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Η Βικτόρια Χίσλοπ θα βρεθεί 

στη θεσσαλονίκη συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις 
; της αντιδηµαρχίας Πολιτισµού ΣΕΛ. 27 ; 

Η Βικτόρια Χίσλοπ 

www.clipnews.gr
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Πολλές δράσεις παρά τις µειώσεις 
Η µουοική 
συνάντηση 
Womex 
συγκαταλέγεται 

στις 
δράσεις της 
ανηδηµαρχίας. 

J i'JJ 

Η πρώτη ηµέρα του Μάρτη 
έφερε ανοιξιάτικες ειδήσεις 
για τον πολιτισµό της πόλης! 
Παρότι οι έννοιες 
συρρίκνωση, κούρεµα και 
µειώσεις βρίσκονται στο 
καθηµερινό λεξιλόγιο της 
αντιδηµαρχίας Πολιτισµού, 
Παιδείας και Τουρισµού, n 
ίδια είναι σε θέση να 
προχωρά σε έναν 
απολογισµό τού µέχρι τώρα 
έργου της και να ανακοινώνει 
ένα µεγάλο πλέγµα δράσεων 
που θα γίνουν στο µέλλον. 

Της Κυριακής Τσολάκη 
ktsolaki@makthes.gr 

Οερχοµός της άνοιξης γεννά 
προσδοκίες, όπως είπε 
και ο αντιδήµαρχος 

Πολιτισµού, Παιδείας και Τουρισµού 
Σπύρος Πέγκας. "Ας έρθει 

όµως άνοιξη όχι µόνο οτο κλίµα 
και στον καιρό", πρόσθεσε, κάνοντας 

σαφή αναφορά στο δύσκολο 
κοινωνικοοικονοµικό τοπίο της 

εποχής. 
Προς το παρόν, παρά το "κούρεµα 

στον προϋπολογισµό µας", 
όπως τόνισε, ευήλιο και ευάερο 
διαγράφεται το σκηνικό ως προς 

τις µελλοντικές δραστηριότητες 
της αντιδηµαρχίας για το τρέχον 
έτος, αφού "όλα όσα προγραµµατίσαµε 

θα γίνουν". 
Έτσι, παρόλο που πέρυσι και φέτος 

το ποσό που χορηγεί ο δήµος 
για τις πολιτιστικές δράσεις της αντιδηµαρχίας 

(πλην των ∆ηµητρίων, 
που "κοση'ζουν στον δήµο" 300.000 
ευρώ), ανέρχεται στα 35.000 ευρω 

ετησίως, από 155.000 ευρώ 
που ήταν το 2010, οι διοργανώ¬ 

σεις και οι εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν 
είναι πολλές και εντάσσονται 

οε διάφορα πεδία. 

Απολογισµός και σκεπτικό 
Κάνοντας έναν απολογισµό της 

περυσινής χρονιάς ο Σπύρος Πέγκας 
αναφέρθηκε σε διοργανώσεις, 
όπως το Φεστιβάλ Σύγχρονου 

Χορού, n Μπιενάλε Νέων Μεσογείου, 
το πρόγραµµα "Νύχτα 

οτο µουσείο", το φεστιβάλ "Μου¬ 

σικές στα µνηµεία", τα ∆ηµήτρια, 
το Φεστιβάλ Γαστρονοµίας, το 
Έθνο-Τζαζ Φεστιβάλ (που θα γίνει 
και φέτος µε καλλιτεχνικό διευθυντή 

του αυτή τη χρονιά τον Κυριάκο 
Καλαϊτζίδη) κ.ά. Αναφέρθηκε 

και στην φροντίδα σε εµβληµατικά 
κτίρια της πόλης, όπως το 

Αλατζά Ιµαρέτ, για την αξιοποίηση 
και τη συντήρηση του οποίου 

"έγινε εισήγηση στο ΥΠΠΟΤ", όπως 
είπε. 

Τα στοιχεία που καθορίζουν το 
σκεπτικό των δράσεων αυτών είναι 

µεταξύ άλλων n "µητροπολιτική 
αντίληψη για τα πράγµατα" (συνεργασίες 

µε τους δήµους Πυλαίας 
και Πανοράµατος, δηµιουργία 

της Μητροπολιτικής Ορχήστρας 
θεσσαλονίκης), n κοινωνική πολιτική 

(εκδηλώσεις ελεύθερης εισόδου 
και κατάργηση των προσκλήσεων), 

οι συνεργασίες (µε ξένα ινστιτούτα 
όπως το Γκαίτε), n δηµιουργία 

καλλιτεχνικών επιτροπών 
(για τα ∆ηµήτρια, για άλλα εικαστικά 

γεγονότα), n πρωτογενής παραγωγή 
και, ως προς το οικονοµικό 

µέρος, n προσπάθεια αξιοποίησης 
"στο έπακρο" των ευρωπαϊκών 

πόρων και των ιδιωτικών χορηγιών 
(που πέρυσι έφτασαν τα 

600.000 ευρώ από τον ΟΠΑΠ, το 
ΥΠΠΟΤ και άλλους ιδιώτες). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να 
δίνεται, τέλος, στη µείωση των 
χρειών της αντιδηµαρχίας, αφού 
"ξοφλήσαµε ένα πολύ µεγάλο µέρος 

από οφειλές παλαιότερων 
ετών", όπως τόνισε ο κ. Πέγκας. ρςρ, ρρεµα 

στον προϋπολογισµό µας", 
όπως τόνισε, ευήλιο και ευάερο 
διαγράφεται το σκηνικό ως προς ζµευρώ), 

ανέρχεται στα 35.000 ευρω 
ετησίως, από 155.000 ευρώ 

που ήταν το 2010, οι διοργανώ¬ ς, ςνου 

Χορού, n Μπσογείου, 
το πρόοτο 

µουσείο", τοΕπιγραµµατικά 

οι διοργανώσεις 
που θα πραγµατοποιήσει 
ή στις οποίες θα 

συµµετάσχει n αντιδηµαρχία 
είναι οι εξής: 

Μάρτιος ¦ 
8/3 Παγκόσµια Ηµέρα 

Γυναίκας ¦ 
9-18/3 Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ ¦ 

18/3 - 6/4 To ∆ηµοτικό 
θέατρο Άνετον ανοίγει την 
πόρτα του στις θεατρικές 
οµάδες της πόλης ¦ 

27/3 Παγκόσµια Ηµέρα 
θεάτρου 

Απρίλιος ¦ 
1-6/4 Εβδοµάδα Λατρευτικής 

Μουσικής (Κέντρο 
Μουσικής) 

¦ 20/4 -13/5 Προτάσεις 
από την Πειραµατική Σκηνή 

της "Τέχνης" 
¦ 27/4-13/5 Φεστιβάλ 
Γαστρονοµίας 
¦ 27/4-30/6Έκθεση Manege 

Αγίας Πετρούπολης 
στην Κάζα Μπιάνκα 
¦ 29/4 Παγκόσµια Ηµέρα 

Χορού 

Απρίλιος - Ιούλιος 
¦ Photo-Biennale 

Μάιος 
¦ 1/5-13/5 Ρεσιτάλ Νέων 
Καλλιτεχνών 

Οι εκδηλώσεις 
¦ 11/5 Οµιλία της Βικτόριας 

Χίσλοπ στο Γενί Τζαµί 

¦ 12/5 TEDx 
¦ 13/5 TEDx Balkans Organizers 

Workshop 
¦ 24-27/5 ∆ιεθνής Έκθεση 

Βιβλίου 
¦ Τις τρεις Πέµπτες Open 
Air συναυλίες στο ανοιχτό 
αίθριο του δήµου 

Ιούνιος 
¦ 6-8/6 Μουσικές του Κόσµου 

¦ 16-30/6 Φεστιβάλ Σύγχρονου 
Χορού 

¦ 21/6 Παγκόσµια Ηµέρα 
Μουσικής 

Ιούλιος 
¦ 2-31/7 Γιορτές Ανοιχτού 
θεάτρου 
¦ 15-20/7 ∆ιεθνές Συνέδριο 

της ΕλληνικήςΈνωσης 
για Μουσική Εκπαίδευση 

Αύγουστος 
¦ 1/8-30/8Έκθεση της ∆ηµοτικής 

Πινακοθήκης 
("Τρεις γενιές θεσσαλονικέων 

ζωγράφων) στην γκαλερί 
Manege της Αγίας Πετρούπολης 

¦ 20/8 -10/9 Μουσική στα 
µνηµεία και στα µουσεία 
της πόλης 
¦ 31/8 Αφιέρωµα στον Νί¬ 

κο Παπάζογου - Συναυλία 
µε πανσέληνο στο λιµάνι 

Σεπτέµβριος 
¦ 8-16/9 ΛΕΘ 
¦ 20/9 - 25/10 47α ∆ηµήτρια 

¦ 21-22/9 Reworks 
¦ 28/9 -14/10 5ο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Φιλαρµονικών 
Χορωδιών 

Οκτώβριος 
¦ 17-21/10 Womex 
¦ 20/10 Παρέλαση παραδοσιακών 

σχηµάτων 

Νοέµβριος 
¦ 2-11/11 Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

¦ Φθινοπωρινές µέρες βιβλιοθηκών 

∆εκέµβριος 
¦ 1/12 Teenage Angst (εικαστική 

διοργάνωση που 
απευθύνεται σε µαθητές 
λυκείου) 
¦ 21-22/12 Hip Hop Festival 

Όλο τον χρόνο 
¦ Νύχτες στα µουσεία 
¦ Ξεναγήσεις 
¦ Thessaloniki Open Air 
Festival 
¦ City Murals στα κεντρικά 

κτίρια της πόλης 

www.clipnews.gr


