
ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 2018 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Πέμπτη 21 Ιουνίου  8:30 μ.μ. 

 Δημοτικό Μουσείο - Αρχοντικό Μπρίκα 

Έναρξη εκδηλώσεων Γιορτών Μεταξιού με την εκκλησιαστική Μαντολινάτα 

Σουφλίου. 

9:00 μ.μ. Εγκαίνια Έκθεσης Εικαστικών 

Διάρκεια  έκθεσης 21/06 εως 24/06  

Ώρες Λειτουργίας Παρασκευή : 22/06  7-10 μ.μ 

Σαββατοκύριακο: 11-1 το πρωί/ 7-10 το απόγευμα  

 

 Παρασκευή 22 Ιουνίου 8:00 μ.μ /   

Πολιτιστικός Σύλλογος Σουφλίου "Ανέμη" -  Μουσείο Μετάξης (ΠΙΟΠ)   

Ακολουθήστε την πομπή με τα προικιά της νύφης με κάρο και γάιδαρο 

από το σπίτι του πατέρα της (Μουσείο Μετάξης ΠΙΟΠ) προς το νέο της 

σπιτικό. Πρώτη στάση στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου  με χορό, 

γλέντι και τραγούδια!  

 

 Σάββατο 23 Ιουνίου 8:30 μ.μ. /  Πολιτιστικός Σύλλογος Σουφλίου 

"Ανέμη" 

Προαύλιος  χώρος  Συλλόγου Ανέμη (παλαιό πρωτο δημοτικό σχολείο) 

Ένας σατιρικός Σουφλιώτικος γάμος πολλά υποσχόμενος. Μαζί την ίδια 

βραδιά και οι ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ, άλλος ένας γάμος τελείως 

διαφορετικό θα συμβεί. (Τιμή πρόσκλησης με φαγητό 10 ευρώ)  

 

 

 

 Κυριακή 24 Ιουνίου -  Μουσείο Μετάξης Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

6:00 μ.μ Σεμινάριο τεχνικής μπατίκ. «Ένας δρόμος όλο μετάξι» 
Με αφορμή τη συμμετοχή στις Γιορτές Μεταξιού, οργανώνεται σεμινάριο 
τεχνικής μπατίκ με κερί, αλάτι, κρακελέ και κόμπους, με την καθοδήγηση 
της εικαστικού Ταρσής Τζενανίδου. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν 
έργο διαστάσεων 2mX3m, με θέμα τον Δρόμο του Μεταξιού, το οποίο θα 
εκτεθεί στο μουσείο. 
 
 

Μουσείο Μετάξης (ΠΙΟΠ )  

21:00 μ.μ  Συναυλία «Ηχόχρωμα» 

Μουσική εκδήλωση από το συγκρότημα «Ηχόχρωμα». Για έκτη χρονιά τα 

μέλη του συγκροτήματος θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με 

αγαπημένα τραγούδια. 

 



 

 Δευτέρα 25 Ιουνίου -  Μουσείο Μετάξης Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

6:00 μ.μ Σεμινάριο τεχνικής μπατίκ. «Ένας δρόμος όλο μετάξι» 
Με αφορμή τη συμμετοχή στις Γιορτές Μεταξιού, οργανώνεται σεμινάριο 
τεχνικής μπατίκ με κερί, αλάτι, κρακελέ και κόμπους, με την καθοδήγηση 
της εικαστικού Ταρσής Τζενανίδου. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν 
έργο διαστάσεων 2mX3m, με θέμα τον Δρόμο του Μεταξιού, το οποίο θα 
εκτεθεί στο μουσείο. 
 

 

 Τρίτη 26 Ιουνίου 6:00 μ.μ - Λαογραφικό Μουσείο Τα Γνάφαλα  

        Μεταξένιο εργαστήρι για μικρούς και μεγάλους.  
        Στο χώρο του καταστήματος 
 

 Τετάρτη 27 Ιουνίου 8:30 μ.μ. – Μουσείο Τέχνης Μεταξιού  
          Η Γυναικεία Φορεσιά του Σουφλίου ως τεχνολογικό φαινόμενο .  

Απο το κουκούλι στο ύφασμα. 
           Παρουσιάζει η ερευνήτρια τεχνολόγος αρχαίου υφάσματος 
           κα Σοφία Τσουρινάκη 

 

 Πέμπτη 28 Ιουνίου – Βιομηχανικό Συγκρότημα Τζίβρε  

         Καλλιτεχνικό εργαστήρι  Εν Λευκώ 

7:00 μ.μ.   - Αναπαράσταση του κύκλου ζωής του μεταξοσκώληκα με τη βοήθεια 
τεχνολογικών μέσων και τη μαγεία του μαύρου θεάτρου             (Κτήριο 
εκτροφής κουκουλιών)  

7:00 μ.μ.   - 1η Έκθεση Στατικού Μοντελισμού Παιδικού τμήματος         
(Αναπινιστήριο) 

       Διάρκεια έκθεσης : 28 & 29 Ιουνίου  

Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Έβρου « Διγένης Ακρίτας » 

6:30 μμ- 9:00 μμ - Παρουσίαση επικοινωνιών μέσου ασυρμάτου. 

Λέσχη Μοτοσικλετιστών Σουφλίου και Περιφέρειας ΛΕΜΟΤΕΣ 

17:00 Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού 
19:00 Μotoπαιχνίδια για μικρά και μεγάλα παιδιά 
21:30 Θερινό moto-cinema 
 
23:30 Διαχρονικό Rock Party by Χρήστος Μούχλιας 
 
 
 



 
 

 Παρασκευή 29 Ιουνίου - Βιομηχανικό Συγκρότημα Τζίβρε  
 
Καλλιτεχνικό εργαστήρι  Εν Λευκώ 
7:00 μ.μ.   - Αναπαράσταση του κύκλου ζωής του μεταξοσκώληκα με τη 
βοήθεια τεχνολογικών μέσων και τη μαγεία του μαύρου θεάτρου             
(Κτήριο εκτροφής κουκουλιών)  

 
WWF Ελλάς  
7:00  μμ -9:00 μμ Καλύτερη Ζωή παρέα με το Πάντα.  
Διαδραστικά παιχνίδια με το WWF Ελλάς 

 
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Εν Λευκώ 
 
9:30 μ.μ  Μουσικοχορευτική Παράσταση «Τζιουντζιούνα show, the 
summer edition»  
 

 Σάββατο 30 Ιουνίου Σύλλογος Φίλων της Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα»  
 
11:00 π.μ. Κ.Π.Ε Σουφλίου : Ημερίδα ενημέρωσης σε τεχνικά θέματα 
σηροτροφίας. Ομιλητής Σκαρλάτος Ντέντος 
 

Καλλιτεχνικό εργαστήρι  Εν Λευκώ 

7:00 μ.μ.   - Αναπαράσταση του κύκλου ζωής του μεταξοσκώληκα με τη 
βοήθεια τεχνολογικών μέσων και τη μαγεία του μαύρου θεάτρου             
(Κτήριο εκτροφής κουκουλιών)  

7:00 μ.μ Βιομηχανικό Συγκρότημα Τζίβρε  
Έκθεση Μεταξωτών Ειδών (Αναπινιστήριο)  
Διάρκεια έκθεσης 30/06 εως 01/07  
Ώρες λειτουργίας 7-11 μ.μ  
 

 9:00μ.μ  Βιομηχανικό Συγκρότημα Τζίβρε - Μουσική Συναυλία  
 Νύχτες Καλοκαιριού με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη  
 



        
 
Ένταση, πάθος, τραγούδι, χαμόγελο, συναισθηματική φόρτιση και 
εκτόνωση και πολλά ακόμα από μια φωνή που καθηλώνει και μια σκηνική 
δυναμική παρουσία και προσωπικότητα που εντυπωσιάζει! 
 
Θα ακουστούν όλα αυτά που θέλουμε κάθε φορά από την Ελεωνόρα και 
πολλές ενδιαφέρουσες επιλογές από την ελληνική δισκογραφία, 
πειραγμένα από την Ελεωνόρα και τους συνεργάτες της σε ένα 
πρόγραμμα που φτιάχτηκε για να τραγουδιέται, να διασκεδάζεται, να 
φέρνει κοντά τις παρέες. 
 
Τιμή εισόδου 10,00 ευρώ . Τιμή Προπωλησης  8,00  ευρώ  
Σημεία Προπώλησης  :  
•Σουφλί: Cafe Saloon, Βας. Γεωργίου 245. Τηλ: 2554022202  
•Σουφλί: Cafe Barnone, Βας. Γεωργίου 20.Τηλ: 2554020003 
•Αλεξανδρούπολη : Cafe ΚΑΦΚΑ, Εμπορίου 41. Τηλ: 2551023050 
•Διδυμότειχο : Cafe Motivo De Lux,  Βας. Γεωργίου 10 . Τηλ: 2553022531 
•Ορεστιάδα : Cafe Central , Κωνσταντινουπόλεως 242. Τηλ 2552021044 
 
 
 

 Κυριακή 1 Ιουλίου Βιομηχανικό Συγκρότημα Τζίβρε  
Καλλιτεχνικό εργαστήρι  Εν Λευκώ 
7:00 μ.μ.   - Αναπαράσταση του κύκλου ζωής του μεταξοσκώληκα με τη 
βοήθεια τεχνολογικών μέσων και τη μαγεία του μαύρου θεάτρου             
(Κτήριο εκτροφής κουκουλιών)  
 
 

         Σύλλογος Φίλων της Μετάξης Χρυσαλλίδα  
 
9:00 Λαικό Γλέντι με τα Χάλκινα της Γουμένισσας  
 
Η μελωδία των χάλκινων αγγίζει την ψυχή τού ακροατή, δημιουργώντας 
μέσα του μια γλυκιά αναστάτωση, ένα κύμα χαράς και λύπης. 
Γλέντι και χορό για όλους με φαγητό και ποτό . 
Τιμή εισόδου 3.00 ευρώ  
 



 


