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Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την «Αγγέλων Έλευσις 2017»
Ο δήμος Ωραιοκάστρου και η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής,
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς διοργανώνουν για ακόμη μία χρονιά τη
χριστουγεννιάτικη γιορτή «Αγγέλων Έλευσις». Η αυλαία των
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ανοίγει το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου με τη
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο χώρο του
Κονταξοπούλειου Αθλητικού Κέντρου.
Η φωταγώγηση του δέντρου θα πραγματοποιηθεί στις 18.30 το απόγευμα από
τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Αστέριο Γαβότση. Νωρίτερα, από τις 11.30
το πρωί έως και τις 15.00το μεσημέρι τα μικρά παιδιά θα μπορούν να
επισκεφθούν «Το καραμελένιο σπίτι του Άη Βασίλη» στον εσωτερικό χώρο
του αθλητικού κέντρου για φωτογραφίες, αμέτρητες αγκαλιές και ΔΩΡΟ
ΕΚΠΛΗΞΗ ενώ θα «Ζωγραφίζουμε για τον Αϊ Βασίλη» παρέα με τον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Ε.
Ωραιοκάστρου.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
11:00 Χορευτικό από το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας
12:00 Κουκλοθέατρο REDICOLO - «Πινόκιο ένα διαφορετικό αγόρι»,
κουκλοθέατρο με κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος
14:00 Θεατρική παράσταση από το Γυμνάσιο Καλλιθέας «SANTA CLAUS»
15:00 Χορευτικό από το Γυμνάσιο Καλλιθέας «Flamenco»
17:00 Συναυλία με τους αγαπημένους σε όλους ΧΑΝΑ ΖΟΟ
18:30 Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δένδρου

Ο εορτασμός μετά το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου θα μεταφερθεί
στο κέντρο του Ωραιοκάστρου όπου ο Εμπορικός Σύλλογος
Ωραιοκάστρου διοργανώνει και φέτος τη «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» υπό την αιγίδα
του Δήμου Ωραιοκάστρου και με τη στήριξη του Εμπορικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.)
Πρόγραμμα:
18:30 Κάλαντα από τη χορωδία του 1ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου
19:00 Παιδική Χριστουγεννιάτική παράσταση από τη θεατρική ομάδα
«Ανεμοσκορπίσματα»
20:00 Κάλαντα από την Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων Ε.Π.Ω.Φ.
20:30 Συναυλία με τους ΑΤΜΑ (νεανικό συγκρότημα)
Τα εμπορικά καταστήματα του Ωραιοκάστρου θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις
23:00.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η είσοδος είναι δωρεάν με προαιρετική
προσφορά τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

