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 «καινούρια χρονιά …καινούρια αρχή!» 

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

 

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης καλοδέχεται το 2022 με την αισιοδοξία ενός 

καινούριου χρόνου που θα φέρει μια καινούρια αρχή, και για τον καθένα προσωπικά και 

για όλους μαζί!  

Στην εκπνοή του 2021 σάς περιμένουμε σ’ ένα σεμινάριο κίνησης, μία συναυλία, ένα 

εργαστήρι για το γούρι του ’22, να κάνετε παρέα με τον Basquiat, ένα 11χρονο μαύρο 

Labrador Retriever, σκύλο έρευνας αγνοουμένων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» και πολλά παραμύθια!  

 

1. Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021, 11:00 – 14:00 

«Επαφές 3ου τύπου» με την Όλια Λυδάκη 

Αυτό το 3ωρο σεμινάριο κίνησης είναι εμπνευσμένο από την παραστατική τέχνη και έρευνα 

χορού Butoh, τον σύγχρονο χορό, τον αυτοσχεδιασμό και τη μέθοδο εκπαίδευσης της κίνησης 

Feldenkrais. Το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές ή σε όσες-ους ασχολούνται επαγγελματικά 

και μη με τις παραστατικές τέχνες και σε όποια-ον ενδιαφέρεται για τη γνώση του σώματος, τη 

συμπεριφορά του στη σκηνή και την ερμηνεία. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, αλλά είναι 

απαραίτητη η καλή φυσική κατάσταση.  

Απαραίτητη η κράτηση θέσης: 2810-393630 

Τιμή συμμετοχής: 20€  

 

2. Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, 21:00 – 22:30 

«Η τέχνη του ρυθμού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης», συναυλία 

Συναυλία, ανοιχτό εργαστήριο για το κοινό από συμμετέχοντες του προγράμματος «Η τέχνη του 

ρυθμού στην εκπαίδευση» που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης με την υποστήριξη της 

Περιφέρειας Κρήτης. Θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί σκοποί της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, όπως 

επίσης κομμάτια Μεσαιωνικής και Αρχαιοελληνικής μουσικής. Μαζί τους συμμετέχουν οι μουσικοί 

Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Δημήτρης Σιδερής και στο πολυφωνικό τραγούδι η Ευτυχία Τσουκαλά, η 

Κατερίνα Ζαχαροπούλου και η Κλαίρη Κουντούρη.   

Συντελεστές: Γιάννης Παπατζανής, Χαράλαμπος Μπάκας, Ανθή Φουρκή. 

Γενική είσοδος: 3€  
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3. Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, 10:00 – 13:00 

«Γούρι του ’22 στο Μουσείο!», οικογενειακή δράση 

Φτιάχνουμε το γούρι του 2022, για πρώτη φορά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 

εμπνευσμένο από το περιβάλλον, τη φύση και τη θάλασσα! Πολλά και διαφορετικά υλικά από την 

ομάδα του μουσείο, αλλά και αγαπημένα μικρά αντικείμενα που μπορείτε να φέρετε από το σπίτι, 

συνθέτουν το φετινό προσωπικό μας γούρι! Στολίζουμε το φετινό μας γούρι με πολλή φαντασία και 

αγάπη για μία χρονιά καλύτερη από τις προηγούμενες!  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Τιμή συμμετοχής: Η δράση συμπεριλαμβάνεται στο εισιτήριο εισόδου.   

 

4. Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021, 11:00 – 12:30 & 14:00 – 15:30 

«Mε έναν μαύρο σκύλο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης!», για παιδιά Γ – 

Στ Δημοτικού  

Ο Basquiat, ένα 11χρονο μαύρο Labrador Retriever, σκύλος έρευνας αγνοουμένων του 

Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και πιστοποιημένος σκύλος θεραπευτικής επαφής του 

οργανισμού Pet Partners θα περιμένει τους μικρούς μας φίλους για να τον ξεναγήσουν στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, να διαβάσουν μαζί μια υπέροχη ιστορία, να μάθουν τι μπορεί να κάνει 

ένας σκύλος για να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν χαθεί και πως μπορεί ένας σκύλος να κάνει 

τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα!  

Ο Κωνσταντίνος Καλφούντζος εργάζεται στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως 

Συντονιστής Επιχειρήσεων στον Τομέα των Εξαφανίσεων (Amber Alert και Missing Alert) και ως 

Χειριστής Σκύλου Έρευνας Αγνοουμένων και ως Εκπαιδευτής Σκύλων Έρευνας Αγνοουμένων. 

Το εργαστήρι υλοποιείται σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του παιδιού» και το «Pet Partners of 

Hellas». 

Απαραίτητη η κράτηση θέσης: 2810-393630 

Τιμή συμμετοχής: Η δράση συμπεριλαμβάνεται στο εισιτήριο εισόδου.   

 

5. «Διαβάζω το γιορτινό μου παραμύθι στο κωνοφόρο δάσος του ΜΦΙΚ!», 

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022, ώρα 11:59 π.μ. _διαδικτυακή δράση!  

Η δράση «του Μουσείου τα παραμύθια» από το μακρινό 2019 μάς έδωσε πολλά 

χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Ξεχωρίσαμε ένα από αυτά και καλέσαμε τον μικρό συγγραφέα να 

μας το διαβάσει μπροστά στο κωνοφόρο δάσος του μουσείου, όπου και το εμπνεύστηκε! Μείνετε 
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συντονισμένες/-οι! Το βίντεο της δράσης και η ιστορία θα αναρτηθούν την πρώτη ημέρα του 

καινούριου χρόνου στο Facebook* του Μουσείου ακριβώς στις 11:59 το πρωί!   

*Natural History Museum of Crete - Official Page / Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης / MuseumShop NHMC - Πωλητήριο ΜΦΙΚ 

Εδώ όλα μας τα παραμύθια : https://www.nhmc.uoc.gr/el/news/31353  

 

6. «Γράφω το δικό μου παραμύθι στα δάση του ΜΦΙΚ!», Τρίτη 4 Ιανουαρίου 

2022, ώρες 10:00 – 14:00  

Μια οικογενειακή δράση - εκδρομή στα διαφορετικά δάση που φιλοξενεί το Μουσείο στη 

μόνιμη έκθεσή του! Περιηγείστε στο μουσείο, εμπνέεστε και με μια μικρή ανατροφοδότηση-

καθοδήγηση από ένα πολύχρωμα γιορτινό φυλλάδιο γράφετε το δικό σας παραμύθι!  

Τιμή συμμετοχής: Η δράση συμπεριλαμβάνεται στο εισιτήριο εισόδου και δεν απαιτείται 

κράτηση θέσης. 

*Φέρτε μαζί σας τα δικά σας χρώματα (μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, παστέλ κλπ.)! 

 

 

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα για τον Covid-19 για τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε δράση είναι 

απαραίτητη η επίδειξη στην είσοδο του Μουσείου του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ για 

τους άνω των 18 χρονών και η επίδειξη αρνητικού self test για τους έως των 17 χρονών. Το self test 

πρέπει να έχει διενεργηθεί την ημέρα που θα επισκεφθείτε το Μουσείο.   

 

Πληροφορίες - κρατήσεις στο τηλέφωνο 2810-393630 

 

Με τη συνεργασία: 

   

 

 
 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ  
για το Γραφείο Τύπου 

Στέλλα Χαιρέτη  

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης  

τηλ. : +30 2810 393630 

E mail : info@nhmc.uoc.gr  
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