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EDITORIAL

15e Salon de la bande dessinée
& des jeux de stratégie
Comic-n-play

115η Έκθεση Κόμικς & Παιχνιδιών
Στρατηγικής Comic-n-play

15-18 Δεκεμβρίου 2016

Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Γαλλικού
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης,
Το πρόγραμμα που σας παρουσιάζουμε για
το μήνα Δεκέμβριο αντανακλά την ποικιλία
των εκδηλώσεών μας: θέατρο, μουσική,
ζωγραφική, διαλέξεις, εκπαίδευση και
λογοτεχνία βρίσκονται στο προσκήνιο.
Μεταξύ αυτών των εκδηλώσεων, θα ήθελα
να επιστήσω, ιδιαιτέρως, την προσοχή σας
στην ετήσια έκθεση κόμικς.
Είμαστε πολύ υπερήφανοι που κάθε χρόνο
στο Γαλλικό Ινστιτούτο φιλοξενούμε την
Έκθεση
κόμικς
και
παιχνιδιών
στρατηγικής
Θεσσαλονίκης
με
την
αποτελεσματική
συνεργασία
πολλών
φορέων. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος, το
Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας
και
η
Θρησκευμάτων τιμά την 15 Έκθεση
κόμικς θέτοντάς την υπό την αιγίδα του,
αναδεικνύοντας
τον
εκπαιδευτικό
της
χαρακτήρα!
Διαπιστώνω ότι αυτή η Έκθεση, μοναδική
στην Ελλάδα, συνεχώς βελτιώνεται και, τα
τελευταία χρόνια, παρουσιάζει μεγάλη
επιτυχία,
λόγω
της
ποιότητας
των
συμμετεχόντων και του πλούτου των
προτεινόμενων εργαστηρίων. Το 2015,
υποδεχθήκαμε περισσότερους από 2000
επισκέπτες ενώ, 800 μαθητές συμμετείχαν
σε
εργαστήρια
και
ξεναγήσεις
που
διοργανώνονται για πάνω από μια
εβδομάδα.
Η 15η φετινή διοργάνωση, που θα λάβει
χώρα από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου
2016, θα επιβεβαιώσει και πάλι αυτή την
επιτυχία. Θα υποδεχθούμε αξιόλογους
δημιουργούς όπως: τον Δημήτρη Μάστωρος

15-18 décembre 2016

Chers/chères ami(e)s de l’Institut français
de Thessalonique,
Le programme que vous propose l’Institut
pour le mois de décembre reflète la
diversité de nos activités : théâtre,
musique, peinture, débats, éducation et
littérature sont au rendez-vous.
Parmi ces manifestations, je souhaite
appeler en particulier votre attention sur
notre Salon annuel de la Bande dessinée.
Nous sommes chaque année très fiers
d’accueillir à l’Institut français le Salon de
la bande dessinée et des jeux de
stratégie de Thessalonique, avec la
coopération
efficace
de
nombreux
partenaires. De plus, pour la première fois
cette année, le Ministère de l’Education
nationale, de la Recherche et des
Cultes nous fait l’honneur de placer ce
Salon sous son parrainage, illustrant son
caractère éducatif.
Je constate que ce Salon, unique en
Grèce, rencontre un succès croissant au fil
des années, en raison de la qualité de ses
intervenants et de la richesse des ateliers
proposés. En 2015, nous avons accueilli
plus de 2 000 visiteurs et 800 élèves ont
participé aux ateliers et aux visites guidées
organisés pendant plus d’une semaine.
Cette 15ème édition, qui se tient du 15 au
18 décembre 2016, devrait confirmer ce
succès. Nous y recevons de grands
dessinateurs et auteurs :
Dimitris Mastoros (« Exarcheia, l'Orange
Amère »), Yorgos Melissaropoulos (« Nom
de Zeus, la crise grecque vue de
l'Olympe ») et Nigel Parkinson (« Dennis
[2]

the
(«Εξάρχεια, l'Orange Amère»), τον Γιώργο
Μελισσαρόπουλο («Θεοί σε κρίση») και τον
Nigel Parkinson «Dennis the Menace»), οι
οποίοι θα παρουσιάσουν τα έργα τους και θα
πραγματοποιήσουν εργαστήρια για μαθητές
Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.
Οι λάτρεις των κόμικς γνωρίζουν ότι το να
αφεθείς στην περιπέτεια ενός άλμπουμ είναι
μοναδική εμπειρία ανάγνωσης και ότι η
αρμονική συνύπαρξη κειμένου και εικόνας
διεγείρει τη φαντασία.
Εύχομαι ολόψυχα, η Έκθεση 2016 να είναι
και για εσάς μια νέα, μοναδική εμπειρία και,
εκ μέρους όλων των συνεργατών μας, σας
εύχομαι να την απολαύσετε!
Tο προσωπικό του Γενικού Προξενείου και
του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης σας
εύχονται χαρούμενες γιορτές!

Menace »), qui présentent leurs œuvres et
animent des ateliers destinés aux élèves
du primaire et du secondaire.
Tous les amateurs de bande dessinée
savent bien que se plonger dans un album
de BD est toujours une expérience de
lecture inédite et que l’alliance du texte et
de l’image stimule l’imagination.
Je forme le vœu que ce Salon 2016 soit
également pour vous une nouvelle
expérience inédite et, avec tous nos
partenaires, je vous souhaite une
excellente visite !

Philippe Ray
Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας
Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης

Philippe Ray
Consul Général de France
Directeur de l'Institut Français de
Thessalonique

Les équipes du Consulat général et de
l’Institut français vous souhaitent de très
agréables fêtes de fin d’année !

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

THESSALONIQUE
www.ift.gr
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Νέος κύκλος μαθημάτων

Nouveau cycle de cours

28 Νοεμβρίου 2016 8 Φεβρουαρίου 2017

28 novembre 2016 8 février 2017

Για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας,
μεθοδικά και γρήγορα, το Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο
εντατικών μαθημάτων, με γνώσεις γαλλικού
πολιτισμού και προετοιμασία στις εξετάσεις.
Προοδεύετε συστηματικά σε όλες τις
δεξιότητες του προφορικού και γραπτού
λόγου. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το
οποίο έχει τη γαλλική ως μητρική γλώσσα,
εκπαιδεύεται τακτικά στη Γαλλία και διαθέτει
υψηλή κατάρτιση στη διδασκαλία της
γαλλικής γλώσσας.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών:
2310.821231 / 111.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Pour apprendre le français méthodiquement
et rapidement, l’Institut français met en
place un nouveau cycle de cours intensifs
de français, avec découverte culturelle et
préparation aux examens. Vous progressez
de manière systématique dans tous les
domaines de compétences de la langue
orale et écrite. Le personnel enseignant de
langue française et régulièrement formé
dispose d'un savoir-faire de grande qualité
en matière de formation en langue.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

THESSALONIQUE
www.ift.gr
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Παρουσίαση
των μεταπτυχιακών σπουδών
& της Ιατρικής Ειδικότητας
στη Γαλλία

Présentation
des études post-diplômes
& Spécialisation Médicale
en France

13 Δεκεμβρίου 2016

13 décembre 2016

Το Γραφείο Διασύνδεσης του πανεπιστημίου
Ιωαννίνων διοργανώνει ημερίδα με τίτλο
Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και
Ιατρική Ειδικότητα στο Εξωτερικό. Η
παρουσίαση για τις μεταπτυχιακές σπουδές
στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί στις 13
Δεκεμβρίου Νοεμβρίου στις 11.00 στο
Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
του παν. Ιωαννίνων ενώ η ενημέρωση για
την Ιατρική Ειδικότητα στη Γαλλία θα
πραγματοποιηθεί
στις
16.00
στο
Αμφιθέατρο
του
Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Le bureau de carrière de l’université de
Ioannina
organise
une
journée
d’information sur les études postdiplômes,
les
bourses
et
la
spécialisation médicale à l’étranger. La
présentation pour les études en France se
fera le 13 décembre à 11h00 à
l’Amphithéâtre de la Bibliothèque
Centrale de l’Université de Ioannina
alors que la séance d’information sur la
spécialisation médicale en France se
fera le même jour à 16h00 à
l’Amphithéâtre du centre hospitalier
universitaire de la ville de Ioannina.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

UNIVERSITÉ DE IOANNINA

http://www.uoi.gr/
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1ο Διεθνές Συνέδριο
Αστυνομικής Λογοτεχνίας

1er Colloque international de
littérature policière

2 & 3 Δεκεμβρίου 2016

2 & 3 décembre 2016

1ο Διεθνές συνέδριο για τη σύγχρονη
αστυνομική λογοτεχνία, από το Τμήμα
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ,
με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου
της Γαλλίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης. Στόχο έχει να διερευνήσει μια
ιδιαίτερη λογοτεχνία, την οποία αγαπά και
διαβάζει με πάθος το κοινό σε όλες
ανεξαιρέτως τις χώρες και η οποία για πολύ
καιρό θεωρούνταν κατώτερη και μαζική,
αλλά τείνει να αναδειχτεί παγκοσμίως ως μια
σύγχρονη λαϊκή λογοτεχνία.
Συμμετέχουν πολλοί Έλληνες συγγραφείς
και τρεις Γάλλοι: Maurice Attia, Dominique
Manotti και Patrick Raynal.
Ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.
Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ:

Premier colloque international, organisé
par le département de langue et
littérature françaises de l’université
Aristote, en partenariat avec le Consulat
général de France à Thessalonique et
l’Institut français de Thessalonique. Son
but est de mettre l’accent sur une
littérature particulière, qui a un public
passionné et qui était considérée comme
une littérature inférieure, massive, de
quai de gare mais qui tend à prendre ses
lettres de noblesse.
Plusieurs écrivains grecs y participeront
ainsi que trois écrivains français :
Maurice Attia, Dominique Manotti et
Patrick Raynal.
Traduction simultanée en grec.
Pour le programme, cliquez ici :

http://echo.frl.auth.gr/polar/index.php?lang=el

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

FONDATION TELOGLIO

http://www.teloglion.gr/
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Σχολική προβολή
της ταινίας
«Εγώ ο Κολοκυθάκης»

Projection scolaire
du film d’animation
« Ma vie de courgette »

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, 10.30

Mercredi 7 décembre, 10h30

Σχολική προβολή της ελβετικής παιδικής ταινίας
«Εγώ ο Κολοκυθάκης».
Το «Εγώ ο Κολοκυθάκης» μιλά για πράγματα
που δεν συναντάμε συχνά σε ταινίες για παιδιά
αλλά κατορθώνει να αγγίζει δύσκολες θεματικές
με εξαιρετικό τρόπο και με μια τρυφερότητα και
λεπτότητα που το κάνουν απλά ακαταμάχητο.
Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει
ημίωρη συζήτηση με τα παιδιά πάνω στο θέμα
της παιδικής εγκατάλειψης και του σχολικού
εκφοβισμού (bullying), με τη συμμετοχή της
Ευρωβουλευτού ΝΔ και ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη
και την Υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου
Ολυμπιακής Εκεχειρίας Ντόρα Πάλλη.
Την συζήτηση θα συντονίσει ο κος Δημήτρης
Γουλής, Διευθυντής του 67ου Δημοτικού
Σχολείου Θεσσαλονίκης και Διδάκτωρ παιδικής
λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Projection scolaire du film suisse « Ma Vie de
Courgette ».
« Ma Vie de Courgette » parle de choses que
nous ne rencontrons pas souvent dans les
films pour enfants et il réussit à toucher des
thématiques difficiles avec une approche
tendre et délicate.
La projection sera suivie d’une discussion
avec les enfants sur le thème de l’abandon et
de l’intimidation scolaire (bullying), en
présence de la députée européenne Mme
Maria Spyraki et la directrice adjointe du
Centre international pour la Trêve olympique,
Mme Dora Palli.
Le débat sera animé par M. Dimitrios Goulis,
directeur de la 67 e école de Thessalonique,
docteur en littérature de jeunesse de
l’université de Ioannina.
Pour voir la bande-annonce, cliquez ici :

https://www.youtube.com/watch?v=b5ZrIORyhs4

ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

PORT DE THESSALONIQUE
www.ift.gr
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Cinedoc – Grèce

Cinedoc-Ελλάδα

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

Mercredi 7 décembre

Η διοργάνωση του Cinedoc προβάλλει
βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ,
σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα για τον
μήνα
Δεκέμβριο
το
ντοκιμαντέρ:
Presenting Princess Shaw.

Cinedoc propose des séances de
documentaires grecs et étrangers, en
partenariat avec l’Institut français de
Grèce et le Festival de cinéma à
Thessalonique. Au programme pour le
mois du décembre : Presenting Princess
Shaw.

Αίθουσα Σταύρος Τορνές
Αποθήκη 1, Λιμάνι
• 21:00

Salle Stavros Tornes
Dépôt 1, Port de Thessalonique
• 21h00
En savoir plus :

Περισσότερα:
http://www.cinedoc.gr/thessaloniki
ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

PORT DE THESSALONIQUE

www.cinedoc.gr
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Ciné-club
2016 - 2017

Κινηματογραφική λέσχη
2016 - 2017

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, 19.00

jeudi 8 décembre 2016, 19h00

Νέα δικαστής με αυστηρά ήθη και
ορκισμένη εργένης, η Ariane παθαίνει ένα
σοκ: είναι έγκυος! Ακόμη χειρότερα, ο
πατέρας πιθανά να είναι ένας επικίνδυνος
εγκληματίας. Τι έχει συμβεί για να φτάσει
εκεί; Μια ξέφρενη κωμωδία, μεγάλη
έκπληξη της χρονιάς 2014. Βραβείο César
καλύτερου σεναρίου για τον Dupontel και
βραβείο César καλύτερης ηθοποιού για
την Sandrine Kiberlain.
Είσοδος ελεύθερη
Εγγραφή :

Jeune juge aux mœurs strictes et
célibataire endurcie, Ariane a un choc :
elle est enceinte ! Pire encore, le père
serait un criminel dangereux. Qu'a-t-il bien
pu se passer pour en arriver là ? Une
comédie délirante, grand succès surprise
de l'année — César 2014 du meilleur
scénario pour Dupontel et César de la
meilleure actrice pour Sandrine Kiberlain.
Entrée libre
Sur inscription :

https://www.eventbrite.com/e/cine-club-registration-29324330863

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ

Institut français de Thessalonique
Salle Allatini-Dassault
www.ift.gr

[9]

Πολιτισμός / Culture

Δεκέμβριος / Décembre 2016

Καφέ της επιστήμης

Café scientifique

12 Δεκεμβρίου 2016, 18.30
«Προστατευόμενη Περιοχή Δέλτα Αξιού
Λουδία Αλιάκμονα: Παρακολουθώντας τη
Φύση».
Εισηγήτρια: Λυδία Αλβανού, Βιολόγος
(PhD), Υπεύθυνη παρακολούθησης της
Βιοποικιλότητας,
Φορέας
Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

12 décembre 2016, 18h30
« L'espace naturel protégé du Delta de
l'Axios : observatoire de la nature »
Intervenante : Lydia Alvanou. Docteur en
Biologie, Responsable de l’Observatoire de la
biodiversité, Organisme de gestion du Delta
de l’Axios.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Καφετέρια Γαλλικού Ινστιτούτου

Institut français de Thessalonique
Cafétéria de l’Institut français
www.ift.gr

[10]

Πολιτισμός / Culture

Δεκέμβριος / Décembre 2016

Προβολή της ταινίας
« HUMAN »
του Yann Arthus-Bertrand

Projection du film
« HUMAN »
de Yann Arthus-Bertrand

12 Δεκεμβρίου 2016, 19.30

12 décembre 2016, 19h30

Στο πλαίσιο της θεματικής « Ζούμε μαζί », ο
Σύλλογος
Français
du
Monde-ADFE
προτείνει
την
προβολή
του
επικού
ντοκιμαντέρ του Γάλλου σκηνοθέτη, ο οποίος
μας συστήνει 2020 ανθρώπους απ όλο τον
κόσμο και τον τρόπο που βλέπουν την ζωή.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Νεχάμα

Dans le cadre du thème « Vivre
ensemble », Français du Monde-ADFE
(Thessalonique) propose une projection du
film-documentaire
de
Yann
ArthusBertrand, qui nous présente 2020 hommes
du
monde
entier
et
leur
façon
d’appréhender la vie.

Institut français de Thessalonique
Salle Nehama
www.ift.gr
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Διάλεξη της Διευθύντριας του
Εθνικού Μουσείου Delacroix

Conférence de la Directrice du
Musée National Délacroix

14 Δεκεμβρίου 2016, 19.00

14 décembre 2016, 19h00

« Ο Ντελακρουά με τον χρωστήρα του
στο πλευρό της Ελλάδας »

« Delacroix
et
la
engagement pictural »

Η
κα
Dominique
de
Font-Réaulx,
διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου EugèneDelacroix, μάς τιμά με τη διάλεξη, που θα
δώσει στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του
Α.Π.Θ., στις 14 Δεκεμβρίου, με θέμα: « Ο
Ντελακρουά με τον χρωστήρα του στο
πλευρό της Ελλάδας».
Ο Ευγένιος Ντελακρουά δεν επισκέφθηκε
ποτέ την Ελλάδα. Ωστόσο, υπήρξε
οξυδερκής παρατηρητής της θέλησης του
ελληνικού λαού να αποκτήσει την
ανεξαρτησία του. Παθιασμένος αναγνώστης
του Λόρδου Βύρωνα, ευαισθητοποιήθηκε
από τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής
υπερασπιζόταν την Ελλάδα και από την
αφοσίωσή του σ’ αυτήν, μέχρι τον θάνατό
του. Η φυσιογνωμία του, ως ζωγράφος, δεν

Madame Dominique de Font-Réaulx,
directrice du musée national EugèneDelacroix nous fait l’honneur de donner le
14 décembre une conférence sur le thème
« Delacroix
et
la
Grèce :
un
engagement pictural » à la Fondation
Teloglion, qui présente jusqu’au 31 janvier
2017 l’exposition « Delacroix met en
scène
la
Guerre
d’Indépendance
grecque ».
Eugène Delacroix n'alla jamais en Grèce.
Il fut pourtant un observateur attentif de la
volonté du peuple grec de conquérir leur
indépendance. Lecteur fervent de Lord
Byron, il fut sensible à sa défense de la
Grèce comme à son dévouement qui
conduisit le poète à la mort. Le
[12]

Grèce :

un

προοιώνιζε μαχητικότητα.
Όμως, μέσα από το έργο του κατόρθωσε να
προβάλει όλη την εντύπωση που του
προκάλεσαν τα δεινά της Ελλάδας. Το
1824, παρουσίασε σε Έκθεση τον μεγάλο
ιστορικό πίνακα, « Η Σφαγή της Χίου», ο
οποίος προκάλεσε αίσθηση. Το 1826, σε
μια έκθεση για την ενίσχυση των Ελλήνων,
δημιούργησε τον πίνακα, «Η Ελλάδα στα
ερείπια του Μεσολογγίου». Παρουσιάζει την
Ελλάδα ως γυμνή, δυνατή και λυπημένη
γυναίκα εμπνευσμένος από την αρχαία
δόξα της. Θα την επαναφέρει και πάλι, το
1831 με τον περίφημο πίνακα "Η Ελευθερία
οδηγεί τον λαό". Η μορφή της Ελευθερίας,
αν και συμβολίζει τη Γαλλία της 3ης
Δημοκρατίας, παραπέμπει, ωστόσο, και
στην Ελλάδα, αποτίνοντάς της λαμπρό
φόρο τιμής.

tempérament du peintre ne le destinait
pas au militantisme.
C'est en peintre qu'il montra l'attention
qu'il portait aux malheurs de la Grèce. En
1824, il présentait au Salon un grand
tableau d'histoire, Les Massacres de Scio,
qui fit sensation. En 1826, il réalisa une
autre toile, La Grèce sur les ruines de
Missolonghi, pour une exposition en
faveur des Grecs. La femme nue
puissante et désolée s'inspirait, déjà, des
victoires de la Grèce antique. Il s'en
souvint, à nouveau, en 1831 pour sa
magistrale Liberté guidant le peuple. La
figure de la Liberté, si elle représente la
France depuis la IIIème République, est,
également, liée à la Grèce et lui rend un
hommage vibrant.

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.

FONDATION TELOGLIO

http://www.teloglion.gr/
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Χριστουγεννιάτικη συναυλία

Concert de Noël

17 Δεκεμβρίου 2016, 19.00

17 décembre 2016, 19h00

Η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία
με τη γαλλόφωνη χορωδία Θεσ/νίκης
(Choralia), την ιταλική χορωδία Θεσ/νίκης
Incanto και την Ορχήστρα του Σύγχρονου
Ωδείου.
Πιάνο: Αχιλλέας Σοφούδης
Διεύθυνση: Gil Gourdier-Leroy

Le concert de Noël avec la Choralia, le
chœur italien Incanto et l'Orchestre du
Conservatoire
Contemporain
de
Thessalonique.

Είσοδος ελεύθερη

Entrée libre

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Piano : Achilleas Sofoudis
Direction : Gil Gourdier-Leroy

EGLISE CATHOLIQUE

Φράγκων 19

Fragkon 19
[14]
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Θέατρο
«Ψύλλοι στα αφτιά»
του Ζωρζ Φεντώ

Théâtre
« La Puce à l’oreille »
de Georges Feydeau

Έως τις
22 Ιανουαρίου 2017

Jusqu’au
22 janvier 2017

Ψύλλοι στα αφτιά, σε σκηνοθεσία του
Γιάννη Αναστασάκη, είναι μία κωμωδία
που
βασίζεται
σ’
ένα
παιχνίδι
παρεξηγήσεων και ανατροπών μεταξύ
ζευγαριών. Τι συμβαίνει όταν μπαίνουν
«Ψύλλοι στα αφτιά» των παντρεμένων
ζευγαριών για το «αμάρτημα της
απιστίας»;
Περισσότερα:

La Puce à l'oreille, mise en scène par
Yannis Anastasakis, est une comédie
basée sur des quiproquos et des
malentendus entre les personnages qui se
suspectent tous mutuellement d’adultère.
En savoir plus :

http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&production=44382

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

THÉÂTRE VASSILIKO

www.ntng.gr

[15]

Σας προτείνουμε/ On vous propose

Δεκέμβριος / Décembre 2016

Γαλλόφωνη χορωδία
cHoralia

Chorale francophone
cHoralia

Κάθε Τετάρτη, 19:00-21:00

Chaque mercredi, 19h00-21h00

Αγαπάτε το τραγούδι; Οι χορωδοί της
γαλλόφωνης χορωδίας Θεσσαλονίκης
cHoralia και ο διευθυντής ορχήστρας, Gil
Gourdier-Leroy, θα χαρούν να σας
υποδεχθούν
στις
πρόβες,
που
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από
19.00 έως 21.00.
Η cHoralia γιορτάζει φέτος 11 χρόνια
λειτουργίας! Μπορείτε να την ακούσετε
στο Youtube και να τη βρείτε στο
Facebook.
Tηλ. Επικοινωνίας: 6986.662.658 6978.607.115
Περισσότερα:

Vous aimez chanter ? Alors, n’hésitez pas
à venir assister à nos répétitions et à nous
rejoindre
dans
une
atmosphère
chaleureuse ! Nous serons tous heureux
de vous accueillir.
Les répétitions de la chorale francophone
« cHoralia » pour la saison 2016/2017
reprennent chaque mercredi de 19h00 à
21h00
à
l’Institut
Français
de
Thessalonique – Salle Nehama au 2ème
étage.
Contact : 6986 662 658 - 6978607115
En savoir plus :

https://www.facebook.com/chorale.choralia

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Νεχάμα

Institut français de Thessalonique
Salle Nehama
www.ift.gr
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TV5MONDE
«Η επιλογή του μήνα»

TV5MONDE
« Le choix du mois »

Το διεθνές γαλλόφωνο τηλεοπτικό κανάλι
TV5MONDE σας προτείνει μια επιλογή
προγραμμάτων για τον μήνα Δεκέμβριο.

La chaîne internationale de télévision
francophone TV5MONDE vous propose
un choix d’émissions pour le mois de
décembre.

http://europe.tv5monde.com/

TV5MONDE

TV5MONDE
http://www.tv5monde.com/
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Μηνιαίο ραντεβού
επιτραπέζιων παιχνιδιών
Français du Monde – Adfe
Θεσσαλονίκη

Rendez-vous mensuel
autour de jeux de table
et de société
par Français du Monde – Adfe
Thessalonique

Για ερασιτέχνες ηλικίας 7 - 77 ετών.
Συντονιστής: Olivier Caprini.
Από την 1η Δεκεμβρίου και κάθε πρώτη
Πέμπτη του μήνα από τις 18.00 έως τις
21.00.

Pour amateurs de 7 à 77 ans.
Animé par Olivier Caprini.
Jeudi 1er décembre et chaque premier
jeudi du mois de 18h à 21 h.

Στην
καφετέρια
του
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

À la Cafétéria de l'Institut Français de
Thessalonique.

Γαλλικού

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

T Institut français de Thessalonique
www.ift.gr
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Εκθέσεις
Expositions
«Delacroix met en scène la Guerre
«Ο Ντελακρουά σκηνοθετεί
d’Indépendance grecque » &
το ΄21»& «Ο Φιλιποτό δημιουργεί το
«Philippoteaux crée le Panorama du
Πανόραμα της Πολιορκίας του
siège de Paris »
Παρισιού»

18 Οκτωβρίου 2016 –
31 Ιανουαρίου 2017

18 octobre 2016 –
31 janvier 2017

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
παρουσιάζει δύο ενδιαφέρουσες εκθέσεις
που
φωτίζουν
το
ζήτημα
των
ελληνογαλλικών σχέσεων, κατά τον 19ο
αιώνα, μέσα από δύο σημαντικές ιστορικές
στιγμές για την Ελλάδα και τη Γαλλία, την
Επανάσταση του 1821 και την Πολιορκία του
Παρισιού.
Yπό την αιγίδα της Ελληνικής και Γαλλικής
Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

La Fondation Tellogleio présente deux
très belles expositions qui mettent en
lumière la question des relations francohelléniques au XIXe siècle, à travers deux
moments historiques majeurs pour la
Grèce et la France, la Révolution de 1821
et le Siège de Paris en 1870.
Sous le haut patronage des Présidents de
la République française et de la
République hellénique.

Fondation Tellogleio
http://www.teloglion.gr/
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Ραδιοφωνική εκπομπή
«Όμορφη πόλη à la française»
με την Πία Μπακογιώργου

Émission radiophonique
« Omorfi poli à la française »
de Pia Bakogiorgou

Κάθε Δευτέρα, 13.00-14.00

Chaque lundi, 13h00-14h00

Όψεις της γαλλικής και γαλλόφωνης
μουσικής κάθε Δευτέρα 13.00-14.00 από
τον 958fm της EΡT3. Tην εκπομπή
επιμελείται και παρουσιάζει η Πία
Μπακογιώργου,
με
την
πολύτιμη
συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης.

La radio culturelle Ert3 reprend ses
émissions sur 95,8 FM et vous propose,
tous les lundis, de 13h00 à 14h00, de la
musique française et francophone d'hier et
d’aujourd’hui. L’émission « Omorfi poli à
la française », est présentée par Pia
Bakogiorgou, avec le soutien de l’Institut
français de Thessalonique.

Διαδικτυακή ακρόαση:

Sur le net :
http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/

ΕΡΤ3

ERT3

http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/
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Ραδιοφωνική εκπομπή του
Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης από Γάλλους για
Γάλλους, γαλλόφωνους και φίλους
της Γαλλίας

Émission radiophonique
de l’Institut français de
Thessalonique par et pour les
Français, francophones et
francophiles de Thessalonique

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου
14.00-15.00 στους 100,6

Vendredi 9 décembre
14h00-15h00 sur 100,6

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λεωφόρος Στρατού 2Α
Τ.Θ. 18103
54640 Θεσσαλονίκη

INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE
Leoforos Stratou 2A
P.O. 18103
54640 Thessalonique

Τηλ. 2310 821 231
www.ift.gr

Tél. 2310 821 231
www.ift.gr
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