
  

*Mittelmeer = Μεσόγειος 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

«1. KulTour am Mittelmeer» 

Ένα πλούσιο πολιτιστικό και γαστρονομικό τετραήμερο από δύο χώρες της Μεσογείου, την Ελλάδα και την 
Ισπανία, «το πρώτο KulTour am Mittelmeer*», θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο με τη στήριξη της Πρεσβείας 
της Ελλάδας από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου 2019. Πρόκειται για ένα γευστικό και καλλιτεχνικό ταξίδι, το 
οποίο θα περιλαμβάνει έκθεση έργων τέχνης (ακουαρέλες και σκίτσα) με θέμα τη γαστρονομία της Ισπανίδας 
καλλιτέχνιδας Tonia R. Alvarez, παρουσίαση του βιβλίου «Made in Greece» του φιλέλληνα Γερμανού 
συγγραφέα Andreas Deffner, καθώς και ποικιλία παραδοσιακών και μεσογειακών γεύσεων στον πολιτιστικό 
χώρο της ταβέρνας NOTOS.   

Brunch, γεύμα με τσίπουρο/ούζο και γευσιγνωσία οίνου συμπληρώνουν τις καλλιτεχνικές μας εκδηλώσεις, 
που για τέσσερις ημέρες θα ταξιδέψουν γευστικά τους παρευρισκόμενους σε ένα ηλιόλουστο μεσογειακό 
περιβάλλον κοντά στη θάλασσα.  

Στόχος των τετραήμερων εκδηλώσεων είναι ο συνδυασμός της καλλιτεχνικής προσέγγισης μέσω κειμένων 
και εικόνων με τις γεύσεις της Μεσογείου. Οι περισσότεροι Γερμανοί λατρεύουν την ελληνική κουζίνα 
ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα, ή όχι. Ας μην ξεχνάμε πως ο αριθμός των Ελλήνων στη 
Γερμανία γενικότερα, αλλά και στο Βερολίνο ειδικότερα γνώρισε μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Με χαρά 
διαπιστώνουμε ότι η ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ των δύο λαών παραμένει στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος όλων. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, 18:30 
- Χαιρετισμός Λία Ράχελ-Τσάκωνα/Μορφωτικός Ακόλουθος ελληνική Πρεσβεία 
- Παρουσίαση του βιβλίου «Made in Greece» του Γερμανού συγγραφέα Andreas Deffner 
- Εγκαίνια της έκθεσης έργων τέχνης της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας Tonia R. Alvarez  
- Στη συνέχεια θα υπάρχει δυνατότητα για δείπνο για όποιον επισκέπτη το θελήσει  
Συνιστούμε να γίνει κράτηση τραπεζιού εκ των προτέρων (ταβέρνα NOTOS, τηλ. +49 30 23907730) 
(Δωρεάν είσοδος, δωρεάν ποτό καλωσορίσματος) 

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, 18:00 (η ακριβής ώρα έναρξης μπορεί να αλλάξει) 
- Γευσιγνωσία οίνου ελληνικών κρασιών από ειδικό του χώρου (Δωρεάν είσοδος) 

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019, από 13:00 έως 16:00 (η ακριβής ώρα έναρξης μπορεί να αλλάξει) 
- Παραδοσιακοί ελληνικοί μεζέδες με τσίπουρο ή ούζο (Το κόστος εδεσμάτων & ποτών επιβαρύνει τον επισκέπτη) 

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, από τις 11:00 έως τις 15:00 
- ελληνικό Brunch (Μπουφές με πολλά εδέσματα) 
(12€/άτομο, με επιπλέον χρέωση για τυχόν κατανάλωση ποτών) 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λειτουργεί παράλληλα η μικρή διαμορφωμένη έκθεση της Tonia R. 
Alvarez, ενώ θα υπάρχει διαθέσιμο και το βιβλίο του Andreas Deffner, «Made in Greece». 

Χώρος:    Taverna NOTOS, Vorbergstraße 10, 10823 Berlin (U-Bahn U7, Eisenacher Str.) 
Διοργάνωση/Επικοινωνία:  Στέφανος Παπαχριστόπουλος (spapac7@gmail.com/+49 176 25142400) 
Facebook:   www.facebook.com/events/419800358892815 
Marketing:   Martyna Gressel 
Δελτίο Τύπου:   Άννα Μαυρίκου 
Χορηγός:   Publishopia (www.publishopia.com) 

 

 


