
 
 

 

Caravan Project 

Ένας άλλος κόσμος είναι εδώ 

 

To αναλυτικό πρόγραμμα των δράςεων του Caravan Project: 

Παραςκευή 18 Μαρτίου  
Ζκθεςη Φωτογραφίασ - «Contacts in the city» 
Yurt, Λιμάνι, Προβλήτα A', ώρα 20:00  
ε ςυνεργαςία με το φωτογραφικό κζντρο “Stereosis”  και τον εικαςτικό Νίκο Βαρυτιμιάδθ. 

Νζοι φωτογράφοι αποτυπϊνουν κακθμερινζσ ιςτορίεσ τθσ πόλθσ χρθςιμοποιϊντασ τθν 

τεχνικι των contacts. 

Σάββατο 19 Μαρτίου - Τρίτη 22 Μαρτίου 
Κινηματογραφικό Εργαςτήρι «Σεκάνσ» 
Εντατικό εργαςτιρι με τον ςκθνοκζτθ Χριςτο Καρακζπελθ για τθ δθμιουργία 

αφθγθματικϊν ςκθνϊν (séquences) με γνϊμονα άγνωςτεσ πτυχζσ και ιςτορίεσ τθσ πόλθσ. 

Με εφαλτιριο τθν κινθματογραφικι γλϊςςα και τον κόςμο του δθμιουργικοφ ντοκιμαντζρ, 

οι ςυμμετζχοντεσ κα ξανοιχτοφν ςτθν πόλθ, προκειμζνου να ςυλλζξουν ακζατεσ και 

ξεχωριςτζσ όψεισ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Κακζνασ τουσ κα κινθματογραφιςει μία ςεκάνσ και 

όλεσ μαηί ςτο ςφνολο τουσ κα ςυνκζςουν ζνα ντοκιμαντζρ, όπου διαφορετικζσ ματιζσ κα 

ιχνθλατιςουν το πορτραίτο τθσ πόλθσ. το πλαίςιο του εργαςτθρίου κα πραγματοποιθκοφν 

δφο τετράωρεσ διαλζξεισ, το άββατο & τθν Κυριακι, ϊρεσ 12:00 – 16:00, ενϊ τθ Δευτζρα 

και τθν Σρίτθ κα πραγματοποιθκοφν τα γυρίςματα των ςεκάνσ.    

* Περιοριςμζνοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων – Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ hello@caravanproject.org  

Σάββατο 19 Μαρτίου  
Eαρινή Ιςημερία ςτο Caravan Project 
Yurt, Λιμάνι, Προβλήτα A' 
Με αφορμι τθν εαρινι ιςθμερία και ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο Φωτογραφίασ 

Θεςςαλονίκθσ, το Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ και το Μουςείο Κινθματογράφου 

Σαινιοκικθ Θεςςαλονίκθσ και Οργανιςμό Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθ κα πραγματοποιθκοφν 

εκπαιδευτικά εργαςτιρια για παιδιά από τθν ομάδα του Caravan Project με τθν Χλόθ Φίνν, 

τθν Λίλθ ταμπουλι, και τθ Βάςω τακοποφλου 

11.00-13.00: κα πραγματοποιθκεί θ εικαςτικι δράςθ “Μωςαϊκό Ιςτοριϊν”. Ζνα εικαςτικό 

δρϊμενο, με αναπαράςταςθ εικόνων, ςτιγμϊν, ιχων από τισ αφθγιςεισ των ιςτοριϊν και 

των τοπίων που επιςκζφκθκε το Caravan Project. 

Σεχνικζσ: Ηωγραφικι, φωτογραφία, κολάη, ψθφιδωτό. 
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13.30-15.30: κα πραγματοποιθκεί θ δράςθ “Καταςκευάηουμε τισ δικζσ ςασ ιςτορίεσ”. ‘Ζνα 

εικαςτικό δρϊμενο με ςθμείο αναφοράσ τθν τριςδιάςτατθ καταςκευι. Σα παιδιά 

καταςκευάηουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ, τα δικά τουσ τοπία, τουσ δικοφσ τουσ ιρωεσ με τθ 

βοικεια ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

Σεχνικζσ: Μακζτα, ςχζδιο, τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ με ανακυκλϊςιμα υλικά. 

Οι ηλικίεσ που απευθφνονται  τα εργαςτήρια είναι από 7-12 ετών. 

16.00-19.00: κα πραγματοποιθκεί θ δράςθ “Φτερουγίςματα τθσ Άνοιξθσ”. Σο άββατο 19 

Μαρτίου ςτο χϊρο του Caravan Project τα τρία Μουςεία τθσ Αϋ Προβλιτασ, ςε ςυνεργαςία 

με τον ΟΛΘ, ςασ περιμζνουν ςε ζνα δθμιουργικό εργαςτιριο καταςκευισ παραμυκζνιων 

πουλιϊν για να γιορτάςουμε τθν Εαρινι Ιςθμερία. Για παιδιά από 4 ζωσ 104 ετών.  

 

20:00-20:45: κα πραγματοποιθκεί θ δράςθ “Σθσ Άνοιξθσ τα Παραμφκια”. Aφιγθςθ 

Παραμυκιϊν με τθν Ροδάνκθ Δθμθτρζςθ, τθν Χρυςάνκθ Βουδοφρθ (Ομάδα Αφθγθτϊν 

ΑCTION ART) και τον Philippe Ilboudo, φυςικό αφθγθτι από τθν Αφρικι (μετάφραςθ-

ςυναφιγθςθ). 

Είςοδοσ ελεφθερη 
 

Τετάρτη 23 Μαρτίου  
Προβολζσ Ντοκιμαντζρ Caravan Project  
Yurt, Λιμάνι, Προβλήτα A', ώρεσ 20:00 - 23:00 
Ντοκιμαντζρ από το οδοιπορικό του Caravan Project ςτθν Ελλάδα 

Σαινίεσ:   Ζλντα μία γζννα |  Παπόριασ | Χρυςό Δάςοσ  | Συφλόσ Ψαράσ 

 
Πζμπτη 24 Μαρτίου 
Προβολζσ Ντοκιμαντζρ Caravan Project  
Yurt, Λιμάνι, Προβλήτα A', ώρεσ 20:00 - 23:00 
Ντοκιμαντζρ από το οδοιπορικό του Caravan Project ςτθν Ελλάδα 

Σαινίεσ: Μαφρθ Γθ  | Κοινωνικό Ωδείο |  Μετζωροι Άνκρωποι | Άνκρωποσ ςτο πίτι του 

 
Παραςκευή 25 Μαρτίου 
«Πεσ μια Ιςτορία» - Ανοιχτή Δράςη Αφήγηςησ 
Yurt, Λιμάνι, Προβλήτα A', ώρεσ 14:00 – 22:00 
Σο Caravan Project απευκφνει κάλεςμα ςε ανκρϊπουσ από τθν πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ να 

προςζλκoυν ςτο μικρό yurt και να αφθγθκοφν προςωπικζσ τουσ ιςτορίεσ, ιςτορίεσ που τουσ 

ζχουν αγγίξει, αφυπνίςει και διαμορφϊςει εμπλουτίηοντασ το αρχείο ιςτοριϊν του Caravan 

και βοθκϊντασ ςτθ μετάδοςθ βιωματικισ γνϊςθσ μζςα από το μοίραςμα ανκρϊπινων 

ιςτοριϊν. 

Σάββατο 26 Mαρτίου 
Live Modified dog  
Yurt, Λιμάνι, Προβλήτα A', ώρα 18:30 & 20:30  
Θ οπτικοακουςτικι κολλεκτίβα modified dog πειραματίηεται και αυτοςχεδιάηει 

προτείνοντασ μια νζα μουςικι αφιγθςθ εμπνεόμενθ από τισ ιςτορίεσ του Caravan Project. 

υμμετζχουν οι: Δθμιτρθσ Δαλζηθσ - τρομπζτα, κρουςτά, electronics, Δθμιτρθσ Σαςοφδθσ – 

τφμπανα Χρφςανκοσ Χριςτοδοφλου - electronics, πλικτρα. 

* Περιοριςμζνοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων - Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ hello@caravanproject.org  
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