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Van Gogh Alive the 
experience

 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών μας δραστηριοτήτων το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων αποφάσισε να διαθέσει 
δωρεάν εισιτήρια στα μέλη του για την έκθεση-αφιέρωμα στο μεγάλο ζωγράφο Van Gogh. Η έκθεση αφιέρωμα 

στον Van Gogh  ανοίγει τις πόρτες της στις 07 Νοεμβρίου 2017 και θα λειτουργήσει ως τις αρχές Μαρτίου του 

2018 στο νέο εκθεσιακό χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η Van Gogh Alive / the experience, που μάγεψε εκατομμύρια θεατές αποσπώντας τον θαυμασμό της
παγκόσμιας καλλιτεχνικής κοινότητας και της διεθνούς κριτικής, είναι ένας νέος τρόπος προσέγγισης της τέχνης
μέσω των πολυμέσων και της σύγχρονης τεχνολογίας.

40 πολυκάναλα συστήματα με ήχο υψηλής πιστότητας, προβάλουν με ρέουσες εικόνες σ’ όλες τις επιφάνειες,
το σύνολο των έργων του μεγάλου ζωγράφου, αναδεικνύοντας λεπτομέρειες και νέες οπτικές γωνίες,
αποσυνθέτοντας και επανασυνθέτοντας τα. Ταυτόχρονα μας αφηγούνται την ιστορία του, την εξέλιξη, τις
αλληλοεπιρροές, τον ψυχισμό, τις εμπνεύσεις, το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλούργησε διεισδύοντας
κυριολεκτικά στο σύμπαν του Vincent Van Gogh.

Από αυτήν την καθολική επικοινωνία δεν απουσιάζει η διάδραση. Παρεμβάσεις, σχόλια, φωτογραφίες των
επισκεπτών αναρτώντας, ενώ διαχέονται σε πραγματικό χρόνο και χώρο στα social media, αναγάγοντας πλέον
αυτό το μοναδικό βίωμα, σε μία πρωτόγνωρη συλλογική εμπειρία.
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Η Van Gogh Alive / the experience δεν είναι μία τυπική συνήθης εικαστική έκθεση, αλλά ένα μαγευτικό
υπερθέαμα που διεγείροντας όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις, χαράζεται στην μνήμη των τυχερών θεατών για
πάντα και αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας θα διαθέσει δωρεάν εισιτήρια για όποιο συνάδελφο μέλος του επιθυμεί να επισκεφθεί την
έκθεση και έχει εξασφαλίσει προνομιακές τιμές για τους συνοδούς και τα τέκνα των μελών του.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική φόρμα
αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου έως τη Δευτέρα 20/ 11/ 2017. Παράλληλα, όσοι επιθυμούν εισιτήρια για
συνοδό(ούς) ή/ και τέκνο(α) θα πρέπει μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση να αποστείλουν το σχετικό
αποδεικτικό κατάθεσης και να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό του Συλλόγου Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με αριθμό 0026.0630.00.0105664102. Οι τιμές που εξασφαλίσαμε
είναι 10€ αντί 15€ για κάθε ενήλικα συνοδό και 8€ αντί 12€ για κάθε φοιτητή ή τέκνο (5 έως 18 ετών – δωρεάν
για τέκνα κάτω των 5 ετών).

Με τα εισιτήρια αυτά μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση ως τις 02 Μαρτίου του 2018 εκτός της
Χριστουγεννιάτικης εορταστικής περιόδου (15/ 12/ 2017 – 07/ 01/ 2018), των Σαββατοκύριακων και των
αργιών. Οι ώρες προσέλευσης είναι 09:45π.μ. έως 22:00μ.μ. Για τη δική σας διευκόλυνση σας ενημερώνουμε
ότι τις πρωινές ώρες θα υπάρξει συνωστισμός λόγω επισκέψεων από σχολεία και ότι για την περιήγηση σας θα
χρειαστείτε παραπάνω από μία ώρα.

Οι αιτήσεις μαζί με τα συνημμένα αποδεικτικά κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Συλλόγου
μέσω FAX (211 4030020) ή μέσω email: syllogos@sett.gr μέχρι τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.
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Χάρτης Πρόσβασης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών : Βας. Σοφίας &  Κόκκαλη 1 Αθήνα ΤΚ 11521

Στάση Μετρό Μέγαρο Μουσικής

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ
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