Ιανουάριος 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 15 ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2018/19

Κλαίρη Μπακούρα
Κληρονομιά της Γεύσης
Λάρισα
Μια πολιτιστική πρωτοβουλία με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής και ιατρικής
παράδοσης της Λάρισας και την επαφή των πολιτών με αυτές.
Δημήτρης Μπαμπίλης
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΝ_αυλή
Γκύζη, Αθήνα

Δημιουργία ενός σημείου συνάντησης και ανταλλαγής για όλους και όλες από κάθε ηλικία,
μιας κοινότητας πλουσιότερης σε εμπειρία και μνήμες.
Ντομένικο Μπονάσσι
Make some NOIZ
Μεταξουργείο, Αθήνα
Ενώνει τα παιδιά της γειτονιάς του Μεταξουργείου σε μια Βαλκανική Μπάντα Χάλκινων
Οργάνων στο κέντρο της Αθήνας.

Δήμητρα Χατζηαργυρίου
Los nos juntos
Νέα Φιλαδέλφεια, Αττική
Ένα κάλεσμα για συνδημιουργία, που επαναπροσδιορίζει τον δημόσιο χώρο μέσω τεχνικών
τσίρκου και έκφρασης.
Βικτωρία Χατζηαργυρίου
greeNest
Ζωγράφου, Αττική

Μια ομάδα χτίζει μια φωλιά που εκκολάπτει μέσα της προγράμματα Περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για την Αειφορία.
Δήμητρα Ερμείδου
Eyes of Light
Αθήνα
Πραγματοποιεί ειδικά σχεδιασμένες φωτογραφικές πρακτικές και συμμετοχικές δράσεις για
την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση ανθρώπων με εμπειρία καρκίνου και την ευαισθητοποίηση
του κοινού απέναντι στη νόσο.

Δήμητρα-Κλαίρη Γιαννήρη
ArcaeoLogic
Ιεράπετρα , Κρήτη
Εγκαθίδρυση ενός μοντέλου δράσης με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής στις
περιφερειακές περιοχές.
Μάρα Καλαντζή
_bet2 (boosting esteem through theater)
Ναύπλιο
Ένα ολοκληρωμένο πρότζεκτ σχεδιασμένο για εφήβους που στοχεύει στην καλλιέργεια
τριών δεξιοτήτων των εφήβων, α) της ενσυναίσθησης, β) της επικοινωνίας και γ) της κριτικής
σκέψης.
Αντέλα Κονόμι
OnMaterials
Αθήνα
Πιλοτική συλλογική πλατφόρμα που επικεντρώνεται στον κύκλο ζωής του υλικών μέσα σε
εκθεσιακούς χώρους, σε μουσεία, ακόμα και σε θεατρικές και κινηματογραφικές
εγκαταστάσεις.

Απόστολος Μόκας

Music For All
Βόλος
Ένα κοινωνικό-πολιτιστικό project που έχει ως σκοπό τόσο τη διάδοση της εναλλακτικής
μουσικής στην πόλη του Βόλου και την ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στα μουσικά
δρώμενα.
Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος
Messologhi By Locals
Μεσολόγγι
Καταγράφει την ταυτότητα του Μεσολογγίου μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες με τους
ίδιους τους πολίτες.
Ζήνα Σαρρή
Sounds Good
Αθήνα
Μια πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει την προσβασιμότητα στην μουσική στο πλαίσιο της
Αθήνας.

Αλεξάνδρα Τηλιγάδη
Commoners code the city
Πάτρα

Ένα αστικό παιχνίδι συμμετοχικού σχεδιασμού δίνει λόγο στους ανθρώπους που
αναπτύσσουν το αστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Βασίλης Τζιώκας
Campfire Stories
Κυψέλη, Αθήνα
Μία πρωτοβουλία για ''νέους κάθε ηλικίας'', προερχόμενους από ομάδες με μειωμένη
πρόσβαση και εκπροσώπηση στις πολιτιστικές εκφάνσεις του δημόσιου λόγου.
Πολυξένη Ξηραδάκη
Urban Layers
Αθήνα, Κάλυμνος και Χάλκη
Δημιουργία μιας κοινότητας που θα «προστατεύει» τις σκέψεις, τις ιδέες και της αγωνίες
της κοινωνίας όπως αποτυπώνονται στους τοίχους της πόλης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω
του Robert Bosch Stiftung σε
συνεργασία με το Goethe-Institut
Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή
Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών
Κέντρων και υποστηρίζεται από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
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