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Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 │ 11:00 π.μ.
Ψήνουμε Live│ ΚΑΠΗ Καρπενησίου
Γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη στο χώρο του ΚΑΠΗ κερνώντας τσικνισμένες νοστιμιές  
παρέα με ζωντανή μουσική,.

Σάββατο 02 Μαρτίου 2019 │ 20:00 μ.μ.
Βραδιά Έμπνευσης για τη Γυναίκα │ Woman Mo�va�on│ Συνεδριακό Κέντρο  
Καρπενησίου 
Μία ξεχωριστή βραδιά έμπνευσης αφιερωμένη στη γυναίκα διοργανώνουμε με το 
Σύλλογο Γυναικών Ευρυτανίας στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου. Θα εμπνευστούμε 
μέσα από μία διαδρομή γυναικών που ξεχώρισαν στο χώρο του Αθλητισμού, της 
Παιδείας και της Τέχνης, σε ένα διαμορφωμένο περιβάλλον καθαρά Γυναικείας 
Υπόθεσης. Ομιλήτριες: Nery Mantey Niangkouara - Ολυμπιονίκης & Μαρία 
Μουστοπούλου - Συγγραφέας. Θα ακολουθήσει συναυλία με τη Λουκία Βαλάση η οποία 
θα μας ταξιδέψει μέσα από ελληνικές και ξένες επιτυχίες. 
*Welcome Drink
*Δώρα Ομορφιάς για όλες τις γυναίκες
*Στο χώρο θα υπάρχει φύλαξη παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς
*Είσοδος Ελεύθερη

Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019 │ 18:00 μ.μ.
Αποκριάτικο Εργαστήρι │ Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Καρπενησίου
Το ΚΔΑΠ της πόλης μας οργανώνει αποκριάτικο εργαστήρι όπου οι μικροί μας φίλοι θα 
έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους αποκριάτικα αξεσουάρ. Σας 
περιμένουμε όλους.

Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019 │ 10:00 π.μ.
Αποκριάτικο Πάρτυ │ Dolce Café
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Ανεμώνη» σας προσκαλεί στο καθιερωμένο 
αποκριάτικο πάρτι με DJ, χορό, πολλά εδέσματα και αποκριάτικες κατασκευές για 
μικρούς και μεγάλους.

Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 │ 18:30 μ.μ.
ΑΟΛ ΕΥΡΥΤΟΣ Ξενοδοχείο │ Lecadin 
Πάρτι μασκέ για μικρούς και μεγάλους, face pain�ng, διαγωνισμούς από τον ΑΟΛ Εύρυτο 
με πολύ κέφι και χορό. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο LECADIN για ένα τρελό 
ξεφάντωμα. Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 │18:00 μ.μ.
Ορεινές Απόκριες │ Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου, Οδός Ζηνοπούλου 
Συναυλία KINGS │18:00 μ.μ.
Οι Kings θα είναι μαζί μας από τις 18:00 στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου για μία 
ανεπανάληπτη συναυλία και θα απογειώσουν τη διασκέδαση μας. Φορέστε τις στολές κι 
ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Η Σκηνή Μασκαρέματος και οι κοπέλες του Face 
Pain�ng θα περιμένουν και για τους Καρναβαλιστές τελευταίας στιγμής.
Κάψιμο Καρνάβαλου │ 20:00 μ.μ.
Απόκριες χωρίς Βασιλιά Καρνάβαλο δε γίνονται... Ο Δήμαρχος της πόλης μας καίει το 
Βασιλιά Καρνάβαλο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης.
Street Party με Ράνια Κωστάκη │ 21:00 μ.μ.
Αμέσως μετά, ακολουθεί Αποκριάτικο Street Party με τη Ράνια Κωστάκη σε ξέφρενους 
αποκριάτικους ρυθμούς και τους επιχειρηματίες να μας μεταφέρουν το άρωμα των 
Αποκριών ντυμένοι με τις ευφάνταστες στολές τους. Η κριτική επιτροπή περιμένει να 
βαθμολογήσει την πιο πρωτότυπη αποκριάτικη στολή και να απονείμει χρηματικό 
έπαθλο 300€.

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 │10:30 π.μ.
Σαρακοστιανό Γλέντι │ Χορεύουμε και Αναβιώνουμε │ Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου 
Γιορτάζουμε όλοι μαζί τα παραδοσιακά κούλουμα της Καθαρά Δευτέρας σε ένα 
παραδοσιακό γλέντι που θα στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης μας και  
διασκεδάζουμε με Live Ορχήστρα. Ο ΣΕΦ του Star Λαμίας, Βαλάντης Γραβάνης θα 
μαγειρέψει μαζί μας παραδοσιακές σαρακοστιανές λιχουδιές σε ένα γρήγορο μάθημα 
γαστρονομίας Σαρακοστιανών Γεύσεων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου θα μας 
παρουσιάσει το γνωστό σε όλους μας Γαϊτανάκι από παιδικά τμήματα και ενηλικών και 
θα συνεχίσει με αποκριάτικους παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα. Πιστοί στα έθιμα 
της ημέρας θα προσφέρουμε πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα, ζεστή λαγάνα και κρασί.

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 │10:00 π.μ.
Σαρακοστιανό Γλέντι │ Άγιος Νικόλαος 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση» διοργανώνει ένα 
σαρακοστιανό παραδοσιακό γλέντι προσφέροντας νηστίσιμα εδέσματα σε όλους.

Σάββατο 09 Μαρτίου 2019 │ 20:00 μ.μ.
Παιδική Εκδήλωση │ Βρήκες Κόκκινα Ρούχα? │ Συνεδριακό Κέντρο 
Καρπενησίου
Θεματικό πάρτι μασκέ για τους μικρούς μας φίλους ντυμένους με 
κόκκινα ρούχα, είτε κόκκινα στοιχεία στο διαμορφωμένο χώρο του 
Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου μας με αποκριάτικη διάθεση. DJ με 
μουσική για τους μικρούς μας φίλους, Laser Show & Black light Bar, 
μηχανή με μπουρμπουλήθρες, animateur και κλόουν. Ευπρόσδεκτοι και 
οι γονείς στο διαμορφωμένο χώρο του κυλικείου. Είσοδος Ελεύθερη

Go Flamingo!

Σάββατο 09 Μαρτίου 2019 │ 11:00 π.μ.
Εργαστήρι Αποκριάτικης Μάσκας │ Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου 
Ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα 
δημιουργικό εργαστήρι όπου θα κατασκευάσουμε και θα διακοσμήσουμε 
τις αποκριάτικες μάσκες μας.
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