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Γιορτές Πλατανοδάσους-Παιδικό φεστιβάλ !!!
Υποβλήθηκε από event_admin στις Τρί, 23/07/2013 - 12:08.
Ημερομηνία: Παρασκευή, 30 Αύγουστος, 2013 - 21:00
Διοργανωτής: Δήμος Λαμιέων [1]
Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Υπαταίων "ΟΙ ΑΙΝΙΑΝΕΣ" [2]
Κίνηση Γυναικών Αργυροχωρίου [3]
Πολιτιστικός Όμιλος οι Βογομίλοι [4]
Κατηγορία: Πολιτισμός [5]
Δημοτική Ενότητα: Δ.Ε. Υπάτης [6]
Διεύθυνση: Αργυροχώρι Υπάτης
Γειτονιά: Αργυροχώρι Υπάτης [7]
Τοποθεσία: Αργυροχώρι Υπάτης [8]
Κοινό Εκδήλωσης: Όλοι [9]
Είσοδος Εκδήλωσης: Δωρεάν
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Σπύρος Στεργιόπουλος
Περιγραφή:
Παιδικό φεστιβάλ !!! Αρχίζουμε το πρωί ώρα 11.00 με ενημέρωση για το Δάσος και
παιδικά παιχνίδια από τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ.
Το μεσημέρι τρώμε το κολατσιό μας κάτω από τα δροσερά πλατάνια.
Το απόγευμα ώρα 6.30 ξεκινάμε με Προσκοπικό παιγνίδι από τα Λυκόπουλα του 1ου
Συστήματος Λαμίας.
Κατόπιν ώρα 7.30 έχουμε την παιδική παράσταση "Ο ΠΛΟΥΤΟΣ" του Αριστοφάνη από το
Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου. Μια διαφορετική παράσταση από τα μικρά παιδιά με πολύ
κέφι και γέλιο που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.
Συνέχεια την σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει ο φίλος μας ο κλόον Νικόλα και
ακολουθούνε οι φημισμένες μαριονέτες του ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ που μας ήρθε από την μακρινή
Ισπανία για να μας διασκεδάσει...
Κατόπιν που πια θα έχει βραδιάσει για τα καλά θα εμφανιστεί ο ζοκλέρ με τις φωτιές και τα
ζογκλερικά του κόλπα στον αέρα και με τις κορίνες που θα μας συναρπάσουν. Ααα.. να μη
ξεχάσω καθ' όλη την διάρκεια μπαλονοκαταστάσεις και μακιγιάζ για όλα τα παιδιά...
Επίσης θα υπάρχουν γλυκά, παγωτά, ποπ κορν, σοκολάτες. κρουασάν, φρούτα κλπ
όλα ΔΩΡΕΑΝ και μετά από όλα αυτά θα αρχίσει ο χορός για όλο τον κόσμο μικρούς και
μεγάλους!!!
Βρείτε μας στον χάρτη: Javascript is required to view this map.
Σημείο ενδιαφέροντος: Άλσος Αργυροχωρίου [10]
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