
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ OPEN WALK | Walking in Athens for Bauhaus -   

5 theatrical interventions, 30/5-1/6 

Άλλη μία παράλληλη εκδήλωση του ΟΗΑ 2019, το OPEN WALK | Walking in Athens for Bauhaus 

- 5 theatrical interventions, θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 30 Μάιου έως το Σάββατο 1 

Ιουνίου.   

Ένας πολύ ενδιαφέρων περίπατος στο κέντρο της πόλης σχεδιάζεται με αφορμή τα 100 χρόνια από 

την ίδρυση της σχολής του Bauhaus. Μέσα από στάσεις σε κτίρια με έντονες επιρροές από το 

Bauhaus ο περίπατος μας υπόσχεται ένα αρχιτεκτονικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο. Οι 

διαδρομές περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, που θα πραγματοποιηθούν από τους εθελοντές του Open 

House Athens, και θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 30/05 το πρωί, την Παρασκευή 31/05 πρωί και 

απόγευμα και το Σάββατο 01/06, πρωί και απόγευμα. 

Πέντε από τις συνολικά 18 διαδρομές θα ενσωματώσουν σύντομα θεατρικά δρώμενα από τη 

θεατρική ομάδα MAERZBUEHNE, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Martin Scharnhorst. Τα θεατρικά 

δρώμενα θα πραγματοποιηθούν στα γερμανικά και το κοινό θα λάβει handouts των μεταφρασμένων 

κειμένων στα αγγλικά. Οι διαδρομές με τα θεατρικά δρώμενα περιλαμβάνουν στάσεις και ξεναγήσεις 

εσωτερικά στην Μπλε Πολυκατοικία, την Πολυκατοικία Βαλεντή, τη Μοντέρνα Πολυκατοικία στην 

Σίνα, τη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία και στον πεζόδρομο της οδού Ομήρου (με φόντο την 

Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης).  

Οι υπόλοιπες διαδρομές περιλαμβάνουν στάσεις και ξεναγήσεις εξωτερικά των κτιρίων: Μπλε 

Πολυκατοικία, Πολυκατοικία Μιχαηλίδη-Βαλεντή, 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Κυβιστική 

Πολυκατοικία στη Διδότου, Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, Πολυκατοικία Αντωνακάκη, 14ο 

Δημοτικό Σχολείο "Δημήτρης Πικιώνης", Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία. 

 

Για την παρακολούθηση των ξεναγήσεων απαιτείται κράτηση μέσω της ιστοσελίδας στη φόρμα που 

θα ανοίξει στις 20 Μαΐου στο: http://www.openhouseathens.gr/draseis/open-walk/ 

Στον ίδιο σύνδεσμο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση.   

 

Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

της Γερμανίας στην Αθήνα.  

 

#OHΑ2019 BACK TO BASICS! 

http://www.openhouseathens.gr/draseis/open-walk/
https://www.facebook.com/hashtag/oh%CE%B12019


Ιστότοπος: www.openhouseathens.gr  

For english: www.openhouseathens.gr/en/ 

 

Φωτογραφικό και επικοινωνιακό υλικό της εκδήλωσης θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.dropbox.com/sh/b1z9jid3caleh4x/AACiIHUAS1JKFHSs8EkWPh3Da?dl=0 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Ρενάτα Δούμα,  υπεύθυνη επικοινωνίας ΟΗΑ 

Τ: 6937213824 | Μ: info@openhouseathens.gr | www.openhouseathens.gr 

Facebook: Open House Athens | Twitter: @openhouseathens | Instagram: openhouseathens 

Διοργάνωση: OPEN HOUSE GREECE 

H Εταιρεία Open House Greece είναι μία Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την προώθηση 

και προβολή της Αρχιτεκτονικής και του Πολιτισμού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω των 

ετήσιων δράσεων Open House Athens και Open House Thessaloniki. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2012 και 

ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του Open House Worldwide (www.openhouseworldwide.org), που 

μεριμνά για την παγκόσμια προβολή κάθε εκδήλωσης Open House. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.openhouseathens.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TGb33sKXCHBEhzqqG8_zTuEiifHwOc0vSZ7P86VwGVMzY1aA98uSQ9J4&h=AT2RNXPKXZ-IS3x6cqWWXDGS_1gsw20txhwZddcO9J8Gwmc1pUuqbyikR2z58MIU_SVSZpOQY_C2Vd4ZSmMP7QfZ_QryhJq8sgo-LmfW8ECu0Z9WMZCJ8PPFWhQ1nvfuQh8OEbyrErAbrYcy7g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.openhouseathens.gr%2Fen%2F%3Ffbclid%3DIwAR2MtC2I_pfy1OGoTb8-6O7VV9q31i1Hkqsw8pVK7_icxVtLDl-oskRnBs4&h=AT1NJNtIOSakjZ9FS4MGIEOJlMhd77ptG2lYlfvHtPUI-8_A1Vo3X_IFbb30xpWm2-vWtD2czKYanW1rT2fBNBeDA709gzIkDfgcfbXZZOX4cOnZzUdgpaRKvhNVvJc0-1M_vpBOG88NBXxjUQ
https://www.dropbox.com/sh/b1z9jid3caleh4x/AACiIHUAS1JKFHSs8EkWPh3Da?dl=0
http://www.openhouseathens.gr/

