ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μήνας του έρωτα και της αγάπης ο Φεβρουάριος και το Αρχαιολογικό Μουσείο
Πέλλας έχει προγραμματίσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

«Κραταιά ως θάνατος αγάπη»: οι ενήλικοι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν τη
δυνατότητα, μέσα από την εικόνα, τον αφηγηματικό και τον ποιητικό λόγο, την απαγγελία και την υποκριτική, να ταξιδέψουν στο παρελθόν, το οποίο μας δίδαξε την
παντοδυναμία του έρωτα και γιατί «η αγάπη είναι δυνατή σαν τον θάνατο», όπως
σοφά λέγει ο Σολομών στο «Άσμα Ασμάτων».
Αφήγηση: Νικόλαος Παππάς (Αρχαιολόγος)· Απαγγελία: Τάσος Παπαναστασίου (Ηθοποιός). Στα ενδιάμεσα κενά θα ακουστούν στίχοι και μουσική επώνυμων δημιουργών.
Χαιρετισμός εκδήλωσης: Ελισάβετ Τσιγαρίδα (Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων
Πέλλας).
(Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Ώρα: 18.30)
Τρίτη 10, 17 και 24 Φεβρουαρίου 2015
Τετάρτη 11, 18 και 25 Φεβρουαρίου 2015
Πέμπτη 19 και 26 Φεβρουαρίου 2015
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

«Παιχνίδια της Αγάπης»: οι μαθητές (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, καθώς
και Α΄ Γυμνασίου), στους οποίους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα έ-
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χουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα παιχνίδια που έπαιζαν οι ερωτευμένοι
για να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους ή να προβλέψουν κατά πόσο τα πρόσωπα
που είχαν στη σκέψη τους ανταποκρίνονταν στην αγάπη τους· από το αθώο πλατα-

γώνιο των παιδιών, την ίυγγα ή τον ρόμβο, τους αστραγάλους και τη μόρα (δακτύλων επάλλαξις), μέχρι τον κότταβο των ενηλίκων, κάποια από τα οποία παίζονταν μέχρι πρόσφατα και είναι μια καλή ευκαιρία να τα ξαναπαίξουμε…

(Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Ώρα: 09.30,
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης)
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Χορηγός εκδήλωσης Σαββάτου
Οινοποιείο: "ΑΛΩΣ" Αμπελώνες Πελλαίας Χώρας,
Χουσνής Νικόλαος (παραγωγός)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
580 05, Πέλλα
Τηλ. 23820 31160
Πληροφορίες: Νικόλαος Παππάς, Αρχαιολόγος
Αριθμ. Τηλ/τυπίας: 23820 33092
Ηλ. Δ/νση: pella.museum@gmail.com - efapel@culture.gr

Δελτία Τύπου και φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις της Εφορείας
δημοσιεύονται στους παρακάτω κόμβους:
http://www.pella-museum.gr
https://www.facebook.com/pages/-Archaeological-Museum-of-Pella/

2

