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Μια μοναδικι ευκαιρία ςυνάντθςθσ, αλλθλοκατανόθςθσ και διαλόγου διαμζςου των
γεφςεων από διαφορετικζσ κουηίνεσ κα ζχουν όςοι βρεκοφν ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν, τθν
Παραςκευι 23 Σεπτεμβρίου 2016, από τισ 19:00 – 23:00.
Η Άρςισ ςυνεργάηεται με το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών και οργανϊνουν τισ «Κουηίνεσ
των Λαών», μια γνωριμία με τισ γεφςεισ από Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ κ.ά., με
ςτόχο τθν ανάδειξθ των εκνικϊν παραδόςεων και τθσ γευςτικισ κουλτοφρασ και με
ελεφκερθ είςοδο για όλουσ.
Πρόςφυγεσ κα μαγειρζψουν επιτόπου φαγθτά τθσ πατρίδασ τουσ και κα τα παρουςιάςουν
ςε όλουσ, ςε μια διαδικαςία ϊςμωςθσ, πζρα από ςτερεότυπα και ςτεγανά. Μια πολυεκνικι
γιορτι, ςαν να κακόμαςτε όλοι γφρω από ζνα μεγάλο τραπζηι…
Φυςικά για μια τζτοια γιορτι, πζρα από τισ γευςτικζσ δοκιμζσ, κα υπάρχει μουςικό και
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αλλά και ειδικά εργαςτιρια για τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των
παιδιϊν.
Από νωρίσ, κα υπάρχουν Εργαςτιρια Πολυγλωςςίασ, οργανωμζνα από το Κζντρο
Τποςτιριξθσ Νζων τθσ ΑΡΙ, ενϊ ςτο χϊρο τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν κα βρεκεί και το Mobile
School, το κινθτό ςχολείο που δθμιουργικθκε για τισ ανάγκεσ των παιδιϊν που ηουν κι
εργάηονται ςτο δρόμο και δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Πζρα από τισ πολλζσ και… πολυςυλλεκτικζσ μουςικζσ και κεατρικζσ εκπλιξεισ που
ετοιμάηουν οι ίδιοι οι ςυμμετζχοντεσ, οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία, αν ζρκουν λίγο
νωρίτερα από τθν ζναρξθ τθσ κουηίνασ, ςτισ 18:30, να δουν τθν παράςταςθ κουκλοκζατρου
Σο Δϊρο από το Κρατικό Θζατρο Βορείου Ελλάδοσ.

Πρόκειται για μια ςφγχρονθ μορφι κουκλοκζατρου, κατά τθν οποία τα αντικείμενα
ηωντανεφουν μζςα από το ςυμβολικό και χρθςτικό τουσ χαρακτιρα, υποκακιςτϊντασ τισ
παραδοςιακζσ κοφκλεσ. Ο κουκλοπαίκτθσ είναι ορατόσ ςτο κοινό, ενϊ ταυτόχρονα δεν είναι
απλϊσ και μόνο χειριςτισ τθσ κοφκλασ, αλλά ςυμμετζχει και ο ίδιοσ ενεργά ςτθ δράςθ. Σο
κείμενο είναι αποτζλεςμα ςυλλογικισ δθμιουργίασ όλθσ τθσ ομάδασ και προκφπτει μζςα
από τισ πρόβεσ.
τισ 20:00, τθ ςκυτάλθ των εκδθλϊςεων παίρνουν οι απολαυςτικοί Dromocósmicas με τθν
παράςταςθ Muamba, όπου πρωταγωνιςτεί ο Λόρδοσ Βφρωνασ, ζνασ τςαρλατάνοσ και
ευζλικτοσ καλλιτζχνθσ και θ αδζξια βοθκόσ του ινιορίνα. Κωμικά γκαγκσ, μαγικά κόλπα και
ακροβατικά μπλζκονται και το αποτζλεςμα είναι ζνα ςόου που ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν
πραγματικότθτα και τθ φανταςία. Οι κλόουν, υποβοθκοφμενοι από το κοινό, βρίςκονται
αιωροφμενοι και ςκορπίηουν μαγεία!
τισ 22:00, το μουςικό φινάλε τθσ βραδιάσ αναλαμβάνει ο φριοσ, αλλά εδϊ και δεκαετίεσ
πια «δικόσ μασ» Ziad Rajab, μ’ ζνα πρόγραμμα που κουβαλάει όλα τα αρϊματα και τισ νότεσ
τθσ Ανατολικισ Μεςογείου.
Οι «Κουηίνεσ των Λαϊν» κα γεμίςουν τθ Μονι Λαηαριςτϊν με τισ γεφςεισ και τισ μυρωδιζσ
του Μπασ – Μπουςζ, τθσ Κοφπα, του Κνάφε, του Σαμπουλζ και τόςων άλλων. Αλλά πάνω
απ’ όλα, κα γεμίςει με τθ διάκεςθ ανκρϊπων που επικυμοφν να γνωριςτοφν με τον άλλο
και να ςυναντθκοφν με το δικό του βλζμμα…
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