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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

 
ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

ΓΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Χριστούγεννα στην Παραμυθούπολη 

 
ΘΕΜA: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Σας ευχόμαστε καλό χειμώνα.  
Σας προτείνουμε να συνεργαστείτε μαζί μας για τη δημιουργία της Χριστουγεννιάτικης - 
Πρωτοχρονιάτικης γιορτής σας ή Φεστιβάλ για τα παιδιά του δήμου, του Συλλόγου ή της εταιρείας 
σας.  
Με την εμπειρία των 18 ετών στη δημιουργία παιδικών θεαμάτων με εξειδικευμένους συνεργάτες 
και έχοντας στο βιογραφικό μας δεκάδες επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις και διαδραστικά 
προγράμματα δημιουργήσαμε την τελευταία πενταετία το Φεστιβάλ "ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ" 
υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας, με βραβεύσεις από την UNESCO και 
συνεργασίες με την Make a wish και την UNISEF, το σύνθετο πρόγραμμά μας με τις πολλαπλές 
δράσεις σημείωσε ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, με προσέλευση πολλών χιλιάδων θεατών, με άριστες 
κριτικές που οδήγησαν τις δράσεις και παραστάσεις μας επανειλημμένως στην κορυφή, στα πιο 
δημοφιλή προγράμματα στο ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ. 
Σας προσφέρουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα να επιλέξετε από τις παρακάτω δράσεις και να 
δημιουργήσετε τη δική σας χριστουγεννιάτικη γιορτή με στολισμό του χώρου και άρτια τεχνική 
υποστήριξη από εμάς . 
 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ: 

1.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

2.   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

3.   ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

5.   ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

6.   ΣΟΟΥ ΜΑΓΕΙΑΣ 

7.   ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 

8.   ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ/ΚΩΝ   ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ  

9.   ΑΝΙΜΑΤΕΡ 

10.   ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

11.   ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΠΑΡΤΥ 

12.    ΣΟΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ 

13.   FACE PAINTING,  

14.   ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ,ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ 

15.   ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 



 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ 
 

1 .ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΟΥ 
Χριστουγεννιάτικα εντυπωσιακά σκηνικά για τη διαμόρφωση του χώρου σας σ' ένα γιορτινό 
παραμυθένιο χωριό.  
Το παλάτι της Βασίλισσας του Χιονιού, το κάστρο της Ραπουνζέλ, ο Πύργος της Πεντάμορφης και του 
Τέρατος, το Μαγικό Δάσος της Χώρας του Ποτέ, Γιγάντια Πολική Αρκούδα, χιονάνθρωποι ,ειδικές 
μεγάλες κατασκευές παραμυθένιων ηρώων, μεγάλο τζάκι, γιγάντιος φουσκωτός Άη Βασίλης, 
χριστουγεννιάτικες συνθέσεις από φυτά και υφάσματα, πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στολισμένο με τεχνητό χιόνι, στολίδια και δώρα και πολλά ακόμη σκηνικά στοιχεία. 
 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΑΠΟ 1000€ ΚΑΙ ΑΝΩ ) ΕΞΑΡΤΆΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΤΑ ΣΚΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΧΡΕΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΙΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.  
 
ΕΦΕ: Τεχνητό χιόνι ,καπνός, μπουπμπουλήθρες ,ρομποτικά στρόμπο λάιτ, προβολές 3D animation. 
ΤΑ ΕΦΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ. 
 

 ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Δράση καθ’ όλη την 
διάρκεια της Εκδήλωσης) 
Ο Άγιος Βασίλης καθισμένος στην μεγαλοπρεπή πολυθρόνα του, υποδέχεται τα παιδιά, 
φωτογραφίζεται μαζί τους, τους προσφέρει δώρα από το γιορτινό του τσουβάλι και δέχεται τις 
ευχές των παιδιών στο ταχυδρομείο του - μαγικό σεντούκι-  για τα φετινά Χριστούγεννα.  
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες ντύνουν τον χώρο και τα παιδιά χορεύουν με τα ξωτικά.           
ΚΟΣΤΟΣ :750€ + ΦΠΑ 

 
 
 
2.   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ   ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 
 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΝΤΥΝΟΥΝ ΤΗ 
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ.  
ΚΟΣΤΟΣ : 2500€ + ΦΠΑ  
 
 

 3. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 
Α) Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ :.  
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ  Κ. ΝΤΙΚΕΝΣ 
 
Η μεγάλη επιτυχία της TEXNIS GENESIS για 3η χρονιά! 
 
Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ είναι ένας πλούσιος φιλάργυρος και μίζερος άνθρωπος. Δεν γνωρίζει τι 
σημαίνει αγάπη και θεωρεί τα Χριστούγεννα μια μεγάλη απάτη. Ένα βράδυ τον επισκέπτεται το 
φάντασμα του παλιού συνεταίρου του και τον προειδοποιεί πως έχει μια τελευταία ευκαιρία να 
αλλάξει.Την παραμονή των φετινών Χριστουγέννων θα τον επισκεφθούν τα τρία πνεύματα των 
Χριστουγέννων και θα του δείξουν τα λάθη του και τους ανθρώπους που έχουν στην καρδιά τους τα 
Χριστούγεννα 365 μέρες τον χρόνο. 
Η υπέροχη Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ντίκενς στέλνει το μήνυμα πως η αγάπη, η προσφορά και 
η φιλανθρωπία είναι τα μυστικά της ευτυχίας. 

 
Θεατρική Μεταφορά - Σκηνοθεσία: Γιούλης Ηλιοπούλου 

 
ΚΟΣΤΟΣ : 1600€ + ΦΠΑ 



 
 

Β) ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ   Αδελφοί Γκριμ 

ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΡΙΑ 

musical 

Ηεπιτυχία των θερινών φεστιβάλ συνεχίζεται για 2η σεζόν!  

Η νεαρή Ραπουνζέλ είναι φυλακισμένη επί χρόνια σ’ ένα πανύψηλο πύργο, αιχμάλωτη μιας 
μοχθηρής μάγισσας που εκμεταλλεύεται τα ατελείωτα χρυσά μαγικά μαλλιά της. 
Και η μεγάλη περιπέτεια αρχίζει … 

Το έργο διδάσκει την αξία της ελευθερίας του ανθρώπου , συμβολικά δείχνει ότι ο καθένας μας 
όταν έχει τη θέληση θα βρει τη δύναμη να ξεφύγει από τα όποια δεσμά του, να κυνηγήσει το όνειρό 
του και να ζήσει ελεύθερος σύμφωνα με τις επιλογές του. 

Επίσης η δύναμη της αγάπης και της φιλίας και η χαρά της ζωής στη φύση είναι μερικά από τα 
μηνύματα που προσφέρει το κλασσικό αριστούργημα στα παιδιά. 

Σε μία θεαματική παραγωγή με εξαιρετικά ταλαντούχους ηθοποιούς και χορευτές. Ντυμένη με 
κουστούμια εποχής και 3DANIMATION που ντύνουν τα σκηνικά στοιχεία με μαγικές εικόνες. 

 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ- ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:ΓΙΟΥΛΗ   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
ΚΟΣΤΟΣ : 1400€ + ΦΠΑ 
 

 
Γ) ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ     ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 
Η επιτυχία συνεχίζεται για 5η χρονιά! 
 
«Αποφάσισα να πάρω την βουτιά να κάμω κάτι Ελληνικό με Ελληνικές ιδέες σε Ελληνικό περιβάλλον. 
Το νέο Έλληνα θα τον ήθελα να ζητήσει μέσα του να βρει την δύναμη να αναγεννηθεί.» 

                                       ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 

«Πολύ επιτυχημένο και ανώτερο, πάει πέρα από τα σύνορα, οι ήρωες του γίνονται σύμβολα 

κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά.» 

                ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ  

Ο νεαρός ... καλείται να πετύχει ένα θαύμα να οργώσει από την αρχή τη διαλυμένη χώρα των 

Μοιρολάτρων. Με τη βοήθεια τη γνώση και τη φρόνηση των απλών ανθρώπων του λαού και της 

θέλησής του θα καταφέρει το ακατόρθωτο.   

 
ΚΟΣΤΟΣ : 1800€ + ΦΠΑ 

 
 
 
 

Δ) Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ, Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ  
     Αφοί Γκριμ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

 
Το θρυλικό παραμύθι σε μια νέα προσέγγιση, γνωρίζει στα παιδιά τη φύση τα διδάσκει πως είναι 

μέρος αυτής και χωρίς ίχνος βίας τα φέρνει σε επαφή με όλα τα πλάσματα του δάσους μέσα από μια 
διασκεδαστική περιπέτεια του κοριτσιού με τα ζώα, τα λουλούδια και τα πουλιά.  

 
ΚΟΣΤΟΣ : 1100€ + ΦΠΑ 

 
 
 
 



Ε)  Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ          Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 
Ένα θεαματικό έργο με  όμορφα σκηνικά, εφέ, τεχνητό χιόνι, κοστούμια εποχής  και 
κινηματογραφικά γυρίσματα που εντάσσονται, με  την γιγαντοοθόνη , στη δράση του θεατρικού  
έργου που έχει διαγράψει πολύ επιτυχημένη πορεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Η παράσταση διδάσκει τα παιδιά μας και τους δίνει τα πιο σημαντικά μηνύματα  ζωής. Ένα μικρό 
κορίτσι η Γκέρντα ξεκινάει ένα δύσκολο ταξίδι στο χρόνο για να σώσει έναν αγαπημένο της 
άνθρωπο, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Μοναδικό της όπλο η επιμονή στο σκοπό της. 
Καταφέρνει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που συναντάει αλλά αντιστέκεται και  
στις προκλήσεις  προκειμένου να σταματήσει το ταξίδι της και να ζήσει μια ζωή με άνεση και 
πολυτέλεια. Τίποτα  από όλα αυτά δεν την κάνει να αλλάξει την απόφασή της. Η εντιμότητα της, η 
γενναιότητα και πάνω απ’ όλα η επιμονή της στο στόχο είναι μάθημα ζωής για τα παιδιά. 

 

ΚΟΣΤΟΣ : 1900€ + ΦΠΑ 

 
 
 

4. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 
Α ) Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ  
(ΤΟΥ ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ) ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΓΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
       Η Βασίλισσα του Χιονιού και ο Μαγεμένος Πρίγκιπας - Πολική Αρκούδα  
 
(Ειδική κατασκευή που φοράει και κινεί ηθοποιός) κάτω από άφθονο τεχνητό χιόνι χορεύουν κάτω 
από μαγευτικές μελωδίες σ’ ένα παραμυθένιο παγωμένο σκηνικό υποδέχονται τα παιδιά , παίζουν , 
δημιουργούν χορευτικά δρώμενα και φωτογραφίζονται μαζί τους. 

ΚΟΣΤΟΣ : 800€ + ΦΠΑ 
 
 

 Β) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ   ΜΕ ΤΗ ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ  

ΣΑΡΛ ΠΕΡΟ 
ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΓΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Στο κάστρο των παραμυθιών τραγουδούν και χορεύουν μαγευτικές μελωδίες απ’ όλες τις χώρες του 
κόσμου με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών. (Το Τέρας σε Ειδική κατασκευή που φοράει και κινεί 
ηθοποιός)  
 
ΚΟΣΤΟΣ : 700€ + ΦΠΑ 
 
 

Γ) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ  ΜΕ ΤΟΝ ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ ,ΤΗΝ ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΠΤΑΙΝ 
ΧΟΥΚ 

Το Θρυλικό Παιδί, ο ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ 
 η Μαγευτική ΝεράιδαΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ και ο ΚΑΠΤΑΙΝ ΧΟΥΚ με τους Πειρατές.                                                          
 Η αιώνια πάλη του καλού με το κακό ανάμεσα σε ινδιάνους, πειρατές, χαμένα παιδιά και νεράιδες 
ντυμένη με κινηματογραφικά γυρίσματα, ειδικά εφέ, κοστούμια εποχής, εντυπωσιακές χορογραφίες, 
ακροβατικά και θεαματικές σκηνές ξιφασκίας συνθέτουν ένα μαγευτικό θέαμα για τα παιδιά. 
Οι Ήρωες του Παραμυθιού-Ηθοποιοί σε  ένα υπέροχο διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι με θέμα το 
αγαπημένο παραμύθι. 
 
ΚΟΣΤΟΣ : 900€ + ΦΠΑ 
 

 



Δ)  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ  ΑΙΣΩΠΟΥ 
 
Οι 7 θρυλικοί μύθοι του Αισώπου σε ένα σπονδυλωτό διαδραστικό πρόγραμμα με την ενεργή 
συμμετοχή των παιδιών.  
 
ΚΟΣΤΟΣ : 700€ + ΦΠΑ 

 

 

Ε) ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Είναι Χριστούγεννα, ο πλανήτης όλος στολισμένος, οι άνθρωποι  χαρούμενοι τρέχουν στους δρόμους 
για τα χριστουγεννιάτικα δώρα, μελωδίες από τραγούδια και κάλαντα ακούγονται παντού και ένα 
ολόχρυσο πανέμορφο δεντράκι σκυμμένο τραγουδάει για την μοναξιά του κάπου σε μια γωνιά του 
πλανήτη. Τα παιδιά θα το στολίσουν με την αγάπη, την ελπίδα, τη γενναιοδωρία, την προσφορά και 
όλες τις σημαντικές αξίες της ζωής και θα του δώσουν και πάλι τη χαρά μέσα από μια 
Χριστουγεννιάτικη ιστορία που θα βιώσουν μαζί με τους ηθοποιούς μας. 
 
ΚΟΣΤΟΣ : 700€ + ΦΠΑ 

 

 

 

5.    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 
ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ  

Σταχτοπούτα, Χιονάτη, Ραπουνζέλ Κοκκινοσκουφίτσα, ,Πεντάμορφη,  

η νεράιδα Τίνκερμπελ με τους αγαπημένους τους πρίγκιπες ,με τους πειρατές και τους θρυλικούς 
ήρωες των παραμυθιών θα προσφέρουν ένα μαγικό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά, 
εμπλουτισμένο με διαγωνισμούς χορού εκπλήξεις και χάπενιγκ σε εορταστικό χριστουγεννιάτικο 
κλίμα ντυμένο με πολλά εφέ και άρτια τεχνική υποστήριξη. 

 
ΚΟΣΤΟΣ : 1200€ + ΦΠΑ 

 
 
 
 6. Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΕΙΑ  
 

ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ- ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ SHOW ΜΕ ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΛΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΜΕ 
ΜΟΥΣΙΚΗ,ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΛΟΦΩΝΑ ,ΕΦΕ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

 
ΚΟΣΤΟΣ : 450€ + ΦΠΑ 

 
 
 
7. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 
 
ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 
Τα παιδιά διαγωνίζονται στις τσουβαλοδρομίες με δικό μας φροντιστηριακό υλικό με την 
καθοδήγηση των ηρώων των παραμυθιών. Προσφέρονται δώρα στους νικητές.  
 
ΚΟΣΤΟΣ : 450€ + ΦΠΑ 



 
 
 
 
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 
Διαγωνισμός ταχύτητας με παραμυθένια εμπόδια με την καθοδήγηση των ηρώων των παραμυθιών. 
Προσφέρονται δώρα στους νικητές.  
 
ΚΟΣΤΟΣ : 450€ + ΦΠΑ 

 
 
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 
Στη χώρα του ποτέ τα παιδιά θα ζήσουν μια απίστευτη περιπέτεια βοηθώντας τους ήρωες να βρουν 
τον κρυμμένο θησαυρό που έκλεψε ο τρομερός πειρατής Κάπτεν Χουκ.  
 
ΚΟΣΤΟΣ : 500€ + ΦΠΑ 

 
 

8. ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ - ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ  

ΜΕΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΚΕΡΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΔΙΠΛΑ 
ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ 

 
ΚΟΣΤΟΣ : 550€ + ΦΠΑ 

 
 
9. ΑΝΙΜΑΤΕΡ - ΚΛΟΟΥΝ - ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙ  ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΣ.  
 
ΚΟΣΤΟΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΑ ΣΚΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. 

 

 
10. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. 
 
ΚΟΣΤΟΣ : ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. 

 
 

11.  ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΠΑΡΤΥ 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΧΟΡΟΥ – 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ DJ ,ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ ΕΦΕ          
 
ΚΟΣΤΟΣ : 550 € 
 
 
 
12.  SHOW ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ FROZEN 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ FROZEN (ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ) ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΦΘΟΝΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΧΙΟΝΙ 

ΚΟΣΤΟΣ : 650 €  



 

13 . FACE PAINTING 

Oι Αγιοβασιλίτσες (ειδικευμένες ηθοποιοί) βάφουν τα παιδιά με πολύχρωμα θέματα από αγαπημένα 
θρυλικά παραμύθια  και δημιουργούν χορευτικά δρώμενα και διαγωνισμούς με Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από τον DJ μας. 

ΚΟΣΤΟΣ : 650€ + ΦΠΑ 

 
 

14. ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ , ΔΩΡΑ, ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ 

Τα ξωτικά των Χριστουγέννων  μοιράζουν σοκολατάκια , μπαλόνια και καραμέλες ανάμεσα σε κωμικά 
σκέτς και χορευτικές δράσεις κάτω από τις παραμυθένιες μπουρμπουλήθρες. 

ΚΟΣΤΟΣ : 750€ + ΦΠΑ 

 
 

15. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ: ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 

1. Carousel 20 θέσεων  ΤΙΜΗ : 2300 €  

2. Έλκηθρο Αι Βασίλη   ΤΙΜΗ : 780 €  

3. Bungee Trampolino  με χειριστή  ΤΙΜΗ : 1300 €  

4. Φουσκωτά παιχνίδια  τσουλήθρα   ΤΙΜΗ : 350 €  

 5.   Φουσκωτά παιχνίδια  τραμπολίνο  ΤΙΜΗ : 300 €  

 6.   Φουσκωτά Χριστ/τικα σπιτάκια 3m x 3m x 3m ύψος ΤΙΜΗ : 350 € ανά  τμχ 

         7.   Φουσκωτά παραμυθένια κάστρα  ΤΙΜΗ : 390 €  

         8.   Φουσκωτά ιγκλου  , Φουσκωτή φάτνη  ΤΙΜΗ : 150 €  

 
Tεχνική υποστήριξη: Φώτα (led με πολλές χρωματικές επιλογές και στρόμπο λάιτ), ήχος (ασύρματα 
χειλόφωνα και σταθερά πυκνωτικά).  
Εφέ (καπνός, μπουρμπουλήθρες, τεχνητό χιόνι με δύο χιονομηχανές, προτζέκτορας, προβολές, 3D 
ANIMATION). 
Σκηνικά, φροντιστηριακό υλικό.  
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΓΙΟΡΤΗ, το δικό σας μαγικό και πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο ή 
πρωτοχρονιάτικο φεστιβάλ επιλέγοντας όσες από τις δράσεις μας προτιμάτε για τη δική σας 
εκδήλωση.  
 
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται 

1. Μεταφορά και Εγκατάσταση από την προηγούμενη ημέρα 

2. Ασφάλιση Αστικής ευθύνης ενέργειας 

3. Διάρκεια ενοικίασης 1 μέρα 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

Τρόπος πληρωμής 

40% προκαταβολή, εξόφληση εντός εβδομάδας από την εκδήλωση.  

 
Για την επιλογή περισσότερων από τρεις δράσεις  προσφέρεται έκπτωση 10%. 
 



Περιηγηθείτε λοιπόν στις προτάσεις μας, αλλά, μην ξεχάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να 
έχετε εντός  48 ωρών το αργότερο, πρόταση ειδικά διαμορφωμένη για εσάς !! 
Τα παραπάνω κόστη ισχύουν για εκδηλώσεις εντός Αττικής .Για εκδηλώσεις εκτός Αττικής οι τιμές 
επιβαρύνονται με το κόστος μετακίνησης και διαμονής και διαμορφώνονται κατόπιν συνεννόησης 
μαζί μας ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση. 
 
Σας ευχαριστούμε για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  μαζί μας. 

Με εκτίμηση, 

  

Υπεύθυνη Οργάνωσης & Λειτουργίας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
Ανθή Καραγιάννη 
τηλ.: 2105248140   &  2105248144  κιν:. 6936323587 
site: http://www.texnisgenesis.gr/index.php/paidiki-skini-nea 
Facebook: https://www.facebook.com/paidikiskinigioulis/ 
you tube:    https://youtu.be/SnSjWc9wQ0Y 

http://www.texnisgenesis.gr/index.php/paidiki-skini-nea
https://www.facebook.com/paidikiskinigioulis/
https://youtu.be/SnSjWc9wQ0Y

