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Πού θα πάμεαυτόν
Σε εκθέσεις, συναυλίες, προβολές, παραστάσεις,
αίθουσες τέχνης. Και, ναι, θα καθήσουμε και σπίτι
ανάμεσα σε βιβλία, CDs και έργα τέχνης.

Πέμπτη πρωί για sex toys

Κυριακή πρωί με τον Μικρό
Πρίγκιπα

Δεν είναι συνηθισμένο sex shop
(τα καλά κορίτσια δεν θα αισθανθούν άοχημα)
θυμίζει περισσότερο
παιχνιδάδικο για ενήλικες (τα
κακά κορίτσια δεν θα βαρεθούν)
και έχει ο,τι μπορείτε να φανταστείτε
(κυρίως όμως ο,n δεν
φαντάζεστε),που θα κάνει ένα
βράδυ με την παρέασας ακόμη
mo διασκεδαστικό: To Sexton
Adult Toyshop στη Νέα Σμύρνη
(Ομηρου 41-43, Εμπορικό κέντρο
Επίκεντρο, στον 2o Όροφο).

Στο Ψηφιακό Πλανητάριο στο Ιδρυμα
Ευγενίδου δείτε σπατις 3/2 την ψηφιακά
παράστασηΟ Μικρός Πρίγκιπας
με τις φωνές των
Ξ. Καλογεροπούλου-αλεπού,
Σ. Παηαδόπουλουπιλότος,
Β. Χαραλαμπόπουλου-φίδι)
κ.ά. θέλετε
να θυμηθείτε την ιστορία;
Έκδοση με τρισδιάστατες
εικόνες
(εκδ. Πατάκη).

Δευτέρα βραδΐ
στο Bios
Οι όπερες των ζητιάνων
οε συμπαραγωγήμε
το Bios (210 3425335)
παρουσιάζουν την
παράστασηπαιδικού
θεάτρου, Σιωπή ο Βασιλιάς
Ακούει, του Νίκου
Κυπσυργοάοε λιμπρέτ
ΘωμάΜοσχόπουλου,
βασισμένο στο παραμ
θι Τα Καινούργια Ρου
του Βασιλιά Σκηνοθετί
n Μαριάννα Κάλμπαρπ.
Κάθε Δευτέρα, Σάββατο
και Κυριακή.

Η 5/2

αγειρευοντας

Παρασκευη βράδυ
' στο Μέγαρο
3--

www.clipnews.gr

με μια μάγισσα

ιυγγραφέας και εικονογράφος Βάσω
ράκη, λάτρις της φύοης, των ζώων και
iiv πουλιών, αλλά και κάθε λογής λιχουδιάς,
ετοιμάζει για τους μικρούς αναγνώστες
- αλλά και τους μεγαλύτερους που
θα επωφεληθούν ουνταγές φυλαγμένες οε
βιβλία μαγικά και μυοτικά τεφτέρια πειρατών.
Δοκιμάστε άφοβα (Η Τουρουπίτο
Μαγειρεύει, εκδ. Πατάκη).

Τα μπαλέτατου Μόντε Κάρλο
χορεύουν Ρωμαίο και Ιουλιέτα οε μουσικά Sergei
Prokoviev και χορογραφία του διευθυντή τους JeanChristophe
Maillot. Οι παραστάσειςπραγματοποιούνται
για την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και το
Δίκτυο Φροντίδας Μαστού. Στην Αίθουσα Αλεξάνδρα
Τριάντπ, 5, 6 και 7/2, 210 7282333.

