ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» - Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Πειραιώς 254, 177 78, Ταύρος
tel: +30 212 254 0000

Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού καλωσορίζει
τα μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και
προσφέρει:



Έκπτωση 50% στις Εκθέσεις



Έκπτωση 50% στις προβολές Εικονικής Πραγματικότητας της «Θόλου»

Για να επωφεληθείτε των παραπάνω εκπτώσεων, ως αποδεικτικό, πρέπει στην υποδοχή να
επιδεικνύετε την εκπτωτική κάρτα της Ομοσπονδίας.

Έκθεση
Λεονάρντο Ντα Βίντσι
Ο άνθρωπος – Ο καλλιτέχνης – Η ιδιοφυία
Εφευρέτης, καλλιτέχνης, επιστήμονας, μηχανικός, γλύπτης, βιολόγος, μουσικός,
αρχιτέκτονας, φιλόσοφος, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι υπήρξε ο «Αναγεννησιακός»
άνθρωπος.
Εξερευνούμε το μύθο γύρω από την ιδιοφυία του Ντα Βίντσι μέσα από τη ζωή και το
έργο του. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 40 τρισδιάστατα διαδραστικά
μοντέλα εφευρέσεων από τους τέσσερις κώδικές του - κατασκευασμένα με
δεξιοτεχνία και χρήση υλικών όπως και το 15ο αιώνα - και 23 καλλιτεχνικά
αριστουργήματα προσφέροντας μια ασύγκριτη εκπαιδευτική εμπειρία.
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες η έκθεση είναι ένα απτό και εύκολα κατανοητό ταξίδι
στην ποικιλομορφία των ιδεών με την οποία ασχολήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα
μυαλά που ο κόσμος έχει γνωρίσει ποτέ.

http://leonardo.hellenic-cosmos.gr

ΘΟΛΟΣ
www.tholos254.gr

Κατακτώντας τους ουρανούς: Ένα όνειρο της ανθρωπότητας
(ταινία «Θόλου»)
Ανακαλύψτε το μυστήριο της κατάκτησης των ουρανών από τον άνθρωπο

μαζί με το

Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τους αδελφούς Ράιτ και άλλους εφευρέτες και παρακολουθήστε τις
σημαντικές στιγμές από την πορεία του ανθρώπου στην προσπάθεια του να πετάξει. Ζήστε την
περιπέτεια και ανακαλύψτε πως αυτό το άπιαστο όνειρο της ανθρωπότητας έγινε
πραγματικότητα!
Τα πλούσια τρισδιάστατα γραφικά, η ξεχωριστή μουσική ειδικά γραμμένη για την παράσταση
και η λυρική αφήγηση δημιουργούν μια εξαιρετική ταινία Θόλου που μας προτρέπει να είμαστε
ανοιχτοί σε νέες και ιδέες και μας εμπνέει να κυνηγάμε με επιμονή τα όνειρά μας.
Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Fulldome Festival 2013.

Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης (ταινία «Θόλου»)
Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Δαρβίνου και ακολουθήστε τον σε ένα περιπετειώδες
ταξίδι ανακάλυψης της ζωής και της εξέλιξής της στον πλανήτη μας. Μια τρισδιάστατη ταινία
που μαγεύει μικρούς και μεγάλους. Οι θεωρίες του Δαρβίνου για τη φυσική επιλογή και την
προέλευση των ειδών – συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου – παρουσιάζονται με τον πιο
εντυπωσιακό και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο. Στη διάρκεια της προβολής αποκαλύπτεται, σε
όλο του το μεγαλείο, το θαύμα της φύσης και αποκαθίστανται, βήμα βήμα, τα κομμάτια του
επιστημονικού αυτού αινίγματος.

Ταξίδι στην αρχαία Πριήνη (διαδραστική προβολή «Θόλου»)
Ένα ταξίδι στην ιωνική αυτή πόλη, η οποία αποτελεί εξαιρετικό δείγμα ελληνιστικής
αρχιτεκτονικής. Με αφορμή την ψηφιακή αναπαράσταση περιηγούμαστε στην Πριήνη όπως
ήταν στην ακμή της, το 2ο αιώνα π.Χ. Εκτός από τις κατοικίες, έχουμε τη δυνατότητα να
γνωρίσουμε την Αγορά με τις Στοές της, το Εκκλησιαστήριο, το Πρυτανείο, το ιερό της Αθηνάς
Πολιάδος με το ναό και το βωμό του, το ιερό του Δία, αλλά και τα υπόλοιπα ιερά. Το Θέατρο και
τα Γυμνάσια κλείνουν τη διαδρομή μας σ’ αυτή τη μικρή αλλά τόσο ενδιαφέρουσα μικρασιατική
πόλη.

Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά (διαδραστική προβολή «Θόλου»)
Ένα ταξίδι στην Αρχαία Αγορά, στα Κλασικά, τα Ελληνιστικά και τα Ρωμαϊκά χρόνια. Η εξέλιξη
και οι μεταμορφώσεις της τόσο ως προς την όψη όσο και ως προς τους θεσμούς.

Περιήγηση στην αρχαία Μίλητο (διαδραστική προβολή «Θόλου»)
Ταξιδεύουμε δύο χιλιάδες χρόνια πριν, στη χερσόνησο της Μιλήτου, για να εξερευνήσουμε την
πόλη και να περιηγηθούμε στα σημαντικότερα δημόσια κτήρια της.

