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Meet  -  Up Programme  
Date: Saturday, 6th of June, 2015 | Starts at: 18:00 (17:00 CET)

Space: AthenStyle Youth Hostel [Athens, GR]
[το πρόγραμμα ακολουθεί και στα ελληνικά, παρακάτω]

18:0018:00 to  to 20:0020:00 Presentation · Discussion · New Call Announcement (near) Ground Floor*

20:0020:00 to  to latelate Discussion continues with drinks 6th + 1 Floor (Bar)

_project encouraged byproject encouraged by
· 7MNS Music [http://7mnsmusic.weebly.com/]
· female:pressure [http://femalepressure.tumblr.com/]
· Association Concept Artgentin [Vj Mushroom / Gabriel Otero]

_topics to be discussedtopics to be discussed 
brief presentation of/
· the project’s steps so far
· the making of the album
· the participants’ work
· the supporting international networks 
· announcement of the new Open Call
· guest projects/ Radio Continental Drift [africa.germany] · Project 92 [france.japan.argentina] 

_guestsguests
visitingvisiting_
· Athanassios Alatas · composer.journalist / greece ['the 4 levels of existence'_founding member]
· Pantazis Tsaras · music radio producer [new hellenic radio / ertopen]
· Ioanna-Maria Gertsou · psychologist / greece ['Lara' guide dog school_co-founder]
· Dr. Nektaria Adaktilou · special teaching assistant, national & kapodistrian university of athens / greece.usa
viaSkypeviaSkype_
· Ana Béjar · singer.composer / spain [7MNS · female:pressure]
· Dimitris Samir · actor / syria.greece [participation at iris conert.dec21.2015]
· Claudia Wegener · researcher.sound artist / africa.germany [radio continental drift]

· some of the project's + the album's / iris concert's participant artists will be present during the meet-up ·
full list of project participantsfull list of project participants: http://wp.me/p2zRWp-kC 

project infoproject info: annastereoscopic.wordpress.com/ [section: κίρκη : circe ~

· the following ArtWorks will be exhibited at the Reception Hall...

_remember we are out there [photography] by Jana Tziveleki [Greece /Spain]
_Huis Clos / No Exit [Κεκλεισμένων των Θυρών] painting [medium: Drawing – Charcoal And Pastels] by Arion Khedhiry 
[Tunisia]

http://wp.me/p2zRWp-kC
https://annastereoscopic.wordpress.com/category/stereo-scopes/%CE%BA%CE%AF%CF%81%CE%BA%CE%B7-circe/
http://www.gabrielotero.com/#!project-92/c1vgf
http://radiocontinentaldrift.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Vj-Mushroom-Gabriel-Otero/196472303734889
http://femalepressure.tumblr.com/
http://7mnsmusic.weebly.com/


_Radiosquare [Ραδιοτετράγωνο], 2014 [installation, collage and recycled electronics on canvas] Konstantino Vlastarakis 
[Greece]
_c i r c e :the black cut: logo [metal sculpture] by Apostolis Dakoulas [Greece] Set to Metal /  Logo Design by Anna 
Stereopoulou
_Photography (various artists /a-z): Premendu Bikash Chaki [India] ~ Zaphiris Epaminondas [Greece] ~ Francis Etto 
[Brazil] ~ Futzi [Greece /Germany] ~ Tilemachos Kouklakis [Greece] ~ Nestoras [Greece] ~ Gabriel Remoundos [Greece] 
~ Jana Tziveleki [Greece /Spain] ~ Maria Varoucha [Greece]

...while screening of (artists' + networks') music and other art videos is also scheduled ·

*Information on Reception Desk 
AthenStyle: 10 Ag. Theklas Str., Monastiraki (near metro station) | Τ: +30.210.322.5010 | W: www.athenstyle.com/ 
_all details -including the Call- will also be shared online, for those not being able to attend the meeting
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[ κίρκη :η μαύρη τομή: ]

Πρόγραμμα Συνάντησης
Ημερομηνία: Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2015 | Ώρα Έναρξης: 18:00

Χώρος: AthenStyle Youth Hostel [Αθήνα]

18:0018:00  έωςέως  20:0020:00 Παρουσίαση · Συζήτηση · Ανακοίνωση Νέου Καλέσματος (κοντά στο) Ισόγειο*

20:0020:00  έωςέως  νωρίςνωρίς η Συζήτηση συνεχίζεται στο Bar 6ος + 1 Όροφος (Bar)

_δίκτυα υποστήριξης δίκτυα υποστήριξης pprojectroject 
· 7MNS Music [http://7mnsmusic.weebly.com/]
· female:pressure [http://femalepressure.tumblr.com/]
· Association Concept Artgentin [Vj Mushroom / Gabriel Otero]

_θέματαθέματα
παρουσίαση – συζήτηση για/
· τα βήματα του project έως σήμερα
· τη δημιουργία του album
· τα έργα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών
· τα καλλιτεχνικά διεθνή δίκτυα που ενθαρρύνουν το project
· ανακοίνωση νέου καλέσματος
· guest projects/ Radio Continental Drift [αφρική.γερμανία] · Project 92 [γαλλία.ιαπωνία.αργεντινή] 

http://www.athenstyle.com/
http://www.athenstyle.com/
http://www.gabrielotero.com/#!project-92/c1vgf
http://radiocontinentaldrift.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Vj-Mushroom-Gabriel-Otero/196472303734889
http://femalepressure.tumblr.com/
http://7mnsmusic.weebly.com/


_καλεσμένοικαλεσμένοι
επισκέπτεςεπισκέπτες_
· Αθανάσιος Αλατάς · συνθέτης.δημοσιογράφος / ελλάδα ['τα 4 επίπεδα της ύπαρξης'_ιδρυτικό μέλος]
· Πανταζής Τσάρας · μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός [ερτopen /νέα ελληνική ραδιοφωνία]
· Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου · ψυχολόγος / ελλάδα [σχολή σκύλων-οδηγών τυφλών «Λάρα» [συνιδρύτρια]
· Δρ. Νεκταρία Αδακτύλου · εεδιπ, τμήμα φυσικής, εθνικό & καποδιστριακό πανεπιστήμιο αθηνών / ελλάδα.ηπα

μέσωSkypeμέσωSkype_
· Ana Béjar · τραγουδίστρια.συνθέτις / ισπανία [7MNS · female:pressure]
· Dimitris Samir · ηθοποιός / συρία.ελλάδα [συμμετοχή στην συναυλία της ίριδος.21δεκ.2015]
· Claudia Wegener · ερευνήτρια.sound artist / αφρική.γερμανία [radio continental drift]

· μερικοί εκ των συντελεστών του project + του album και της συναυλίας στην ίριδα
θα είναι παρόντες κατά την συνάντηση ·

λίστα συμμετεχόντων λίστα συμμετεχόντων projectproject: http://wp.me/p2zRWp-kC 
 project infoproject info: https://annastereoscopic.wordpress.com/ [section: κίρκη : circe ~

· · τα ακόλουθα ΈργαΤέχνης θα εκτίθενται στον χώρο του Ισογείου /Ρεσεψιόντα ακόλουθα ΈργαΤέχνης θα εκτίθενται στον χώρο του Ισογείου /Ρεσεψιόν......

_remember we are out there [φωτογραφία] της Γιάννας Τζιβελέκη [Ελλάδα /Ισπανία]
_Huis Clos / No Exit [Κεκλεισμένων των Θυρών] ζωγραφική του Arion Khedhiry [Τυνησία]
_Radiosquare [Ραδιοτετράγωνο], 2014 [εγκατάσταση, κολλάζ και ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε καμβά] 
του Κωνσταντίνου Βλασταράκη [Ελλάδα]
_c i r c e :the black cut: logo [γλυπτική] απόδοση σε μέταλλο: Αποστόλης Ντακούλας [Ελλάδα] | σχεδιασμός  logo: Άννα 
Στερεοπούλου
_Φωτογραφία (διάφοροι καλλιτέχνες)]: Premendu Bikash Chaki [Ινδία] ~ Francis Etto [Βραζιλία] ~ Futzi [Ελλάδα /Γερμανία] ~ 
Μαρία Βαρούχα [Ελλάδα] ~ Ζαφείρης Επαμεινώνδας [Ελλάδα] ~ Τηλέμαχος Κουκλάκης [Ελλάδα] ~ Νέστορ [Ελλάδα] ~ 
Γαβριήλ Ρεμούνδος [Ελλάδα] ~ Γιάννα Τζιβελέκη [Ελλάδα /Ισπανία]

......ενώ επίσης, θα προβληθούν μουσικά και άλλα ενώ επίσης, θα προβληθούν μουσικά και άλλα art video art video των καλλιτεχνών και των δικτύωντων καλλιτεχνών και των δικτύων · ·

**Πληροφορίες στην Ρεσεψιόν Πληροφορίες στην Ρεσεψιόν 
AthenStyle: Αγ. Θέκλας 10, Μοναστηράκι (πλησίον μετρό) | Τ: +30.210.322.5010 | W: AthenStyle: Αγ. Θέκλας 10, Μοναστηράκι (πλησίον μετρό) | Τ: +30.210.322.5010 | W: www.athenstyle.com/www.athenstyle.com/  
_όλες οι λεπτομέρειες -συμπεριλαμβανομένου του Καλέσματος- _όλες οι λεπτομέρειες -συμπεριλαμβανομένου του Καλέσματος- 
θα ανακοινωθούν επίσης διαδικτυακά, για όσους δεν δύνανται να παραστούν στο θα ανακοινωθούν επίσης διαδικτυακά, για όσους δεν δύνανται να παραστούν στο AthenStyleAthenStyle

~~
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