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Το βιωματικό, πολιτιστικό φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» για 
έκτη συνεχή χρονιά δίνει ραντεβού με όσους θέλουν να ανακαλύψουν 
την αυθεντική Πάρο στις 20, 21 και 22 Αυγούστου 2015. 

Αυτές τις τρεις ημέρες, επισκέπτες κι εθελοντές βιώνουμε μοναδικές 
εμπειρίες και εξερευνούμε τα μοτίβα που συνθέτουν τη φυσιογνωμία 
του τόπου, μέσα από προτεινόμενους σταθμούς, επισκέψιμους χώρους 
κι εκθέσεις, που πλαισιώνονται από διαλέξεις, συναυλίες, παιχνίδια και 
εργαστήρια. 

Το φεστιβάλ έχει ως κεντρική ιδέα τη δημιουργία διαδρομών και 
σημείων ενδιαφέροντος μέσα στον παραδοσιακό οικισμό της 
Μάρπησσας, γύρω από θέματα αρχιτεκτονικής, λαογραφίας, μουσικής, 
εικαστικών και περιβάλλοντος. Έχει στόχο τη βιωματική προσέγγιση των 
δραστηριοτήτων, ώστε ο καθένας να έχει ενεργό ρόλο στα δρώμενα.  

Με έμπνευση το χωριό, συντροφιά τους κατοίκους και στόχο τη δράση…
ελάτε να περπατήσουμε μαζί στη Μάρπησσα.
 
Πέμπτη 20, Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Αυγούστου 2015
Ώρες: 19.00 - 23.30 στον παραδοσιακό οικισμό
Μάρπησσα, Πάρος
Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις.

Διοργάνωση: «Διαδρομές στη Μάρπησσα»

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Πάρου

Με την Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EFFE 2015-2016

site: www.stimarpissa.gr

facebook page: Διαδρομές στη Μάρπησσα

youtube channel: Διαδρομές στη Μάρπησσα

twitter: Διαδρομές@Μάρπησσα

instagram: stimarpissa

http://www.stimarpissa.gr
https://www.facebook.com/RoutesinMarpissa/timeline
https://www.youtube.com/user/stimarpissa
https://twitter.com/stimarpissa
https://instagram.com/stimarpissa/
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The experiential, cultural festival «Routes in Marpissa», for sixth 
consecutive year, welcomes those who want to discover the          
authenticity of Paros island, in August, 20, 21 and 22.

During the three days of the cultural festival, visitors and volunteers 
experience unique moments and explore the patterns and motifs 
that shape the settlement’s physiognomy, through the   suggested 
stations, visiting sites, art installations and exhibitions, together 
with concerts, events and workshops. 

The festival has as its central idea the creation of routes and points 
of interest, within the traditional settlement of Marpissa, around 
themes of architecture, folklore, music, art and environment.          
It aims at an experiential approach of activities so everyone can 
have an active role in the events.

Inspired by the vil lage, accompanied by the residents and aiming 
at action, come and walk with us in Marpissa!

Thursday 20, Friday 21 and Saturday 22 August 2015
Hours: 19.00 - 23.30 at the traditional settlement
Marpissa, Paros

Admission is free to all events. 

Organised by: «Routes in Marpissa»

Under the auspices of: Municipality of Paros 

Supported by: Administrative Region of South Aegean

Μember of the European Network EFFE 2015-2016
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