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Επόμενο:

Το Τμήμα Κινηματογράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ.
(www.film.auth.gr) και η Jugend und Kulturprojekt e.V.
(www.jkpev.de) έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στις
εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Γεφυρώνοντας τις
Γενιές, την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015,
στο πλαίσιο της συνάντησης του προγράμματος με αφορμή την
Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(/articles/society/38053/dimiourgikh
Το δεκαοκτάμηνο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Γεφυρώνοντας τις
apasxolisigiapaidia
Γενιές» εκκινώντας από αφηγήσεις γύρω από τον Β' Παγκόσμιο
stixanth/)
Πόλεμο, εξετάζει την επιρροή του στις διαδικασίες που
Δημιουργική
απασχόληση για παιδιά αφορούν στις ατομικές και συλλογικές μνήμες. Μέσα από τον
στη ΧΑΝΘ
διαγενεακό και διαπολιτισμικό διάλογο εμβαθύνει στις
(/articles/society/38053/dimiourgikh
προεκτάσεις αυτής της διαδικασίας στη διαμόρφωση των
apasxolisigiapaidia
εθνικών ταυτοτήτων στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη
stixanth/)

Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την
Πολωνία. Στόχοι του προγράμματος είναι, αρχικά, η συλλογή
και καταγραφή μνημών με αναφορά στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ στη συνέχεια να
επιτευχθεί μία αμοιβαία κατανόηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας αλλά και των
δεινών που έζησαν οι λαοί της Ευρώπης κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου.
Με κέντρο την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου νέοι συλλέγουν και καταγράφουν
μνήμες ανθρώπων που τον βίωσαν. Με μεθοδολογικό εργαλείο τη βιογραφική
αφήγηση και συνοδοιπόρους κοινωνιολόγους, κινηματογραφιστές, ιστορικούς και
κοινωνικούς ψυχολόγους πραγματοποιείται μία γόνιμη αλληλεπίδραση των 3 γενεών –
νέων, μεσηλίκων και πρεσβυτέρων.
Το πρόγραμμα "Γεφυρώνοντας τις γενιές" επιδιώκει να συνδέσει τις ιστορίες
ανθρώπων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης που έζησαν την εποχή του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου και να εξετάσει πώς μνημονεύεται ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
στις χώρες που συμμετέχουν. Οι αφηγήσεις αυτές θα αποτελέσουν την γέφυρα προς
ένα διάλογο για την αμοιβαία πολιτιστική κατανόηση και την ευαισθητοποίηση, κυρίως
των νέων όσον αφορά στα επακόλουθά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,. Ταυτόχρονα
ερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους η εθνική ταυτότητα συγκροτείται σε
αμφίδρομη σχέση με τις συλλογικές και ατομικές μνήμες, εξετάζεται πώς το παρόν
εκφράζεται μέσα από τις μνήμες, κάνοντας αναφορά σε ζητήματα όπως ο φόβος για
τον "άλλο" και η διαμόρφωση στερεοτύπων σε καιρούς κρίσης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Αγ. Δημητρίου 159Α
18.3019:00 «Τα Σεφαραδίτικα τραγούδια της πόλης» από τη Ladino Χορωδία της
http://www.gothess.gr/articles/society/38063/gefuronontas-tis-genies/
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Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
19.0021.00 Προβολή ντοκιμαντέρ «Φιλιά εις τα Παιδιά», για τα «Κρυμμένα» παιδιά
της Κατοχής, Βασίλης Λουλές, 2011, 115΄
Παρασκευή 30 Oκτώβρη 2015
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13
Έκθεση «Μνήμες: Κατοχή και Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης»
16.3018.30 Χαιρετισμοί  Παρουσίαση
Τα Αρχεία Μαλαμίδη η Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 19401974 Κ. και Δ.
Μακεδονίας και τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας θα παρουσιαστούν σε μία
οπτικοακουστική έκθεση για τις μνήμες της πόλης. Η έκθεση είναι ανοιχτή από την
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου ως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, 10.0020.30.
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Αγ. Δημητρίου 159Α
19.0019.30 Η κ. Ευαγγελία ΚυρίμηΠιτσούλη απαγγέλει ποίηση «Μνήμες από το
Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη»
19.3021.00 Προβολή ντοκιμαντέρ «Χρονικό μιας Καταστροφής», Άκης Κερσανίδης
και Χρύσα Τζελέπη, 2013, 90΄

(/events/thessaloniki/agenta/?Date=20151029)

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το άρθρο. Γράψτε το πρώτο!
Σχολιάστε!

Δείτε ακόμη 2 Events την ίδια ημερομηνία

Κοινωνικά
(/articles/society/38053/dimiourgikhapasxolisigiapaidiastixanth/)

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά στη ΧΑΝΘ
(/articles/society/38053/dimiourgikhapasxolisigiapaidiastixanth/)Την

Τρίτη 27 Οκτωβρίου
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(/articles/society/38048/diadrastikaseminariaistoriasergasthrio
kosmhmatoskaiallapolla/)

Διαδραστικά σεμινάρια ιστορίας, εργαστήριο
κοσμήματος και άλλα πολλά
(/articles/society/38048/diadrastikaseminariaistoriasergasthriokosmhmatoskaiallapolla/)Στην

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ανω Τούμπας

(/articles/society/38040/seapognosioiorothetikoistithessaloniki/)

Σε απόγνωση οι οροθετικοί στη Θεσσαλονίκη
(/articles/society/38040/seapognosioiorothetikoisti
thessaloniki/)«Ισοδύναμη» υγεία δεν υπάρχει..

(/articles/society/38039/apergounshmeraoiergazomenoiseolasta
limania/)

Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε όλα στα λιμάνια
(/articles/society/38039/apergounshmeraoiergazomenoiseolastalimania/)Στάση εργασίας

στον ΟΛΘ

(/articles/society/38036/doreanergasthriagiaanergous/)

Δωρεάν εργαστήρια για ανέργους
(/articles/society/38036/doreanergasthriagiaanergous/)Από το ΕΚΠΑ

Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Εργασίας

(/articles/society/38035/europakhimeraoinotourismoustooinopoieiostelios
kexrhs/)

Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού στο Οινοποιείο
Στέλιος Κεχρής
(/articles/society/38035/europakhimeraoinotourismoustooinopoieiostelioskexrhs/)Μια εμπειρία

για μικρούς και μεγάλους

(/articles/society/38034/artroomtexnigiaolousstokentrotispolis/)

ArtRoom …. «Τέχνη για όλους» στο κέντρο της πόλης
http://www.gothess.gr/articles/society/38063/gefuronontas-tis-genies/
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(/articles/society/38034/artroomtexnigiaolousstokentrotispolis/)Ένας μόνιμος εκθεσιακός

χώρος..

(/articles/society/38031/ekdhlositoudromoutisaristeras/)

Εκδήλωση του Δρόμου της Αριστεράς
(/articles/society/38031/ekdhlositoudromoutisaristeras/)Παρασκευή 23

Οκτωβρίου

(/articles/society/38030/apantisitisdioikisistoutheageneiouse
dimosieumata/)

Απάντηση της διοίκησης του Θεαγένειου σε
δημοσιεύματα
(/articles/society/38030/apantisitisdioikisistoutheageneiousedimosieumata/)"Δεν υπάρχουν

προβλήματα"

(/articles/society/38024/Ekthesielladosgeusiathhna/)

Έκθεση «Ελλάδος Γεύση»  Αθήνα
(/articles/society/38024/Ekthesielladosgeusiathhna/)Στο Ολυμπιακό

Κέντρο Ξιφασκίας

Περισσότερα Κοινωνικά
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JETZT BUCHEN

Περισσότερο διαβασμένα κατηγορίας

Απόφαση συνέλευσης του τμήματος Αρχτεκτόνων του ΑΠΘ
(/articles/society/37873/apofasisuneleusistoutmhmatosarxtektonontou
apth/)
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του Πιέρ Πάολο Παζολίνι
(/articles/society/37883/diethnesepistimonikosunedrioprostimhntoupier
paolopazolini/)
36χρονος ζιγκολό από τη Θεσσαλονίκη και πρώην ποδοσφαιριστής
(/articles/society/38001/36xronoszigkoloapotithessalonikikaiproin
podosfairisths/)
Οι δημότες ξεναγούνται στην πόλη τους (/articles/society/37872/oidimotes
ksenagountaistinpolitous/)
Σπουδαία ονόματα στον 4ο διεθνή ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
(/articles/society/37899/spoudaiaonomataston4odiethnhimimarathonio
thessalonikis/)
20 χρόνια χωρίς τον Ερνέστ Μαντέλ (/articles/society/37947/20xroniaxoris
tonernestmantel/)
Σεμινάριο πληροφορικής για ενηλίκους (/articles/society/37870/seminario
pliroforikhsgiaenilikous/)
Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες
(/articles/society/37903/sugkentrosianthropistikhsvohtheiasgiatous
prosfuges/)
Συναυλία αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη
(/articles/society/37922/sunauliaallilegguisgiatousprosfugessti
thessaloniki/)
E.K.A.B.: Εκδηλώσεις για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς»
(/articles/society/37915/ekabekdiloseisgiatineuropakhimeraepanekkinisis
kardias/)
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(/articles/society/37977/poreiastonevroenantiastonfraxti/)

Νεότερα σχολιασμένα:
Πορεία στον Εβρο ενάντια στον φράχτη

(/articles/society/37977/poreiastonevroenantiastonfraxti/)

Ποια φαρμακεία θα είναι
ανοιχτά σήμερα στη
Θεσσαλονίκη

Ελλάδα  Κόσμος άλλες πηγές
Τόκιο (http://xnews.gr/articles/?id=5980470)
Γλέντησαν με… τσιπούρα στο Παλαιοχώρι
Γορτυνίας (http://xnews.gr/articles/?
id=5980469)
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09:20 Ασφαλιστικό, εργασιακό και "λοιπές"
διατάξεις στον "διορθωτικό" εφαρμοστικό
(http://xnews.gr/articles/?id=5980468)
09:21 Παρουσία του ΠτΔ οι εκδηλώσεις για
τον τριπλό εορτασμό στη Θεσσαλονίκη
(http://xnews.gr/articles/?id=5980467)
09:22 Δύο "αντιμνημονιακοί" δικαστές στις
ηγεσίες των δικαστηρίων

(/thessaloniki/bus/)

Malakas

http://www.gothess.gr/articles/society/38063/gefuronontas-tis-genies/

8/10

26.10.2015

goTHESS.gr - Γεφυρώνοντας τις Γενιές

(/freetime/fpics/?ID=328)
Σας ενδιαφέρουν σίγουρα..

(/articles/various/38012/neos
microfarmrojectelsalvador
vistahermosa/)

Νέος MicroFarm Project
El Salvador Vista

(/articles/various/37469/kanados
petaksestonouranose
kareklame110mpaloniailiou/)

Καναδός πέταξε στον
ουρανό σε καρέκλα με

(/articles/various/37541/tha
mashthatous/)

θα μας.. ή θα τους.. ??
(/articles/various/37541/tha
mashthatous/)

(/articles/gossip/37224/ta
lesviakatismailisairous/)

Τα λεσβιακά της Μάιλι
Σάιρους
(/articles/gossip/37224/ta
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Καιρός (/weather/)
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Δωρεάν είσοδος (/events/thessaloniki/free/)

Συνταγές (/cooking/)
Photo album (/album/album/)

(http://www.dailytrips.gr/)

Κατάλογος WEB (/l/)
eCards (/ecards/)
Αναζητήσεις (/freetime/pfinder/)
Members (/private/home/)
News Letter (/mail/)
Επικοινωνία (/contact/)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (/freetime/)

Illusions (/freetime/illusions.asp)
Αστείες εικόνες (/freetime/fpics/)
Ανέκδοτα (/freetime/jokes/)
Games (/freetime/cafe7.asp)
Λεξικό (/lexico/)

(http://www.youtube.com/user/GoThessGR)
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