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Πού θα πάµε αυτόν
το µήνα;
Σε εκθέσεις, συναυλίες, προβολές, παραστάσεις,
αίθουσες τέχνης. Και, ναι, θα καθήσουµε και σπίτι
ανάµεσα σε Βιβλία, DVDs και CDs.

Ένα πρωί στα
Μελίσσια
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Ποιος είναι
ο Ζαφείρης
Κοντοπίθαρος;

Η ΒαρβάραΓεροδήµου
παρουσιάζειστο Πολιτιστικό
Κέντρο(17ης Νοέµβρη15,
πλ. Ελευθερίας)την έκθεση
ζωγραφικής µε τίτλο Ιδέες.
To 10%των εοόδωνθα διατεθε
για το φιλανθρωπικόίδρυµα

Ano την Πέµπτη8 ∆εκεµβρίου
και για τρεις µέρες, µπορείτε
να οπολούσετετα έργα του
ΦίλιππουΦωτιάδη ano το
βιβλίο Ζαφείρης Κοντοπίθαρος
(εκδ. Μίλητος), στην γκαλερί
Ζουµπουλάκηοτο Κολωνάκι.
Παρουσιάζονταιπροσχέδιαµε
µολύβι και πενάκι και κολάζ
/ κοπτικά βασισµέναστην
εικονογράφησητου βιβλίου.

«ToΧαµόγελοτου Παιδιού»,
ενώ η έκθεση
θα διαρκέσειano
τις 3 έως τις 10
∆εκεµβρίου.

Μια βραδιά γι
fashionistas,
ero σπίτι µας
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Είναι το νέο
µας αγαπηµένο
επιτραπέζιο:Fashion
Face Off. A Trump Card Game.
To βρήκαµε ατο amazon και έκτοτε
το κουβαλάµεστην τσάνταµας,
οφού είναι λίγο µεγαλύτεροαπόένα
πακέτοτσιγάρα. Απαρτίζεταιαπό
κάρτες µε ρούχα και αξεσουάρ που
άφησαν εποχή.Let the games begin
Περισσότεραατο laurenceking.com
Ο θυµός της Αλίνας του Jean Francois Chabas,µε την ονειρική
εικονογράφησητου David Sala, είνοι οίγουρα ένα απότα
ωραιότερα παραµύθιαπου κυκλοφόρποανφέτος, µία αλληγορία
για τη σχέση µας µε τη φύση. Ο Εχθρός του Davide Call είναι ένα
ano τα ωραιότερααντιποΛεµικαπαραµυυιαπου οιορασαµεποτε
και η λιτή και χαριτωµένηεικονογράφησητου Serge Bloch το
κάνει αξέχαστο.Και το δύο απότις εκδόσεις Πατάκη.

Χορεύοντας
βαλς µε
ελάφια στο
Gagarin
To Σάββατο10 ∆εκεµβρίου,
οι Xaxakes, δηλαδήτο τροµερό
παιδί Γιάννης Νάοτας και ...τα
ελάφια που πρωταγωνιστούνστα
τραγούδιατου. θο βρίσκονται στη
σκηνή του Gagarin 205. ∆εν θα τους
χάσουµε,γιατί θα µας παρουσιάοουν
οκυκλοφορητουλικό.

www.clipnews.gr
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Φτιάχνοντας
W.

το σπίτι, από το ίντερνετ

To avant-deco.com είναι το νέο αγαπηµένοµας designshop και είναι ένα κλικ µακριά. Ανάµεσασε µικροέπιπλα,
φωτιστικά, accessories, παιδικά και eco αντικείµενα απ' όλο τον κόσµο, ξεχωρίσαµετην cult lounge chair
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ΖΑκαπούλκο.

Κατασκευασµένηστο Μεξικό, απ' όπουεισάγεται, πρωτοεµφανίστηκεm δεκαετία του '50 στο
Ακαπούλκο,εξ ου και το όνοµά της. Η καταοκευή της ακολουθεί την παραδοσιακήτεχνική ύφανσης
ιης φυλής των Maya: οε ιδιαίτερο οβάλ οχήµα, µε γαλβανιοµένηµαύρη µεταλλική βάση και PVC
επενδυµένοµε UVφίλτρα προστασίας,για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Ένα βράδυ µε τους
Pearl Jam
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To περιµέναµεµε αγωνία εδώ και
µήνες και να που το DVDγια τα εικοσάχρονα
ενός απότα πιο αγαπηµέναµας
αµερικανικά συγκροτήµαταείναι επιτέλους
εδώ. Με ένα κλικ σιο PJ20.com,
ταξιδέψτε στη δηµιουργία της µπάντας,
τις συναυλίες τους, τη µουσική τους,
τις στιγµές που καθόρισαναυτό που
είναι οι Pearl Jam. Σκηνοθετεί ο ροκάς
CameronCrowe.
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Ένα απόγευµα στο
Κολωνάκι

. Νεκρή Φύση: Ενδιαφέρουσα
έκθεση φωτογραφίαςτης ¦KB
Ιωάννας Ράλληστην Γκαλερί
Ζουµπουλάκη(πλ.Κολωνακίου
20, 210 3608278). Υπέροχες.
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αντικειµένων, που βγήκαν ano
την προστασίατων ντουλαπιών
για να σταθούνοεµνπn

βΒ^Π καµαρωτάστον φακό και

να αντιµετωπίσουνεµάς.
Έως 5/12.

Ερωτευτήκαµετα κεραµικάτης Νορβηγίδαςκεραµίοτριας
Idun Lisbet Storrud, στην έκθεοή της στην Chili Art Gallery
(∆ηµοφώντος13-15, 210 7292564).Πέρααπότα τυποποιηµένα
και τα φανταχτερά,αε ασπρόµαυρηπαλέτα,τα αντικείµενατης
µοιάζουννα κρύβουνµια ζεστασιάκαι να θυµίζουν κάτι οικείο.
Η έκθεοή της θα διαρκέσειέως και το Σάββατο3 ∆εκεµβρίου.

Μια Κυριακή µε τον
Παπουτσωµένο Γάτο
Μη χάσετεαυτά τη µαγική όπερα-παραµύθι
για παιδιά αε δύο πράξεις του Τοέζαρ
Κουί. Την ιοτορία που προέκυψεano
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ένα ποιητικό κείµενο του Μιχαήλ
Λβοφακι. βασισµένοστο οµότιτλο
παραµύθιτου Σαρλ Περό, σκηνοθετεί
ο ΘωµάςΜοσχόπουλος.Στον ρόλο του
Γάτου εναλλάοσονταιοι Χαράλαµπος
Αλεξανδρόπουλοςκαι ΧρήστοςΚεχρής.
Παραστάσεις20 Νοεµβρίου,4. 18, 20, 21,
22, 23, 24 ∆εκεµβρίου στις 11 to πρωί.
Στο θέατρο Ολύµπια(Ακαδηµίας59-61).

Αγάπηείναι ναµένεις υποστηρίζουνοι KollektivA
feat. ΚατερίναΤσάβαλου,οτο digital single που
µόλις κυκλοφόρησεαπότη Lyra, οε µουσική των
KollektivA και στίχους του Φάνη Μαργαρώνη.Ροκ
τρυφερότητεςστα καλύτεράτους. To ΑγάπηΕίναι
να Μένεις οπτικοποιήθηκεαπότην Eyellusion, οε
σενάριο και σκηνοθεσίατου Βασίλη Κολιού. ∆είτε το:
http://www. youtube.com/watch?v=TVY_X5gbym8

