παρή Πιπεράκη

10-11|12

Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 21.30
Είσοδος ελεύθερη

Giuseppe Verdi “La Traviata”
Σε ζωντανή μετάδοση από τη Metropolitan Opera
Ο νέος Μουσικός Διευθυντής της Met, Yannick Nézet-Séguin διευθύνει τη διαχρονική τραγωδία του Verdi, Λα 
Τραβιάτα, σε παραγωγή του Michael Mayer. Αυτή η νέα παραγωγή εκτυλίσσεται σε ένα εκθαμβωτικό σκηνικό 
του 18ου αιώνα που αλλάζει με τις εποχές. Η Diana Damrau ερμηνεύει την καταδικασμένη ηρωίδα Βιολέττα, 
απέναντι στον μοναδικό Juan Diego Flórez που επιστρέφει στην Met για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια 
υποδυόμενος τον εραστή της.

15|12 : Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 19.55
Είσοδος : 15 € | Μειωμένο: 10 €



15

Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη
Μουσική από μια φανταστική ταινία
με την Κλεονίκη Δεμίρη, τραγούδι και το Νίκο Πλατύραχο, πιάνο

Ο Νίκος Πλατύραχος («Σεπτέμβριος», «Oνειρογραφία», «Tα Άστεγα», 
«Χορωδία του Χαρίτωνα» κ.α.) έχοντας γράψει μεταξύ άλλων μουσική 
για περισσότερες από 20 ταινίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου...
και η Κλεονίκη Δεμίρη έχοντας ερμηνεύσει μερικά από τα πιο 
σημαντικά κινηματογραφικά τραγούδια στις παραστάσεις που δίνει 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
συναντώνται και μας οδηγούν με το ταλέντο και την εμπειρία τους 
στα μυστικά τοπία του κινηματογράφου ή σε ό,τι θα μπορούσε να είναι 
κινηματογράφος, με «Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη». 
Τραγούδια του  διεθνούς και ελληνικού κινηματογράφου δραπετεύουν 
από το κινηματογραφικό πανί και αναδύονται σε μια ονειρική μουσική 

παράσταση με πολύ πάθος, συγκίνηση, εφηβικές ανησυχίες και ανεκπλήρωτους έρωτες, αλλά και χαρά, ελπίδα και θετική ενατένιση του μέλλοντος .  
Σκηνές αγαπημένων ταινιών, μουσικές και εικόνες, στιγμές ίσως από το έργο της δικής μας ζωής, ή από αυτό που θα θέλαμε να είναι η ζωή μας. Και 
όλα αυτά σε μια πολύχρωμη μουσική τοιχογραφία, υποβλητική, μυσταγωγική και κρυφά υποσχόμενη..

22|12
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη της 
Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο πρόσφατα ανακαινισμένο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» που συμπίπτει με την 
παρθενική της εμφάνιση στα Χανιά.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρώτη συμφωνία του μεγάλου Αυστριακού μουσουργού W.A.Mozart, τη 
σουίτα ‘Peer gynt “  του Νορβηγού συνθέτη E.Grieg, τα έργα Cantique και Pavane του Γάλλου G.Faure, 
αποσπάσματα από το χριστουγιεννιάτικο ορατόριο του J.S.Bach και τέλος κάλαντα της Κρήτης και της Ικαρίας 
σε ενορχήστρωση του Καβαλιώτη συνθέτη Α.Βασιλειάδη. 
Συμμετέχει η πολυβραβευμένη νεανική χορωδία του δήμου Ηρακλείου σε διεύθυνση του Γιάννη Ιδομενέως την 
οποία πλαισιώνουν σπουδαστές και απόφοιτοι από σχολεία των Χανίων.
Τη συναυλία διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και διακεκριμένος μαέστρος Μίλτος Λογιάδης.

23|12

Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” 20.00
Είσοδος ελεύθερη

The King and I
Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ σε μετάδοση από το London Palladium Theater

Μια παραγωγή από τους κορυφαίους δημιουργούς Rodgers and Hammerstein, με πρωταγωνιστές την Kelli 
O’Hara στον ρόλο της Άννα και τον Ken Watanabe στον ρόλο του Βασιλιά, σε μια παράσταση που τίμησε και 
τους δυο με εξαιρετικές κριτικές, βραβεία Tony και συνεχόμενες sold out παραστάσεις στην Νέα Υόρκη και το 
Λονδίνο!  Η υπόθεση αφορά την άφιξη της Άννας, μιας Αγγλίδας δασκάλας στο Σιάμ του 1862 για να διδάξει 
τα παιδιά του συντηρητικού Βασιλιά της χώρας. Η δασκάλα μέσα από μια εξαιρετικά καλοφτιαγμένη πλοκή, 
οδηγείται σταδιακά στο ισχυρό δέσιμο της τόσο με τα παιδιά, όσο και με τον ίδιο το βασιλιά.   
Πρόκειται για ένα σπάνιο έργο στην θεατρική και κινηματογραφική ιστορία με πλάνα γεμάτα υπέροχα χρώματα 
που μοιάζουν σαν πίνακες ζωγραφικής. Τα επιβλητικά σκηνικά που συγκλονίζουν, η διακόσμηση, αλλά και 
τα όμορφα τραγούδια δίνουν μοναδική ζωντάνια στην παράσταση και μας γεμίζουν με όμορφες αναμνήσεις.   
Η παράσταση περιλαμβάνει ένα πασίγνωστο ρεπερτόριο γεμάτο από τις πιο κλασικές μελωδίες, μεταξύ των 
οποίων είναι τα “Whistle a Happy Tune”, “Getting to Know You”, και φυσικά το “Shall We Dance”.   
Μια φαντασμαγορική παραγωγή με μια διανομή που περιλαμβάνει πάνω από 150 ηθοποιούς και αναβιώνει την 
χρυσή εποχή των ρομαντικών μιούζικαλ, σε μια παράσταση που δίκαια θεωρείται ο «βασιλιάς» των μιούζικαλ!
Διαρκεία 3 ώρες με 1 διάλλειμα, με Αγγλικούς υπότιτλους.

23|12 : Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 20.00
Γενική είσοδος : 12 € , Μειωμένο : 10 €

Giacomo Puccini “Το Κορίτσι της Δύσης”
Προβολή παράστασης από τη Metropolitan Opera
Η Met παρουσιάζει τον φημισμένο τενόρο Jonas Kaufmann, στην πολυαναμενόμενη εμφάνιση του στο 
πρόγραμμα “The Met: Live in HD”, στο ρόλο του παράνομου Ντικ Τζόνσον. Σε αυτό το ρομαντικό έπος της 
Άγριας Δύσης, η σοπράνο Eva-Maria Westbroek εμφανίζεται στο ρόλο της πιστολέρο ηρωίδας του Puccini. Ο 
βαρύτονος Željko Lučić είναι ο άγρυπνος σερίφης Τζακ Ρανς. Διευθύνει ο Marco Armiliato.

29|12 : Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 19.55
Είσοδος : 15 € | Μειωμένο: 10 €
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Δημήτρης Μιμίδης
Νυχτερινά Chopin
Ο Δημήτρης Μιμίδης θα ερμηνεύσει μια επιλεγμένη συλλογή νυχτερινών έργων του Πολωνού συνθέτη Fred-
eric Chopin, εκ των σημαντικότερων συνθετών του Ρομαντισμού. Τα νυχτερινά έργα του συνθέτη έχουν 
παραλληλιστεί και ως τραγούδια  δίχως λόγια και θεωρούνται ως μουσικό ανθολόγιο σταθμός της κλασικής 
μουσικής. Είναι κομμάτια για σόλο πιάνο γραμμένα μεταξύ 1827 και 1846. Συγκαταλέγονται στα ομορφότερα 
σολιστικά έργα για πιάνο που έχουν γραφτεί και κατέχουν σημαντική θέση στο σολιστικό ρεπερτόριο των 
σύγχρονων πιανιστών. Ο Δημήτρης Μιμίδης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη αλλά μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα 
του μουσικά βήματα στο Ρέθυμνο. Απόφοιτος της Ακαδημίας Ferenc Liszt της Βουδαπέστης από όπου και 
αποφοίτησε με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πιάνο και τη μουσική δωματίου με υποτροφία της ουγγρικής 
κυβέρνησης. Στη δεκαετή παραμονή του στην Βουδαπέστη μαθήτευσε δίπλα σε σπουδαίους Ούγγρους πιανίστες 
όπως οι Ferenc Rados, Andras Kemenes, Csalog Gabor και Marta Gulyas.
Ο πιανίστας Δημήτρης Μιμίδης διατηρεί ενεργή καλλιτεχνική δραστηριότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό ως 
σολίστ, ενώ έχει εμφανιστεί στο τρίτο πρόγραμμα παρουσιάζοντας έργα του σύγχρονου συνθέτη Gyorgy 
Kurtag.

02|01|2019
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Δημήτρης Ντρουμπογιάννης
Μουσικές Ακροβασίες σε Ασπρόμαυρο Φόντο
Ένα οδοιπορικό, με εμβληματικά έργα της παγκόσμιας πιανιστικής εργογραφίας (Fazil Say, Ernesto Lecuona, 
Sergei Rachmaninoff, Μάνος Χατζιδάκις, κ.ά) και πάντα με αφετηρία την «κοινή γλώσσα της Μουσικής». 
Δημιουργοί διαφορετικών εποχών και τεχνοτροπιών (ο καθένας με το προσωπικό ιδιάζον μουσικό ύφος 
του), από την Λατινική Αμερική έως τις ακτές της Μαύρης θάλασσας, εκφράζουν μέσα από τα έργα τους, τις 
καλλιτεχνικές τους ευαισθησίες, τους στοχασμούς και τον ιδιαίτερο τρόπο που προσλαμβάνουν την τέχνη.  
Ιδιότυπες διαχρονικές μουσικές συνομιλίες, χαρισματικών και καταξιωμένων δημιουργών, οι οποίοι καταθέτουν 
την προσωπική τους αισθητική άποψη, όπου ιδιώματα της Ανατολής συναντούν νεωτερισμούς της Δύσης, 
συνθέτοντας ένα μωσαϊκό ηχοχρωμάτων, με βάση πάντα και πρωταγωνιστικό-κυρίαρχο λόγο, τον εκφραστικό 
πλουραλισμό του πιάνου. 

05|01|2019
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Ένα πιάνο, μια σοπράνο κι ένας τενόρος σε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
Άριες από όπερα, όπερετα ελληνική και ξένη καθώς και μιούζικαλ, αλλά και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, καθώς και πιο δημοφιλή τραγούδια του 
κλασικού ρεπερτορίου όπως για παράδειγμα το Γιουκάλι του Κ. Βάιλ, τραγούδια του Γιαννίδη και του Σουγιούλ και πολλά άλλα. 
Με τους : Μυρσίνη Μαργαρίτη, Σοπράνο | Δημήτρης Πακσόγλου, Τενόρος | Ζωή Ζενιώδη, Πιάνο

Μυρσίνη Μαργαρίτη, Σοπράνο
Σπούδασε βιολί, τραγουδι και μουσικολογία στην  Αθήνα, και ολοκλήρωσε δύο μεταπτυχιακά (Λιντ-
Ορατόριο και ‘Οπερα) στο Mozarteum Salzburg, με υποτροφίες των Ιδρυμάτων Ωνάση και Jürgen 
Ponto. Εργάστηκε ως μόνιμη σολίστ της Όπερας του Halle (Γερμανία), όπου ερμήνευσε πληθώρα 
πρωταγωνιστικών ρόλων ενώ έχει τραγουδήσει επίσης σε όπερες στη Γερμανία, Ελβετία, Βρυξέλλες, 
Λονδίνο, Ολλανδία, Ελλάδα, καθώς και σε πολυάριθμες συναυλίες, λαμβάνοντας πάντα θερμές 
κριτικές από τον ελληνικό και διεθνή τύπο. Το ρεπερτόριο της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εποχών 
και στυλ ξεκινώντας από το μπαρόκ ως και την σύγχρονη μουσική. Συμμετείχε επίσης σε πολλές 
δισκογραφικές παραγωγές, όπως “Απόλλων & Δάφνη” του Χέντελ (Ορχήστρα Διεθνούς Φεστιβάλ 
Χέντελ, Β.Forck), κ.α.  

Δημήτρης Πακσόγλου, Τενόρος
Απόφοιτος της Σχολής Δραματικής Τέχνης «Βεάκη» 
και του Ωδείο Ατενεουμ. Ως ηθοποιός θεάτρου 
εμφανίστηκε σε σημαντικές σκηνές όπως Αρχαίο 
Θέατρο Επιδαύρου, Εθνικό Θέατρο και Θέατρο 

Τέχνης Κάρολος Κουν. Εργάστηκε σε διάφορα λυρικά θέατρα και πρωτοεμφανίστηκε ως Ρανταμές 
(Αΐντα) στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους αρχιμουσικούς όπως οι 
Λωράν Καμπελλόνε, Γκάμπριελ Τσμούρα, Φιλίπ Φορζέ, Ερρίκος Φρεζής, κ.α. και σκηνοθέτες όπως 
οι Ούγκο ντε Άνα, Τζανκάρλο ντελΜόνακο, κ.α. Έχει ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, Δον Χοσέ (Κάρμεν), 
Τουρίντου (Καβαλλερία ρουστικάνα), Μακντάφ (Μάκβεθ), Πίνκερτον (Μαντάμα Μπαττερφλάι), Ντε 
Γκριέ (Μανόν Λεσκώ), Μ0άριο Καβαραντόσσι (Τόσκα), Αλφρέντο (Τραβιάτα), Κάνιο (Παλιάτσοι), 
Άλμπερτ Γκρέγκορ (Υπόθεση Μακρόπουλου). Από το 2012 ανήκει στο δυναμικό της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής.

Ζωή Ζενιώδη, Πιάνο
Η Ζωή Ζενιώδη εργάζεται ως μαέστρος και πιανίστα 
στην Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. Στην Αμερική έχει συνεργαστεί με ορχήστρες όπως η New 
England Symphonic Ensemble (Carnegie Hall), κ.α., καθώς και με την Florida Grand Opera για πολλά 
έτη. Πρόσφατα επιλέχθηκε από την Όπερα του Ντάλας ως μέλος του Institute of Women Conductors 
και διήυθυνε την παραγωγή Pagliacci της Opera Southwest στο Νέο Μεξικό. Σε Ευρώπη και Ασία, έχει 
διευθύνει ορχήστρες όπως οι Brno Philharmonic, κ.α., η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Εθνική 
Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ και η Καμεράτα. 
Έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, κ.α. 
Έχει διατελέσει Αρχιμουσικός σε διάφορες ορχήστρες, ενώ έχει πλούσια δισκογραφία. 
Ως πιανίστα, έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους και διεθνή Φεστιβάλ. 

30|12|2018
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 20.30

Είσοδος ελεύθερη
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Cretan Jazz Project
Η Μαρία Μανουσάκη (βιολί), ο Νεκτάριος Κωστάκης (λαούτο) και ο Σπύρος Κουτσορινάκης (κιθάρα) σε 
αυθεντικές εκτελέσεις και διασκευές με ακούσματα κρητικά και στοιχεία της αμερικανικής Jazz.

22|12

Πλατεία 1866, 18.00

CoretheBand
Ένα πολυβραβευμένο alt-pop/indie-rock σχήμα από τα Χανιά. Η μουσική τους έχει αναπαραχθεί σε τηλεοπτικές 
εκπομπές και διαφημίσεις στα μεγαλύτερα κανάλια της Ελλάδας, καθώς και στο ITV της πολυαγαπημένης 
τους Αγγλίας. Το 2015 κατέκτησαν την 4η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό GBOB στην Νορβηγία και από 
τότε, η πορεία τους έχει υπάρξει μόνο ανοδική. Έχουν κυκλοφορήσει δύο Ep, καθώς και έναν δίσκο, ο οποίος 
κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2018. Έχουν πραγματοποιήσει τέσσερις Πανελλήνιες περιοδείες, μια Ευρωπαϊκή 
και δύο στην Αγγλία. Έχουν ανοίξει τις συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών, όπως οι Arctic Monkeys, Alt-J και You 
Me At Six.

20|12

Πλατεία 1866, 18.00

Παιδιά μ΄ήρθαν τα κόλιαντα  κι όλοι να ΄τοιμαστείτι...
Μία μουσική διαδρομή στα στενά της παλιάς πόλης με αφετηρία τη δημοτική αγορά και προτεινόμενη διαδρομή 
με στάσεις: Μουσούρων (Κάτωλας) – Χρυσάνθου Επισκόπου - Ποτιέ και λήξη με κέρασμα στην  Χατζιμιχάλη 
Νταλιάνη. Ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια του δωδεκαημέρου και παραδοσιακούς σκοπούς απ’ όλη την 
Ελλάδα.
Τα μουσικά όργανα που θα συνοδεύσουν την διαδρομή είναι ούτι, ακορντεόν, μπουζούκι, βιολί, κρουστά και 
φωνές. Στην λήξη και τελευταία στάση θα υπάρχει κέρασμα με τσικουδιά και εδέσματα.

23|12

Παιδιά μ΄ ήρθαν τα κόλιαντα  κι όλοι να ΄τοιμαστείτι...
Στενά της παλιάς πόλης, 12.30

ACCORDIA band: Retro
Αναφορά στο ελληνικό χορευτικό ρεπερτόριο, από το Ελαφρό του Μεσοπολέμου ως τα swing, chacha, slow fox 
και άλλες τζαζ επιρροές της δεκαετίας του 1960.
Αλεξία Κατσανεβάκη (τραγούδι), Μάκης Τσαμαλίκος (ακορντεόν), Πέτρος Δούναβης (βιολί), Ηλίας Μπόικος 
(κιθάρα), Γιάννης Πολυχρονάκης (κοντραμπάσο), Χριστόφορος Πιτσιδήμος (τύμπανα), 

08|12  -  Δημοτική Αγορά, 16.30
19|12  -  Κάτωλας, 16.30

Μarmitas Jazz Band(Christmas Edition)
Ενα μουσικο τριο ή κουαρτετο που διασκευζει (κυρίως παλιές) επιτυχίες σε funky,reggae και swing ρυθμούς.
Διασκευαζουν καλλιτέχνες οπως τους: Elvis,Amy Winehouse,Djanjo Reinhardt,Michael Jackson, Stevie Won-
der,Beatles,Ella Fitzgerald σε χριστoυγεννιάτικη έκδοση , με πολλές jazz διασκευες απο χριστουγεννιάτικα 
κομμάτια. Οι Μarmitas  στην βασική τους σύνθεση αποτέλουνται απο τον κιθάρα, κοντράμπάσο, φωνή. 
Στην σύνθεση τους μπορούν να ενταχθόυν η Μαρία Μανουσάκη , διεθνής σολίστ στο βιολί ή ο Αστέρης 
Παπασταματάκης στα πλήκτρα

23|12

Πλατεία 1866, 18.00

Sonarte Dance Company
Η Sonarte με παγκόσμιους πρωταθλητες σε salsa και bachata στις επαγγελματικές κατηγορίες καθώς 
και στις κατηγορίες δάσκαλος-μαθητής παρουσιάζει ένα solo χορο με τους Παναγιώτη Αρτεμάκη, Σοφία 
Σπυροπούλου

14|12

Συμβολύ των οδών Κυδωνίας και Αποκορώνου, 
18.00, 18.15, 18.45, 19.00

Freaktones Party Band
Οι εξαμελείς Freaktones αποτέλουν μια απο τις αγαπήμενες μπάντες της πόλης έχοντας συμμετάσχει στα 
μεγαλυτερα event ( Santa Run, Yπερκοπελι). Μια μπάντα που διασκευάσει σε παρτυ ρύθμους ολα τα ειδη 
μουσικής pop,rock,disco,latin,swing, reggae) και σκοπός της είναι ένα αστάματητο χορευτικό πάρτυ

21|12

Πλατεία 1866, 18.00

SANTA RUN

Φέτος για όγδοη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Santa Run Chania 
στην πόλη μας στις 26 Δεκεμβρίου, για την οικονομική ενίσχυση και 
την προβολή του έργου της ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, του Κ.Η.Φ.Α.ΜΕ.Α., 
του ΚΗΦΑΠ «Μεγαλόχαρη» και του Συλλόγου «Ορίζοντας», που 
στηρίζουν παιδιά με αναπηρίες ή καρκίνο.  

Αναζητήστε τα σημεία προπωλησης συμμετοχων μεσα στην πόλη μεσω της σελιδας μας (santarunchania.com) και απο την σελιδα μας στο fb (Santa 
Run Chania). Απο τις 10 Δεκεμβρίου μπορείτε να προμηθευτείτε απο τα κιόσκια μας την στολη σας. Ραντεβου στις 26/12 στο 1ο Γυμνάσιο στις 13:00!
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ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Μικρό Εθνικό

Στιούαρτ Μέλτον
Τραμπάλα
Μια παράσταση για παιδιά ηλικίας από 2 ετών 

Από πολύ μικρός μαθαίνεις πως κανείς δεν μπορεί να κάνει τραμπάλα μόνος του. Δεν είναι εύκολο 
να είσαι μικρός. Όλα όμως γίνονται ευκολότερα μ’ έναν φίλο.
Ένα έργο για την πρώτη φιλία. Για εκείνη την πρώτη στιγμή που καταλαβαίνεις πως μ’ έναν φίλο 
μπορείς να κατακτήσεις πιο ψηλές κορυφές. Να φτιάξεις πιο μεγάλα διαστημόπλοια, πιο πολύχρωμες 
ζωγραφιές. Για εκείνη τη μαγική στιγμή, που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ένα έργο για τη συνεργασία και 
το παιχνίδι. Για το μοίρασμα. Για τον θυμό, την αδικία, τη διαπραγμάτευση, τον τσακωμό, αλλά και 
την υποχώρηση, τη συγχώρεση.

Η Σοφία Πάσχου, μια σκηνοθέτις που μιλά με μοναδική μαεστρία απευθείας στις καρδιές των μικρών 
και πολύ μικρών παιδιών, δημιουργεί μια παράσταση που χρησιμοποιεί τους κώδικές τους για να 
μπει στον κόσμο τους. Η κάθε κίνηση ισοδυναμεί με μια λέξη. Η σχέση των σωμάτων μέσα στον χώρο 
μετατρέπεται σε διάλογο. Γεννιέται έτσι ένα ευρηματικό, σωματικό λεξιλόγιο για να περιγράψει τις 
πολύ μεγάλες αγωνίες μιας ηλικίας κατά την οποία ο κόσμος μοιάζει με τεράστιο ερωτηματικό. 
Οι λιλιπούτειοι θεατές γελούν, απορούν, ταυτίζονται και συνειδητοποιούν πως υπάρχουν φόβοι που 
μοιραζόμαστε όλοι. Κι όσα μοιραζόμαστε γίνονται ευκολότερα.
Ένα κορίτσι, ένα αγόρι και το σκάμμα μιας παιδικής χαράς. Ένας εξαφανισμένος μαλλιαρός κούνελος, 
ένας χυμός μήλου και μια τραμπάλα. Δύο ηθοποιοί που θυμίζουν παιδιά: μιλάνε λίγο, παίζουν πολύ, 
πειραματίζονται, εξερευνούν κι ανακαλύπτουν τα όρια του κόσμου και τα δικά τους.

Η τραμπάλα, ως εικόνα, αλλά και ως το βασικό πεδίο σκηνικής δράσης συμβολίζει τη συσχέτισή μας με τους άλλους, το μοίρασμα, αλλά και την 
ισορροπία. Η ζωή, με τα πάνω και τα κάτω της, δεν παύει ταυτόχρονα να είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση με τους γύρω μας. Άλλωστε, όταν 
κάνουμε τραμπάλα υπάρχει πάντοτε κάποιος στην άλλη πλευρά που μας βοηθά να εκτιναχθούμε ψηλά.

συντελεστές παράστασης
Μετάφραση : Τζούλια Διαμαντοπούλου | Δραματουργία, Επιμέλεια κίνησης : Juan Ayala | Σκηνοθεσία : Σοφία Πάσχου
Σκηνικά, Κοστούμια : Ευαγγελία Θεριανού | Μουσική : Νίκος Γαλενιανός | Φωτισμοί : Γιώργος Καλαντζής
Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου : Έλλη Παπαδάκη
    
διανομή ρόλων
Κορίτσι : Μαρία Δαμασιώτη | Αγόρι : Άλκης Μπακογιάννης

Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018, 17.30 και 19.30

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018, 11.00
Είσοδος ελεύθερη

Διάθεση προσκλήσεων στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ  ΚΑΜ, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Παλιό Λιμάνι Χανίων
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Παιδική κι Εφηβική Χορωδία Δήμου Χανίων
Ο Αστρογέννητος συναντά τους Beatles
Για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων οι δύο Χορωδίες του Δήμου Χανίων ετοιμάζουν ένα 
μουσικό-θεατρικό δίπτυχο. Θα είναι μία περιληπτική παράσταση των δύο έργων που ετοιμάζονται για να 
παρουσιαστούν ολοκληρωμένα το καλοκαίρι 2019.

«Ο Αστρογέννητος” από την Παιδική Χορωδία του Δήμου Χανίων
Μουσική Σύνθεση : Νίκος Περάκης | Λιμπρέτο : Αρίστη Συντυχάκη Πιάνο : Νίκος Περάκης | Πλήκτρα : 
Αφροδίτη Μητσοτάκη
Τα παραμύθια μιλάνε στην καρδιά μας και λένε αλήθειες. Οι ήρωες τους ξυπνούν μέσα μας όσα κοιμούνται 
και τα ζωντανεύουν, είπε η Κυρά των Παραμυθιών κι άρχισε να υφαίνει το παραμύθι του Αστρογέννητου. 
Ένα έμμετρο παραμύθι με νεράιδες, μάγια, ξωτικά κι ενα γιο νεραιδογεννημενο μα από άλλους γονείς 
αναθρεμενο, σ ένα ταξιδι ζωής για να βρει αλήθειες, ν αγωνιστεί και να γυρεψει το δίκιο ξανα να βασιλεψει.

«Love me do» βασισμένο σε τραγούδια των Beatles, 
από την Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων. 
Λιμπρέτο : Πολυχρόνης Κουτσάκης και Γιώργος Καλούτσης
Διεύθυνση : Γιώργος Καλούτσης | Πιάνο : Νίκος Περάκης
Το “Love me do” από το Εφηβικό Τμήμα, είναι οι αναμνήσεις ενός ογδοντάχρονου παππού από τη φοιτητική 
του ζωή στο Λονδίνο την εποχή των Μπητλς. Ήταν μια εποχή όπου η παρουσία και η δράση των Μπητλς 
έδρασε καταλυτικά για να την διαμορφώσουν. Για αυτό και άφησαν τα ανεξίτηλα ίχνη τους ως και σήμερα, 
σαν το πιο μουσικά ολοκληρωμένο συγκρότημα όλων των εποχών! Από τα 27 τραγούδια του έργου θα 
παρουσιαστούν τα 7 με την ανάλογα περικομμένη σκηνική παρουσία.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ: “Αστρογέννητος”
Αβερκάκη Ειρήνη, Αγγελάκη Αργυρώ, Αθανασάκη Μαριλένα, Ανδρεδάκη Αριάδνη, Ανδρεδάκη Μαρίζα, Αποστολάκη Ερωφίλη-Γεωργία, Αραμπατζόγλου 
Λυδία, Αραμπατζόγλου Πελαγία, Βενετάκη Κατερίνα, Βλαζάκη Νεφέλη, Γιαννακάκη Αμύρσα, Γρυλλάκη Ιωάννα-Αργυρώ, Γυπάκη Ιωάννα, Ζερβουδάκη 
Εμμανουέλα, Ζουλάκη Αμαρυλλίς, Κακαβελάκη Αικατερίνη, Καλαϊτζάκη Αικατερίνη, Καλογεράκης Γιώργος, Καλογρίδη Ευαγγελία , Καραγκούνη 
Φανή, Καστρινακη Μαρία-Νικολέτα, Κατάκης Γιάννης, Κελάκη Ιωάννα Αργυρώ, Κλαριδοπούλου Μαρία-Ελένη, Κοκολογιαννάκης Θανάσης, Κονταράκη 
Έλια, Κοπανάκη Αντωνία, Κουτσουνάκη Σταυρούλα, Κωνσταντινίδη Ιωάννα, Λεωνίδου Ορφέας, Μαλικουτσάκη Ζωή, Μαστραντωνάκη Χριστιάνα, 
Μουντάκη Χρυσούλα,Μπαδιερίτη Νικολέττα, Μπουρίτης Άγγελος, Νικολακάκη  Ίριδα, Νικολάου Γεώργιος,Νικολοζάκη Μελίνα,Παπαδημητρίου Μαρία-
Θεοδώρα,Παπαδόπουλος Ιωακείμ,Παπαδοπούλου Αναστασία, Παπαδοπούλου Μαριάνα, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Πολυανίδη Γεωργία, Ροδοκανάκη 
Ελευθερία, Ρουσκέτου Δανάη, Ρουσκέτου Ιωάννα, Σαρρή Αντωνία, Σεφερλή Αλίκη, Σφυράκη ‘Ελενα, Τζίκα Ευαγγελία,Τσαραμανίδου Μαρίνα, 
Χαραλαμπάκης Γιάννης, Χατζηδάκη Χριστίνα, Χατζηχριστοδούλου Αργυρώ, Χριστοδουλάκη Ειρήνη
ΕΦΗΒΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ: “Love me do” Beatles
Αλιγυζάκη Όλγα,Αναστάση Γιώτα-Αίμιλι, Ανδρεαδάκη Ολυμπία,Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος,Αντωνίου Κάρμεν, Αραμπατζόγλου Εβελίνα, Ασαργιωτάκη 
Πελαγία, Βιτσιλάκης Γρηγόρης, Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα, Γραμβουσάκη Άννα,Γούργουρα Σάρα,Γούργουρας Ιάκωβος, Δασκαλάκη Ναταλία, Ζερβουδάκη 
Ευαγγελία, ΚαδόγλουΣώτη, Καλογεράκης Μάρκος, Καπενεκάκη Δάφνη, Κοκολογιαννάκης Κωνσταντίνος, Μάντζιος Εμμανουήλ,  Μαυριλιδάκη Ιωάννα, 
Μαυρομματάκης Γιώργος,Μερσιέρ Βικτώρια, Μιχελάκης Σπύρος, Μιχελάκης Αστρινός, Μπέιλι Μάργκο,Πάγκαλος Ορφέας, Παλιεράκη Λυδία, Παπαδάκη 
Μυρτώ, Παπαδάκης Κώστας, Παπατζανάκη Ιωάννα, Ρέττος Κωνσταντίνος, Σαρρή Σταυρούλα, Σβουράκη Χρυσάννα, Σβουράκη Ρενάτα, Σεφερλή 
Αλεξάνδρα, Σεφερλή Ευγενία, Σκουλά-Τζόνσον Υβόννη, Σταμπολάκη Κατερίνα, Σφακιωτάκη Δέσποινα, Σφυράκης  Μιχάλης, Τίρνυ Ρόουζ, Τριγκάκη 
Ιωάννα, Τσαραμανίδου Κατερίνα, Χατζηδάκη Ναταλία, Χατζηχριστοδούλου Βάλια, Χουδαλάκη Νικολέτα
Συνδιοργάνωση : Σύλλογος Santa Run, Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Πνευματικό Κέντρο

16|12|2018
Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”, 20.00

Είσοδος ελεύθερη
Προαιρετικά θα υπάρχει κουτί εισφοράς υπέρ του σκοπού του Santa Run Chania.

Εργαστήρια Κατασκευής Ξύλινων Παιχνιδιών για Παιδιά
για παιδιά άνω των 5 ετών
Η ομάδα του The Wandering Workshop προσκαλεί τους μικρούς φίλους σε μια σειρά τεσσάρων 
εργαστηριών κατασκευής ξύλινων παιχνιδιών: Χριστουγεννιάτικα στολίδια, σβούρες, βαρκούλες & 
γεωμετρικά αιωρούμενα mobile από οξιά. Μια πρώτη γνωριμία με το ξύλο ως υλικό, την υφή του, τη 
μυρωδιά και τις δυνατότητες που προσφέρει στα  παιδιά να εκφραστούν μέσα από μια δημιουργική 
διαδικασία που παίρνει τον χρόνο της.
Η Αθηνά και ο Χοσέ σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ξύλινα παιχνίδια από όνειρα που ταξιδεύουν από 
το εργαστήρι τους σε όλο τον κόσμο!

16, 23, 30|12|2018 και 06|01|2019 |  Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
Διάρκεια εργαστηρίων : 17.00 - 18.30 | Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ

Ανώτερος συμμετοχής : 10 άτομα ανά εργαστήριο 
Δηλώσεις στη συμμετοχής : ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ , 2821034200, Δευτέρα - Παρασκευή ώρες 09.00 - 14.00

Ωδείο «Ιωάννης Μανιουδάκης»
Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες

Συναυλία με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια από όλο τον κόσμο. 
 
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι καθηγητές και σπουδαστές του ωδείου, με μικρά σύνολα 
παραδοσιακής έντεχνης και κλασικής μουσικής,  και με την παιδική -  νεανική μας χορωδία θα 
ακουστούν ποικίλες χαρμόσυνες, κλασικές και σύγχρονες χριστουγεννιάτικες μελωδίες καθώς και 
παραδοσιακά κάλαντα του τόπου μας.

20|12|2018

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 19.00 
Είσοδος ελεύθερη
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Οι Δροσουλίτες
Παράσταση Κουκλοθεάτρου, Μαύρου Θεάτρου
από το Κου-κλο θέατρο Κρήτης
Ένα έργο γραμμένο απ τον Κουκλο Θέατρο Κρήτης εμπνευσμένο από την Μάχη του 
Φραγκοκάστελλου με άρωμα του ..σήμερα!
Όλα πρόκειται να αλλάξουν στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου..! Οι παραλίες, τα δέντρα, 
ακόμα και το ίδιο το Κάστρο θα το γκρεμίσουν..! Δυο μεγάλοι και τρανοί αγοραστές θέλουν να 
βγάλουν.. πετρέλαιο..! Θα μπορέσει ο μικρός Μανωλιός να υπερασπιστεί το χωριό του και το 
Κάστρο του Φραγκοκάστελλου μαζί με τους κατοίκους, σαν σύγχρονοι.. Δροσουλίτες; 
Μία παράσταση γεμάτη δράση και περιπέτεια! Μηνύματα οικολογίας και συνεργασίας !

22|12

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
2 παραστάσεις : 12.00 και 18.00

Είσοδος ελεύθερη

Κινηματογράφος για Παιδιά και Νέους 

...σε γιορτινή διάθεση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και  το Sunta Run Chania σε 
συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,  το Πνευματικό Κέντρο 
Χανίων και τον Δήμο Χανίων. 

03|01|2019

Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 18.00 με 22.00
Ελεύθερη είσοδος - Προαιρετικά θα υπάρχει κουτί εισφοράς υπέρ του σκοπού του Santa Run Chania

Τα πτερόεντα δώρα

Μια θεατρική παράσταση, σε Χριστουγεννιάτικο κλίμα, βασισμένη σε τρία δραματοποιημένα διηγήματα 
του κορυφαίου Σκιαθίτη συγγραφέα Αλέξανδρου Παπανδιαμάντη. 
Στο «Σπιτάκι στο λιβάδι» κυριαρχεί η χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Μια θεομηνία κάνει να πλημμυρίσουν 
όλα τα σπίτια στο χωριό. Ο καθείς πασχίζει να σώσει ότι μπορεί από το βιος του. Στο χαμηλότερο μέρος 
του λιβαδιού, το σπιτάκι της Μαριώς της Δειβαδάκαινας φτωχής χήρας, στο βρίσκεται στο έλεος του 
καιρού...  
Στο «Ο έρωτας στα χιόνια» το κοινό μεταφέρεται στο ιδιαίτερο κλίμα των Χριστουγέννων. Ο παλιός 
καραβοκύρης μπάρμπα - Γιαννιός, μόνος, χρεοκοπημένος κι αποκομμένος από τον κοινωνικό του 
περίγυρο βολοδέρνει απ’ την ταβέρνα στο σπίτι του και μηρυκάζει τον έρωτά του για την ευτυχισμένη 
γειτόνισσα.
Στα «Τα πτερόεντα δώρα» η ιστορία εκτυλίσσεται παραμονή πρωτοχρονιάς. Ένας άγγελος κατεβαίνει 
απ’ τους ουρανούς, για να προσφέρει σε όλους όσοι προθύμως τα δέχονται, δώρα από τα άνω βασίλεια. 
Ήταν ο καλός άγγελος της πόλεως...
Μέσα από τον λόγο του “αγίου” των ελληνικών γραμμάτων, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το κοινό της 
παράστασης ταξιδεύει στα διαχρονικά πάθη των ανθρώπων.
Σκηνοθεσία - ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη
Δημιουργία βίντεο - μουσική – τραγούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης

21|12

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Νύχτα Καλλικανζτάρων
Ο ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, 
προτίθεται να διοργανώσει δράση με θέμα “Νύχτα Καλλικανζτάρων”.
Η παραπάνω δράση περιλαμβάνει, παρέλαση παιδιών γονιών καλικαντζάρων, 
βόλτα   με  τρενάκι, συνοδεία της Φιλαρμονικής. 
Η παρέλαση θα έχει σημείο εκκίνησης την Πλατεία της Εκκλησίας του Αγίου 
Νεκταρίου Σούδας  και θα συνεχίσει έως την Ιχθυόσκαλα  όπου θα γίνει 
υποδοχή του Αη Βσίλη από τη θάλασσα με πέταγμα φαναριών στον ουρανό.
Στη συνέχεια η παρέλαση θα καταλήξει (Ναυταθλητικό Κέντρο) όπου ο 
Δήμαρχος - Πρόεδρος  θα παραδώσει το χρυσό κλειδί  στο  Χριστουγεννιάτικο 
σπίτι του Αη Βασίλη οπου θα πραγματοποιηθεί το Πάρτυ των Καλικανζτάρων.
Στο Χριστουγεννιάτικο Σπίτι  θα πραγματοποιηθεί :
Zumba Καλικαντζτάρων | Θεατρικό “Η δίαιτα του Αη Βασίλη” | Χορευτικό 
από την ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής | Εργαστήριο Ξωτικών με πλήθος 
κατασκευών και χειροτεχνίες και δημιουργική απασχόληση  από τα Κέντρα 
Παιδικής Δημιουργίας και του Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ | Γιορτινό 
καφενείο με παιχνίδια σε Σταθμούς | Ταχυδακτυλουργός | Face painτing | 
Kλοουν |  Μασκότ

20|12

Δημοτική Ενότητα Σούδας, 17.00
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Πινόκιο
Παράσταση θεάτρου Μαριονέτας από το Θέατρο Μαριονέτας “Γκότση”

Ο Τζεπέτο, ένας άνθρωπος μόνος στη ζωή, μην έχοντας την τύχη να έχει δικό του παιδί, φτιάχνει μια ξύλινη μαριονέτα να του κρατάει συντροφιά 
τις στιγμές της μοναξιάς του. Η καλή Νεράιδα θέλοντας να κάνει χαρούμενο το Τζεπέτο, δίνει ζωή στη ξύλινη κούκλα. Με έκπληξη και μεγάλη χαρά 
ο Τζεπέτο βαφτίζει το «παιδί» του Πινόκιο.  Ένα παιδί που έχει δίψα να γνωρίσει τα πάντα στη ζωή αλλά και μεγάλη αφέλεια στους κινδύνους που 
κρύβονται…
Χειροποίητες μαριονέτες, φανταστικά κουστούμια, πλούσια σκηνικά, γέλιο και μηνύματα για παιδιά και μεγάλους από το μοναδικό «Πινόκιο»

Στο ρόλο του Πινόκιο ακούγεται ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και του γρύλου ο Σόλων Τσούνης
Επίσης ακούγονται οι : Μαρίλια Νομικού, Νικήτας Αναστόπουλος, Παναγιώτα Μωυσιάδου, Άγγελος Σταυρόπουλος, Θανάσης Γκότσης. 
Η ηχογράφηση έγινε στο In Vitro studio
Θεατρική απόδοση : Νίκος Γκότσης | Στίχοι : Λίλιαν Τσέρτου | Μουσική : Άκης Φλωρεντής   
Σκηνοθεσία : Θανάσης Γκότσης | Επιμέλεια κειμένου : Παναγιώτα Μωυσιάδου
Μακιγιάζ : Μίνα Μαυρομάτη | Κοστούμια : Ειρήνη Γκότση | Σκηνικά : Τάκης Αγραπιδάκης
Κατασκευή Μαριονετών : Νίκος & Θανάσης Γκότσης .

03|01

Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
2 παραστάσεις : 12.00 και 18.00

Είσοδος ελεύθερη

Ανατολικά του Ήλιου και Δυτικά της Σελήνης
Οπτικοποιημένη αφήγηση παραμυθιού βασισμένη στο ομότιτλο Νορβηγικό λαϊκό παραμύθι

Το “Ανατολικά του Ήλιου και Δυτικά της Σελήνης” προέρχεται από τη σπουδαία συλλογή 
Νορβηγικών παραμυθιών (1844) των Peter Christen Asbjornsen και Jorgen Moe, δυο νέων 
ανθρώπων, που είχαν εντυπωσιαστεί τόσο από το έργο των αδελφών Γκριμ, ώστε άρχισαν να 
συγκεντρώνουν λαϊκούς μύθους από τους χωρικούς της περιοχής τους.
“Ένας αρκούδος ζητά από κάποιο φτωχό χωρικό τη μικρότερη και πιο όμορφη κόρη του με 
αντάλλαγμα να τον κάνει πλούσιο. Το κορίτσι πείθεται ν’ ακολουθήσει το ζώο, που αποδεικνύεται 
ότι είναι ένας μαγεμένος πρίγκιπας. Από λάθος το κοριτσιού, ο πρίγκιπας εξαφανίζεται. Τότε το 
κορίτσι, που τον είχε αγαπήσει, θα τον αναζητήσει στο στοιχειωμένο πύργο, ανατολικά του ήλιου 
και δυτικά της σελήνης, με τη βοήθεια των τεσσάρων ανέμων... “
(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Ένα ταξίδι στο μαγευτικό κόσμο του παραμυθιού. Μια αναζήτηση σ’ τόπο αχαρτογράφητο, που 
δεν μπορεί κανείς να τον βρει. 
Ένα τολμηρό κορίτσι, ένας πρίγκιπας που κανείς δεν έχει δει την ανθρώπινη μορφή του, τρείς 
κυράδες με παράξενα δώρα, οι τέσσερις άνεμοι της γης... ένα ταξίδι τόσο μακρινό, που είναι σα 
να ταξιδεύεις έως το τέλος του κόσμου.

Διασκευή, Σκηνοθεσία, 3D animation, Video Editing : Λεωνίδας Μανωλικάκης
Μουσική : Στέλιος Ιωαννίδης
Διανομή : Αφηγητής, Αρκούδος Λεωνίδας Μανωλικάκης | Κορίτσι Αναστασία Μανωλικάκη | Μητέρα Άννα Θεοδωράκη | Πρίγκιπας Παύλος Μυστακίδης 
Η κυρά με το χρυσό μήλο  Εύα Σεφερλή | Η κυρά με το χρυσό χτένι Γιούλα Κουνδουράκη | Η κυρά με τη χρυσή ανέμη Ελένη Καλογρίδη
Ανατολικός και Βόρειος Άνεμος Παναγιώτης Μουρούτογλου | Δυτικός και Νότιος Άνεμος Γιάννης Μεραμβελιωτάκης | Μητριά  Εύα Πωλιουδάκη
Πριγκίπισσα Μακρομύτα : Κατερίνα Σεφερλή

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή της 
την Ομάδα Θεάτρου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων

02, 03|01|2019
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Ώρες προβολών : 18.00 και 20.00 | Είσοδος ελεύθερη
Παραγωγή : ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, 2019©
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Εγώ, ο Κολοκυθάκης
«Κολοκυθάκης» είναι το πολύ ιδιαίτερο παρατσούκλι αυτού του 9χρονου αγοριού. Η ιστορία του είναι 
μοναδική, αλλά τα συναισθήματα που προκαλεί μας αγγίζουν όλους. Ο Κολοκυθάκης μεταφέρεται σε 
ορφανοτροφείο από τον ευγενικό αστυνομικό, Ρέιμοντ. Παλεύει να βρει τη θέση του σε αυτό το παράξενο και 
πολλές εχθρικό περιβάλλον. Με τη βοήθεια του Ρέιμοντ και των νέων του φίλων όμως, ο Κολοκυθάκης θα 
μάθει να εμπιστεύεται, θα βρει την αγάπη και μια νέα οικογένεια, όλη δική του.
Υποψήφιο για Όσκαρ (animation) , για Χρυσή Σφαίρα (animation), για βραβείο LUX,  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Πρόγραμμα προβολών : 
21|12 : Πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου, Πυθάρι, 18.00
22|12 : Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου, 18.00
27|12 : Αίθουσα Αγροτικού Συνεταιρισμού, Πλατεία Ηρώων, Περβόλια, 18.00
28|12 : Αίθουσα ΙΝ Αγ. Γερασίμου, Νεροκούρου, 18.00
29|12 : Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας, Γαλατάς, 18.00
30|12 : Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, 18.00
Είσοδος ελεύθερη

Τα τοσοδούλικα στην κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών
Σε ένα μικρό ξέφωτο, τα απομεινάρια ενός πικνίκ θα γίνουν η αιτία για τον πόλεμο που θα ξεσπάσει ανάμεσα 
σε δύο μυρμηγκοφωλιές. Μια γενναία πασχαλίτσα που θα εμπλακεί άθελά της θα βοηθήσει τα καλοσυνάτα 
μαύρα μυρμήγκια να σώσουν τη φωλιά τους από την επίθεση των αδίστακτων κόκκινων μυρμηγκιών.
Ένα φανταστικό ταξίδι με μικροσκοπικούς ήρωες…
Βραβεία :  καλύτερης ταινίας Animation, CESAR, καλύτερης ταινίας προσχολικής ηλικίας, Στοκχόλμης, JUNIOR
Πρόγραμμα προβολών : 
23|12 : Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού, 18.00
02|01 : Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας, Γαλατάς, 18.00
03|01 : Αίθουσα Αγροτικού Συνεταιρισμού, Πλατεία Ηρώων, Περβόλια,, 18.00
04|01 : Αίθουσα ΙΝ Αγ. Παντελεήμονα, Κόκκινου Μετοχιού, 18.00
05|01 : Ακρωτήρι, Αρώνι Στέρνες 18.00
06|01 : Πολύκεντρο Σούδας, 18.00
Είσοδος ελεύθερη

«Ο Καραγκιόζης στον μύλο των Καλκαντζάρων»
Μια παράσταση βασισμένη στη Θεσσαλική δοξασία « Ο Μύλος», αλλά και στη «Πλούμπω και Μαλάμω» απ’ 
την Ερμούπολη της Σύρου  και  «Οι Καλκαντζαραίοι και η νύφη» από το Σοποτό του δήμου Αορανίας των 
Καλαβρύτων. Η λαϊκή παράδοση των Καλκαντζάρων και των αλεσμάτων της παραμονής των Χριστουγέννων, 
εμπλέκονται και παντρεύονται στον Καραγκιόζ μπερντέ με κουμπάρο τον Νίκο Μπλαζάκη.
Πρόγραμμα παραστάσεων :
21|12 : Δημοτικό Σχολείο Κεραμείων, 18.00 
22|12 : Χαζήρειο Ίδρυμα Αγίας Μαρίνας, 18.00 
26|12 : Πολύκεντρο Σούδας, 18.00
28|12 : Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Σκλόκας, Χορδάκι, 12.00
03|01 : Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαθά, 18.00
05|01 : Περιβόλια,18.00
Είσοδος ελεύθερη

«Για βγέτε, δέτε , μάθετε»
Μια παράσταση μουσικής και λόγου μέσα στο χοροστάσι της λαϊκής μας παράδοσης, με κάλαντα, έθιμα και 
δοξασίες του δωδεκαημέρου από όλη την Ελλάδα. Συνοδοιπόροι και συγχορευτές όλοι εσείς και εμείς.  
Στη μουσική: Άρης Ζουριδάκης : πολίτικο λαούτο, ούτι, φωνή | Φάνης Καρούσος : σαντούρι ούτι, φωνή
Ελευθερία Μπλαζάκη : ακορντεόν, κρουστά, φωνή | Έρευνα και αφήγηση : Νίκος Μπλαζάκης
«Χαρά στα Γέννα τα στεγνά, τα φώτα χιονισμένα και η Λαμπρή βρεχούμενη, τ’ αμπάρια γεμισμένα»
«Του Δικέμπρη η μέρα, Καλημέρα – Καλησπέρα»
(Κρητικές παροιμίες του Δεκέμβρη ή Χριστουγεννιάτη μήνα)
Πρόγραμμα παραστάσεων :
23|12 : Αίθουσα ΙΝ Αγ. Γερασίμου, Νεροκούρου, 19.00
29|12 : Αίθουσα ΙΝ Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγυιά Θερίσου, 19.00
30|12 : Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρυπέτρου, 19.00
02|01 : Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Καθιανών, 19.00
04|01 : Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 20.00
Είσοδος ελεύθερη

Το κρυστάλινο κλειδί των Χριστουγέννων
Παράσταση κουκλοθεάτρου από την UN.I.MA. Κρήτης
Πρόκειται για μια εύθυμη Χριστουγεννιάτικη κωμωδία που  μας υπενθυμίζει ποιο είναι το αληθινό Πνεύμα 
των Χριστουγέννων. Ο παμπόνηρος και ζηλιάρης Διευθυντής Χριστουγεννιάτικων τελετών δεν είναι συμπαθής 
στο χωριό του Αϊ-Βασίλη και με τα κόλπα του καταφέρνει να μπερδέψει σε μια περιπέτεια τον Αϊ-Βασίλη και 
τα ξωτικά του. Η γυναίκα του όμως ξέρει πολύ καλά πως κατά βάθος, το όνειρο του άντρα της είναι να γίνει 
αγαπητός στους συγχωριανούς του, άπλα δεν ξέρει πώς να το καταφέρει και προσπαθεί πάντα …. με τον λάθος 
τρόπο. Το έργο, μας θυμίζει με τρυφερότητα πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούμε δυνατές και αυθεντικές 
ανθρώπινες σχέσεις στη ζωή μας, που θα μας επιτρέπουν να συγχωρούμε τους άλλους, μα και να ζητάμε 
συγγνώμη.
Πρωταγωνιστούν κούκλες διαφόρων τεχνικών (μαρότες, δυσδιαστάτες, γαντόκουκλες)
Κατασκευή κουκλών-σκηνικά-σκηνοθεσία: Παύλος Νόβακ | Κείμενα: Γωγώ Γάσπαρη
Πρόγραμμα παραστάσεων :
22|12 : Πνευματικό Κέντρο Ζωοδόχου Πηγής Μουρνιών, 18.00
23|12 : Αίθουσα Αγροτικού Συνεταιρισμού, Πλατεία Ηρώων, Περβόλια, 12.00
23|12 : Πολύκεντρο Σούδας, 18.00
26|12 : Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας, Γαλατάς, 12.00
26|12 : Πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου, Πυθάρι, 18.00
Είσοδος ελεύθερη
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Το Δέντρο της Χαράς
Φέτος τα Χριστούγεννα ο κήπος του Δημαρχείου φόρεσε τα γιορτινά του και μας  περιμένει  όλους, μικρούς 
και μεγάλους φίλους  για να  στολίσουμε από τις 17 Δεκεμβρίου,  με τις ευχές μας  το “δέντρο της χαράς” !! 
Στις 28 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00, στο προαύλιο χώρο θα διαβάσουμε παρέα τις ευχές μας......και που ξέρετε 
κάποιες από αυτές μπορεί να  γίνουν πραγματικότητα!!
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας  Α.με.Α και Ισότητας

17-28|12

Προαύλιο Δημαρχείου Χανίων

Αγώνας Μπάσκετ 
για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων.
Στο πλαίσιο του αγώνα θα τιμηθεί ο διεθνής Χανιώτης καλαθοσφαιριστής Ανδρέας Γλυνιαδάκης, ο οποίος θα 
παίξει και μάλιστα θα φέρει συμπαίκτες του από το Ρέθυμνο (ομάδα Α1), ενώ θα συμμετάσχουν επίλεκτοι των 
Χανίων. Κοντά μας θα είναι και οι  γνωστοί παλαίμαχοι Αργύρης Καμπούρης και Γιώργος Καλαϊτζής. 
Επίασης θα πραγματοποιηθούν πολλά παράλληλες δράσεις.

17|12

Κλειστό γήπεδο Κλαδισού, 11:00-13:30

Η Πετρόσουπα
Μουσικο – θεατρική παράσταση

Τα Κέντρα Κοινότητας Χανίων σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Καλλιτεχνική Ομάδα “ΜΥΘΟΓΥΡΙΣΜΑΤΑ  
- ΜΟΥΣΙΚΟΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ, θα ταξιδέψουν τους μικρούς μας φίλους  στις έννοιες της αλληλεγγύης και της 
προσφοράς.

18|12

Πολύκεντρο Σούδας, 12.00 - Είσοδος ελεύθερη

Ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί

Το τμήμα Χανίων των Γιατρών του Κόσμου στήνει,  για 6η συνεχή χρονιά, στην πλατεία της Αγοράς 
το πιο όμορφο δέντρο. 

Ένα δέντρο από γάλα. 
Για τα παιδιά της πόλης που αυτές τις άγιες μέρες δεν έχουν στο τραπέζι τους ούτε τα αυτονόητα.

Στηρίξτε τους Γιατρούς του Κόσμου. 
Δείξτε  τη αγάπη σας στο συνάνθρωπο.
Αποδείξτε  ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με μουσικοχορευτικά δρώμενα.

20|12|2018

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς
από τις 10.00 το πρωί

Τμήμα Χανίων των Γιατρών του Κόσμου 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι
θα βρείτε χειροποίητες δημιουργίες των εθελοντών και φίλων του τμήματος που καλύπτουν μεγάλη κλίμακα 
ενδιαφερόντων από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά  μέχρι κοσμήματα, πλεκτά, αντικείμενα 
χρηστικά για προσωπική χρήση ή για δώρα, καμωμένα με πολύ μεράκι και με την ιδιαίτερη ματιά του κάθε 
δημιουργού. 
Τα έσοδα θα στηρίξουν τις πολλαπλές και ποικίλες δράσεις των Γιατρών του Κόσμου που επίκεντρο έχουν 
πάντα την προσφορά υπηρεσιών προς τον ΑΝΘΡΩΠΟ. 
Το παζάρι θα πλαισιωθεί με εικαστικά, μουσικά και… μαγειρικά δρώμενα.

04-13|12|2018
Πύλη Sabbionara

Ώρες λειτουργίας καθημερινά από 14.00 - 22.00 | Σάββατο 08 και Κυριακή 09 από τις 10.00

Μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
Χριστουγεννιάτικη Αγορά Τέχνης και Χειροτεχνίας από το σύλλογο “Νέοι Πολίτες του Κόσμου”
Σε ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ο επισκέπτης θα βρει πολλά και πρωτότυπα δώρα, χριστουγεννιάτικα 
και μη, γλυκίσματα απ’ όλο τον κόσμο και φαγητά, αλλά και τα παραδοσιακά πλέον δώρα-έκπληξη του 
συλλόγου. Η επιλογή δώρων και γλυκισμάτων θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, αφού και φέτος πολλοί 
Χανιώτες εθελοντές θα συμμετάσχουν με προσφορά δικών τους κατασκευών και κατασκευασμάτων. Σκοπός 
της εκδήλωσης είναι η ανεύρεση πόρων για το Σύλλογο Γονέων και Φίλων του Τριθέσιου Ειδικού Δημοτικού 
και Νηπιαγωγείου για Αυτιστικά Παιδιά Χανίων, για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ασκήσιμων Παιδιών 
του 1ου Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Χανίων, όπως και για τη βιβλιοθήκη “βιβλιομανία” του συλλόγου 
Νέοι Πολίτες του Κόσμου. 

15-16|12

Πύλη Sabbionara, 11.00 - 19.00



24

Παραμυθένια γιορτή
Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση
Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου να υποδεχτούμε μαζί τους “‘αγγέλους”, να 
κατασκευάσουμε παρέα τους χριστουγεννιάτικα στολίδια,να φωτογραφηθούμε και να χορέψουμε  με τον 
αγαπημένο Άγιο Βασίλη!! Ο Καλλιτέχνης καλικάντζαρος θα ζωγραφίσει γιορτινά σχέδια και θα σκορπίσει 
χρυσόσκονη παντού ενώ ο μάγος θα  χαρίσει περισσότερη λάμψη και μαγεία στη γιορτή!!
Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί  η κλήρωση των δώρων που έχουν προσφερθεί για το δέντρο της χαράς!! 
Μία γιορτή  γεμάτη μελωδία, ρυθμό και χαρά για τα παιδιά της Δομής Παροχής Βασικών Αγάθων  του Δήμου 
Χανίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συσσίτιο   και όχι μόνο.......! “ Διοργάνωση: Δήμος Χανίων , τμήμα  
Κοινωνικής Πολιτικής , Προστασίας  Α.με.Α & Ισότητας  και  Κέντρο Κοινότητας

28|12

Προαύλιο Δημαρχείου Χανίων, 12.00

Εκδρομή, γεύμα και εκπλήξεις 
για τα παιδιά οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων οικογενειών της Πόλη μας. Με την ευγενική χορηγία του 
Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Δήλωση συμμετοχής: Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Χανίων  τηλ.: 2821306325.
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής , Προστασίας  Α. με. Α και Ισότητας

02|01

Αναχώρηση έξω από το Δημαρχείο, 08.30

Χριστουγεννιάτικα Ζαχαρομαγειρέματα

Τα  Κέντρα Κοινότητας Χανίων σε συνεργασία με τον σεφ Ιωάννη Κουφό και τα μαγικά χεράκια των παιδιών 
θα πλάσουν χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα τα οποία  θα προσφερθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Χανίων. 

20|12

Κέντρο Κοινότητας  Παράρτημα Σούδα, 11:00- 13:00

Το φως της αγάπης

Ας γεμίσουμε από Ιπτάμενα Φανάρια τον ουρανό της πόλης μας γράφοντας ευχές Αγάπης και Ελπίδας  
δημιουργώντας  μια μαγική νύκτα με σκοπό την ενίσχυση   των ιδρυμάτων της πόλης.

30|12

Λιμανάκι Νέας Χώρας, 18.00

Ο Άη Βασίλης έχασε το σκούφο του
Χριστουγεννιάτιο κυνήγι θυσαυρού.
Το  Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Χανίων πρόκειτε να μεταμορφώσει σε έναν απέραντο... «χάρτη» κυνηγητού για 
το χαμένο σκούφο του Αι  Βασίλη  το Δημαρχείο Χανίων. Παιδιά δημοτικού με οδηγό το γράμμα του Αι Βασίλη , 
το σημαδεμένο χάρτη και μια πλειάδα γρίφων θα αναζητήσουν το χαμένο σκούφο του και τα μυστικά του ενώ 
παράλληλα θα προσφέρουν δώρα σε γνωστό ιδρυμα της πόλης μας.

24|12

Προαύλιο Δημαρχείου Χανίων, 11.00 – 13.00

Χριστουγεννιάτικη Αγορά
για τη δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο. 
‘Ένας μαγικός  κόσμος γεμάτος χριστουγεννιάτικες δημιουργίες δώρα και στολίδια είναι έτοιμος να ξεδιπλωθεί 
μπροστά σας ..... Το σπιτάκι  της αλληλεγγύης άνοιξε την πόρτα του και  ανυπομονεί να δεχτεί τους 
επισκέπτες που θα δοκιμάσουν τις παραδοσιακές λιχουδιές και τα χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα!!Από το  
σπιτάκι μπορείτε να βρείτε  τα χριστουγεννιάτικα δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα , ενισχύοντας έτσι το  
Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Συσσίτιο της πόλης!   
Διοργάνωση: Δήμος Χανίων , τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  Προστασίας  Α. με. Α και Ισότητας

24-31|12

Ώρα :10:00-13:00 και 17:00-20:00

Υποδεχόμαστε το Νέο Έτος

Για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Δήμος Χανίων ετοιμάζει κάτι διαφορετικό. 

Κάτω από το παιδί με την καρδιά στην πλατεία 1866, ο Δήμαρχος θα κόψει την βασιλόπιτα  και θα μοιράσει 
δώρα και ζεστό φαγητό στους παρευρισκόμενους. 

Θα είναι μια “ζεστή βραδιά” γεμάτη εκπλήξεις. 

Παράλληλα η μουσική συλλογικότητα “yar aman”,  θα παρουσιάσει διάφορα events με Πρωτοχρονιάτικες 
ιστορίες, κάλαντα, χορούς  και τραγούδια απο ολόκληρη την Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο.  

31|12

Πλατεία 1866, 22.30
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Retro Games Expo 
(1971-1995)

Αυτά τα Χριστούγεννα κάντε ένα ταξίδι πίσω στα παιδικά σας χρόνια και στα παιχνίδια που αγαπήσατε! 

Από τις 21 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 6 Ιανουαρίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο παλιό λιμάνι 
στα Χανιά Κρήτης, σας περιμένουν εκατοντάδες αγαπημένα videogames για να θυμηθείτε πως ξενυχτάγατε 
στα νιάτα σας, να τα γνωρίσετε στα παιδιά σας ή αν είστε νεότερος να ανακαλύψετε έναν ατελείωτο θησαυρό 
ψυχαγωγίας.

Στην έκθεση θα υπάρχει free play room με περισσότερες από 20 οθόνες για ατελείωτο παιχνίδι σε αθάνατες 
παιχνιδομηχανές  όπως Atari 2600, Sega Mega Drive, Super Nintendo, Atari Saturn, Sega Genesis, Playstation 
1 και πολλά άλλα.

Θα υπάρχει επίσης έκθεση με σπάνιες παιχνιδομηχανές, handhelds και περιφερειακά.

To ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι το ότι όλα τα μηχανήματα προέρχονται από παλαιοπωλεία ή από 
το διαδίκτυο και έχουν αποκτηθεί σε κατάσταση not working (μη λειτουργικό) και junk (σκουπίδια) και μέσα 
από προσωπική εργασία και περισσότερα από 8 χρόνια έχουν επανέλθει σε κατάσταση άψογης λειτουργίας.

21|12 - 06|01
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
Ώρες λειτουργίας : 18.00 - 22.00
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