


Εργαστήρι των Ξωτικών
17:00 Απόψε θα γεμίσει το πάρκο με γέλια και χαρά. Η  χρυσόσκονη θα έχει την τιμητική της. 

Έλατε να φτιάξετε χιονόμπαλες μέσα στα βάζα για μαγικές ευχές!

19:00 Ανοίγουμε το Πάρκο των Χριστουγέννων 
παρέα με τα ξωτικά, τον χιονάνθρωπο, τον Ρούντολφ 
και το πιο ψηλό αστέρι των γιορτών!

19:00 Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, 
θα κηρύξει την επίσημη έναρξη του Πάρκου των Χριστουγέννων

Κεντρική Σκηνή-Stage
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική Μπάντα 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη Χορωδία Ορφέας

Κεντρική Σκηνή-Stage
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ύμνοι από τη Χορωδία του Ιστορικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης

Κεντρική Σκηνή-Stage
20:00 Οι Ritmo de Arte με τρελό κέφι και διάθεση παρασύρουν όλο τον κόσμο στη μαγεία του χορού!

Κεντρική Σκηνή- Stage
11:00 Ο Αϊ Βασίλης έχασε τα κιάλια του! Τώρα πώς θα δει τις καμινάδες σας για να ρίξει τα δώρα;

Εργαστήρι των Ξωτικών
9:00 - 13:00 Τα ξωτικά σας περιμένουν να φτιάξετε με τις παλάμες σας όμορφα ταρανδάκια. 

Θα το χάσετε? Ελάτε, ελάτε!!!

17:00 - 21:00 Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια με πον πον, χάντρες και πούλιες 
για να στολίσετε το δέντρο σας. Ελάτε να τα φτιάξετε μαζί με τα ξωτικά.

Κεντρική Σκηνή-Stage
17:30 Το πιο γιγάντιο ζαχαρωτό έρχεται στο πάρκο! Θα χωρέσει στην κεντρική σκηνή;

18:30 Η Dance Art Academy μας ξεσηκώνουν σε zoumba, latin και hip-hop ρυθμούς!
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Κεντρική Σκηνή- Stage
11:00 Ισορροπία σε ένα δέντρο. Γίνεται; Ελάτε να το δοκιμάσουμε!

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 - 13:00 Δεν μπορεί το δέντρο σας φέτος να μείνει χωρίς φάτνη!!!!

Ελάτε λοιπόν να κάνουμε φάτνη από τσόχα κ χαρτόνι.

17:00 - 21:00 Στολίδια πολύχρωμα βουτηγμένα στη χρυσόσκονη και στολισμένα με πούλιες 
για δωράκια στα όμορφα δεντράκια.

Κεντρική Σκηνή-Stage
18:00 Τα ξωτικά φτιάχνουν αληθινό χιόνι έτοιμο για χιονοπόλεμο!

19:00 Παραδοσιακοί χοροί από τη Χορευτική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου φοιτητών
Αλεξανδρούπολης  «ΠΥΞΙΔΑ»

Κεντρική σκηνή –Stage
19:00 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μελωδίες 

από τη χορωδία του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης

19:30 Η μπάντα Αποτυπώματα επί σκηνής με ελληνικό ποπ και ροκ τραγούδι! 
Σταύρος Παπασταύρου, φωνή και κιθάρα - Κωνσταντίνος Τσιτσιπάς, 
ηλεκτρική κιθάρα -Μάριος Ντιγκλιδης, μπάσο – Χρήστος Ράπτης, ντραμς  

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 - 13:00 Το καράβι ευχών, για καλοτάξιδη νέα χρονιά έρχεται…  Ελάτε μαζί με τα 

ξωτικά να γράψετε και να κατασκευάσετε ταξιδιάρικα ημερολόγια. 

Κεντρική σκηνή –Stage
11:00 Το κλαδιά του δέντρου μας γίνονται στολίδια! Μήπως μπερδευτήκαμε 

λίγο; Οι βοηθοί του Αϊ-Βασίλη φτιάχνουν τα πιο γλυκά μπαστουνάκια.

12:00 Τα παιδικά τμήματα της Dance Art Academy μας ξεσηκώνουν 
με ρυθμούς latin, μοντέρνου και hip hop!

Εργαστήρι των Ξωτικών
17:00 - 21:00 Οι χριστουγεννιάτικες συνθέσεις δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το εργαστήρι μας!!! 

Θα φέρουμε τη φύση στο τραπέζι. Ξύλα και κουκουνάρες παίρνουν μορφή.
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Κεντρική Σκηνή-Stage
18:00 Ένα παζλ γεμάτο καλικάντζαρους και ξωτικά!

19:00 Οι Ritmo de Arte με τρελό κέφι και διάθεση παρασύρουν όλο τον κόσμο 
στη μαγεία του χορού!

20:00 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη μουσική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου 
φοιτητών Αλεξανδρούπολης «ΠΥΞΙΔΑ»

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 - 13:00 Οι τάρανδοι σήμερα έχουν την τιμητική τους. Ελάτε να φτιάξουμε τον Ρούντολφ 

από πλαστικά πιάτα.

Κεντρική Σκηνή- Stage
11:00 Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων κάνει το πάρκο άνω κάτω! 

Ένας χιονάνθρωπος πάνω στα μπισκότα μου!  

Εργαστήρι των Ξωτικών
17:00 - 21:00 Τα πιατάκια παίρνουν μορφή και γίνονται παιχνιδιάρικα χιονανθρωπάκια. 

Πώς; Ελάτε τα να δείτε στο σπιτάκι των Παιδικών Σταθμών!

Κεντρική Σκηνή- Stage
18:00 Τα μελόψωμα γίνανε Lego!!

Κεντρική Σκηνή- Stage
18:00 Παραδοσιακά κάλαντα από την Ελλάδα και τις Αλησμόνητες Πατρίδες από την παιδική

παραδοσιακή χορωδία και την ορχήστρα νέων του Αρχείου Μουσικολαογραφικής 
Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης»

19:30 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μελωδίες από την παιδική χορωδία 
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

Κεντρική Σκηνή- Stage
19:30 Ρεμπέτικο- Μουσική Σκηνή με τους Γιώργο Τσικάρια (φωνή και μπουζούκι), 

Βασίλη Χιτζή (φωνή και κιθάρα) και τον Ανδρέα στο κοντραμπάσσο!
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Κεντρική Σκηνή-Stage
19:00 Η Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης θα παρουσιάσει 

ένα πρόγραμμα γεμάτο με άρωμα Χριστουγέννων και τη ζωντάνια και φρεσκάδα 
των παιδικών φωνών.

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 - 13:00 Τα ξωτικά σας περιμένουν με χαρά για να φτιάξετε αγιοβασιλάκια με πον πον!

17:00 - 21:00 Ελάτε να γίνουμε μικροί ζαχαροπλάστες. Θα φτιάξετε στολίδια από ζυμάρι 
με μπόλικη χρυσόσκονη!

Κεντρική Σκηνή-Stage
18:00 Τραγούδι και χορός από το παιδικό συγκρότημα «Γλυκές Φατσούλες» 

του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Επίγονοι»

19:30 Piano Forte: JazzStandards, Latin, Pop και Ελληνικές έντεχνες μελωδίες σε εκτελέσεις
a la Piano Forte θα μας χαρίσει το αγαπημένο σχήμα από την Καβάλα με τους 
υπέροχους μουσικούς του: Λάκης Λεοντιάδης στη φωνή, Τάσος Καλαφάτης 
στο πιάνο και φωνή και Κωνσταντίνος Κατσαρός στην τρομπέτα και τα κρουστά.

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 - 13:00 Στολίζουμε καταπράσινα ελατάκια με παιχνίδια από απίθανα υλικά.

17:00  - 21:00 Απόψε αγγελάκια με χρυσά φτερά από χρυσοχάρτονα θα πετούν 
και μας χαμογελούν!

Κεντρική Σκηνή- Stage
19:30 Mια βραδιά γεμάτη με ξένα και ελληνικά διασκευασμένα τραγούδια 

απ` όλο τον κόσμο έρχεται από τη Θεσσαλονίκη ... 
Οι Πικ Απ αγαπάνε να "swingάρουνε" με το δικό τους μοναδικό τρόπο, 
κάθε τραγούδι!!! Ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια απ`όλο τον κόσμο 
με προσωπικές διασκευές σε gypsy, swing-jazz-soul, jazz-bossa nova-
tango-latin, όπως επίσης και επιλεγμένες ελληνικές διασκευές!
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Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 - 13:00 Ταρανδάκια πάνω σε όμορφα βαζάκια για να βάλετε τα γλυκά σας. Τι λέτε θα τα φτιάξετε; 

Εργαστήρι ξωτικών
17:00 - 21:00 Το εργαστήρι των ξωτικών είναι εδώ για μοναδικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Κεντρική σκηνή-Stage
19:30 Μουσικό πρόγραμμα από τους Όλγα Μωραΐτη, Μαρία Μουρατίδου, 

Κυριάκο Αποστόλου, Μπάμπη Κελεπεκίδη, Νίκο Καβατζικιώτη!!

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 - 13:00 Ελάτε να κάνουμε όμορφες συνθέσεις για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας 

με κουκουνάρες και μπόλικη χρυσόσκονη.

17:00 - 21:00 Φανταχτερά στολίδια, καμπανούλες, αστεράκια όλα με υλικά μοναδικά!!!!

Κεντρική Σκηνή-Stage
19:30 Οι Mice e Swing Band στο stage του Πάρκου των Χριστουγέννων! Με ανεβασμένη

διάθεση είναι έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν σε swing ρυθμούς  και διασκευές ελληνικών
και ξένων επιτυχιών!

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 – 13:00 Τα ξωτικά θα βάψουν τις φατσούλες σας με μαγικές μπογιές και θα σας μετατρέψουν

σε ήρωες των Χριστουγέννων!

17:00 -21:00 Οι κουκουνάρες και τα χαρτόνια στολίζονται με χιόνι και γκλίτερ. 
Πού??? Μα στο εργαστήρι των ξωτικών!

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 – 13:00 Στολίδια πολύχρωμα παντού με πολλά υλικά! Καμπανούλες, αγγελάκια και ό,τι κανείς

φανταστεί… εδώ θα τα βρει!!!!!

17:00 - 21:00 Καμπανούλες θα κρέμονται παντού και θα ηχούν με γλυκές μελωδίες. 
Ελάτε να φτιάξετε πολλές με ποτηράκια από φελιζολ!
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Κεντρική Σκηνή-Stage
18:00 Η μπάντα του Ωδείου ΦΑΕΘΩΝ μας συνεπαίρνει στους ρυθμούς της!

19:30 Έντεχνο μουσικό πρόγραμμα με τους Ματίνα Καΐσα, Σταύρο Παπασταύρου (κιθάρα
και φωνή) και Νίκο Καβατζικιώτη (αρμόνιο)

Τελετή έναρξης τουρνουά χάντμπολ BALKANS CUP 2018

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 -13:00 Ταρανδάκια ετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι. 

Ελάτε να τα φτιάξετε μαζί με τους φίλους σας!

17:00 - 21:00 Αγιοβασιλάκια κολάζ με υλικά έκπληξη για να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά!!!!!!

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 - 13:00 Ελάτε να φτιάξετε απίθανες φατσούλες – ταράνδους με ποτήρια!

17:00 - 21:00 Τα καραβάκια στολισμένα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το πάρκο 
των Χριστουγέννων!!!!

Κεντρική Σκηνή –Stage
19:30 Ρετρό πρόγραμμα με ξένες και ελληνικές διασκευές από τη 

Νάνση Καρβουνιάρη (φωνή) και τον Νίκο Φιλιππάτο (φωνή και αρμόνιο)

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 – 13:00 Αν δεν προλάβατε να φτιάξετε ημερολόγια είμαστε εδώ 

για να τα φτιάξουμε παρέα με τα ξωτικά!

17:00 - 21:00 Κορδέλες αστεράκια πούλιες και  μπόλικη χρυσόσκονη 
σας περιμένουν για δωράκια –έκπληξη!

Κεντρική σκηνή-Stage
19:30 Εντεχνολαϊκό μουσικό πρόγραμμα από τους Κώστα Σαρρή (φωνή), 

Ματίνα Καΐσα (φωνή), Μπάμπη Κελεπεκίδη (μπουζούκι) 
και Νίκο Καβατζικιώτη (αρμόνιο)
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Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 – 13:00 Παραμονή Πρωτοχρονιάς είμαστε εδώ να φτιάξετε και να πάρετε Αγιοβασιλάκια 

και  να τα δωρίσετε στα άτομα που αγαπάτε.

17:00 - 21:00 Αν δεν προλάβατε χθες να φτιάξετε ημερολόγιο σήμερα τα ξωτικά θα σας βοηθήσουν
να ετοιμάσετε Ημερολόγιο Αγιοβασιλίνας!

Εργαστήρι των ξωτικών
9:00 – 13:00 Σήμερα βάζα χιονισμένα γεμάτα στολίδια με χιόνι θα φτιάξετε παρέα με τα ξωτικά!

17:00 - 21:00 Ελάτε να στολίσουμε τις φατσούλες σας και να ταξιδέψουμε 
στον μαγικό κόσμο των γιορτών!

Παράλληλες εκδηλώσεις

22/12/2018
13:00  Παραδοσιακά κάλαντα στις γειτονιές του Απαλού-
18:00  Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία του Απαλού 

και αναβίωση εθίμων της Θράκης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απαλού «Ο ΦΑΡΟΣ»

23/12/2018
Συναυλία για τα 90 χρόνια της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Αλεξανδρούπολης
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Πρωτοχρονιά

• Στο Εργαστήρι των  Ξωτικών συμμετέχουν και οι 12  Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί. Εκτός από
τις δράσεις θα γίνεται ζωγραφική προσώπου (face painting) ανάλογη με τους ήρωες που 
ξεπηδούν μέσα από τα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια και θα υπάρχουν γλυκά και καραμέλες!

• Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη οι ξωτικο-ταχυδρόμοι σε περιμένουν να στείλεις το γράμμα σου 
και να ζητήσεις το δώρο σου! Κανένα δώρο δε θα μείνει χωρίς τη σφραγίδα των ξωτικών!




