ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ στο Athens
Heart με το Pamebolta.gr

Μουσικομαγειρέματα στην Αθήνα αυτό το Σαββατο στο Athens Heart. Πολλές ακόμα
δραστηριότητες για παιδιά! Ανοιχτή εκδήλωση. Είσοδος ελεύθερη! Διοργάνωση
Pamebolta.gr. Περάσαμε τέλεια!! Ευχαριστούμε τους διοργανωτές και όλους όσους από
εσάς ήταν εκεί!

Περισσότερα από 2.500 άτομα (σύμφωνα με τα στοιχεία του athensheart) επισκέφτηκαν την
εκδήλωση του pamebolta.gr για παιδιά, στο εμπορικό κέντρο athensheart (Πειραιώς 180,
Ταύρος), το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, και διασκέδασαν μέχρι αργά το μεσημέρι.
H παρέα του pamebolta.gr είχε μεταμορφώσει το ισόγειο του εμπορικού σε ένα παραμυθένιο
κόσμο γεμάτο δραστηριότητες για τα παιδιά και δωρεάν είσοδο για όλους για να διασκεδάσουν και
να παρουσιάσει τη νέα μασκώτ της δημοφιλούς ιστοσελίδας «Πέπε η Μαϊμού».
Ο Πέπε μαζί με την αγαπημένη των παιδιών Λούση την Καμηλοπάρδαλη, μετά τη θριαμβευτική
του είσοδο με μπαλόνια και κομφετί που έπεφταν από τον ουρανό φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά,
έπαιξαν με την βοήθεια του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης Μαγεμένη Πυξίδα πολλά

παιχνίδια που ενθουσίασαν τα παιδιά και μοίρασαν σε όλα τα παιδάκια τα αγαπημένα
τους ζυμαρικά Melissa Pasta Kids, με Cars και Fairies.
Μοιράσανε αυτοκινητάκια για όλα τα παιδιά από την Φάγε και τα μάζεψαν για να παίξουν
ομαδικά παιχνίδια.
Ο χώρος είχε γεμίσει με παιδικά γέλια και φωνές και οι δραστηριότητες ήταν τόσες πολλές που οι
μικροί μας φίλοι δεν ήξεραν που να πρωτοκοιτάξουν.
Στο περιφραγμένο πάρκο, άτομα από το Pamebolta.gr, βοηθούσαν τα παιδιά να φτιάξουν όμορφα
βραχιολάκια και κολιέ από χάντρες και να ζωγραφίσουν τους αγαπημένους τους ήρωες. Μια όμορφη
πριγκίπισσα από τις Μπουρμπουλίθρες μοίραζε καραμελίτσες και μαζί με τον γοητευτικό της
πρίγκιπα μάθαινε στα παιδιά πώς να φτιάξουν κονκάρδες με τους αγαπημένους τους ήρωες.
Στη Ζουζουνοφωλιά ζωγράφιζαν ζωάκια από γύψινα και τα έπαιρναν σπίτι τους, ενώ
οιΖαχαρίτσες μεταμόρφωναν τα παιδάκια σε νεράιδες , spiderman, Batman, πριγκίπισσες.
Όλα αυτά με τη βοήθεια του ΜΑΧ, που τα παρότρυνε να χορέψουν μαζί τον χορό του ΜΑΧ και να
φωτογραφηθούν.
Ο Τζούνιορ της “Φάγε” ήταν στην παρέα μας από την αρχή του πάρτυ και φώναζε όλα τα
παιδάκια για να τους δώσει γιαουρτάκια.
Η συγγραφέας Κωνσταντίνα Τασσοπούλου σε συνεργασία με το παιδικό βιβλιοπωλείο
«ΚΙΒΩΤΟΣ», διάβασε το βιβλίο της ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΥΠΟΛΗ ( από τις εκδόσεις Καστανιώτη),
παροτρύνοντας τα παιδιά να παίξουν με τους αριθμούς.
Εκείνα ενθουσιάστηκαν, όπως και με τον Γιώργο Λεμπέση ο οποίος παρουσίασε την Θεατρική
παράσταση και το βιβλίο του Ψαρόσουπα .
Λαχταριστή πιτσούλα μοιράστηκε σε όλα τα παιδάκια από την Pizza Fan την οποία και λάτρεψαν!!
Η παράσταση Μαριονέτας «Πινόκιο» από το Θέατρο Μαριονέτας Γκότση καθήλωσε τα
παιδιά με τον «Πινόκιο», ενώ οι γονείς βρήκαν την ευκαιρία διαβάσουν το περιοδικό Mommy που
μοιραζόταν δωρεάν σε όλους και να ξεφυλλίσουν τον κατάλογο με τις μοναδικές αποκριάτικες
στoλές του CARNIVAL, γιατί οι απόκριες είναι πολύ κοντά και οι προτάσεις που έχουν οι άνθρωποι
του CARNIVAL, πολλές και πρωτότυπες.
Ο Ευτύχης ξεσήκωσε τον κόσμο με την μουσική του με τα Μουσικομαγειρέματα και τους έμαθε
όμορφα πράγματα για την σωστή και υγιεινή διατροφή. Η Μίνι και η πριγκίπισσα από Τα
παιδικά Γλέντια έφτιαναν κατασκευές με μπαλόνια και ζωγράφιζαν πολύ ωραία σχέδια στα
χεράκια των παιδιών.
Ο Ζογκλερ-Animateur Βαγγέλης Κυριάκος έδωσε μια εντυπωσιακή παράσταση και στην
συνέχεια έκανε δωρεάν μαθήματα σε όλους .
Στην συνέχεια το Σχολείο παιχνιδιού (εργαστήρι πολιτιστικής εκπαίδευσης ) μας παρέσυρε με
την μουσική του σε ένα παιχνίδι γεμάτο χρώματα και ζωντάνια. Τα παιδάκια έκαναν χορευτικά,
μιμόντουσαν τις εκπαιδεύτριες με τρομερή επιτυχία για τις ανάγκες των παιχνιδιών και δεν ήθελαν
να σταματήσουν.

Στο τέλος όλοι μαζί κόψαμε την Πίτα του pamebolta.gr και το φλουρί έπεσε ανάμεσα στον
Πέπε και στους χορηγούς μας τους οποίους τους ευχαριστούμε και πάλι πολύ γιατί χωρίς αυτούς
δεν θα ήταν δυνατή αυτή η φανταστική γιορτή των παιδιών.
Άλλη μια εκδήλωση τελείωσε με μεγάλη επιτυχία και είμαστε περήφανοι για τα πολλά
πολλά παιδικά χαμόγελα και αγκαλιές που μπορέσαμε να προκαλέσουμε.
Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ και το αναλυτικό πορόγραμμα των
εκδηλώσεων εδώ
Χορηγοί

Υποστηρικτές

