


Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε στη Μύκονο, το νησί των ανέμων, 
το νησί με την πλούσια ιστορία, τον   πολιτισμό και 
την απαράμιλλη κυκλαδίτικη ομορφιά!
Σας προσκαλούμε στο 1ο Φεστιβάλ Νεολαίας 
Μυκόνου που θα διεξαχθεί από τις 7 έως και τις 12 
Αυγούστου, Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, με σκοπό 
να γνωρίσετε τη διαχρονικότητα του νησιού μας, το 
σύγχρονο πρόσωπό του, το φυσικό του περιβάλλον, 
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες του.
Στο πλαίσιο αυτό και με απόλυτο σεβασμό στους 
κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προτύπων για 
τον Covid-19, διοργανώνουμε πολυποίκιλες δράσεις 
σε ανοιχτούς χώρους με μουσική, χορογραφίες, 
θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικές και 
θεματικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. 
Στόχος των εκδηλώσεων είναι να αποτελέσουν χώρο 
ελευθερίας και έκφρασης των νέων, ενώ παράλληλα 
φιλοδοξούμε να εξελιχθεί σε έναν θεσμό, ο οποίος θα 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα της 
Νέας Γενιάς.
Σας καλούμε να γίνετε μέρος της προσπάθειάς μας 
αυτής, να αγαπήσετε το νησί μας και να έχετε μοναδικές 
πολιτιστικές εμπειρίες. Η Μύκονος είναι ένας μοναδικός 
τόπος να ζεις, αλλά και να επισκεπτείς.                                                                                            

Δήμαρχος Μυκόνου
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

Φίλες και φίλοι,
Η νέα γενιά έχει τους δικούς της ρυθμούς. Τα δικά της 
θέλω και όνειρα. Θέτει τους δικούς της στόχους και 
έχει τα δικά της πρότυπα. Ως Εντεταλμένη Δ.Σ. του 
Τμήματος Νέας Γενιάς είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη 
που μέσα από πολλές δυσκολίες, πραγματοποιούμε το 
πρώτο Φεστιβάλ Νέων στο νησί μας. 
Πρόκειται για ένα νέο θεσμό με στόχο να προάγει την 
έννοια της συλλογικότητας, του εθελοντισμού και να 
προσφέρει στους νέους εκτός από χαρά, αισιοδοξία 
και πολλά νέα ερεθίσματα.
Η δομή του προγράμματος χωρίζεται σε δύο τριήμερα, 
το πρώτο εστιασμένο σε μικρότερα παιδιά και το 
δεύτερο σε εφήβους και νέους με εστίαση φέτος στο 
Ολυμπιακό πλέον Άθλημα του Skateboard και στο 
Art Technologies.
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Κουκά που 
είναι πάντα κοντά στη νεολαία και στηρίζει τις 
δράσεις που απευθύνονται σε αυτήν, τα μουσικά 
συγκροτήματα, τις χορευτικές μας ομάδες, τα 
αθλητικά και προσκοπικά μας τμήματα και όλους 
όσους συμβάλλουν με την συμμετοχή τους, εργάζονται 
και στηρίζουν εθελοντικά την διοργάνωση. 
Τα παιδιά είναι το μέλλον μας και στόχος του 
Τμήματος Νέας Γενιάς είναι να τα θέτει πάντα σε 
προτεραιότητα.

Εντεταλμένη Δ.Σ. Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Νέας Γενιάς  

Ελένη Κοντιζά



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
18:30 ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

19:00 ΘΕΑΤΡΟ «Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ» Ένας πειρατής 
αφήνει πίσω του την πειρατική του ιδιότητα και την άτακτη ζωή του και 
αποφασίζει να ταξιδέψει και να βοηθήσει τον κόσμο και να προσφέρει 
αγάπη. Παιδική παράσταση από το ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ. 

20:15 ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους «FAMILIA MUSICATTA» Νέοι της Μυκόνου 
τραγουδούν για τους νέους, σε ένα πάντρεμα με λαϊκό, έντεχνο, ρεμπέ-
τικο, ροκ, ελληνικό και ξένο στίχο. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Δανιήλ 
Κουσαθανάς, Όλγα Τσιγκρά, Σοφία Καλπουρτζή, Γιάννης Γκιντίνος, 
Κώστας Φραγκής, Μάριος Ξυδάκης, Πέτρος Βερώνης.

21:30 ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Νέα παιδιά και χορευτές μάς ταξι-
δεύουν με ρυθμούς από τα νησιά του Αιγαίου και τα παράλια της Μικράς 
Ασίας. Συμμετέχουν οι Χορευτικές Ομάδες «Μαντώ» και «Μυκονιάτικη 
Βεγγέρα».  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
18:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
Με θέμα το Περιβάλλον τα παιδιά θα στείλουν το δικό τους Περιβαλ-
λοντικό Μήνυμα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τα παιδιά θα δημιουργήσουν κατασκευές 
από ανακυκλώσιμα υλικά, με οδηγό την φαντασία τους μαθαίνοντας 
ότι τίποτα δεν πάει χαμένο.

ΦΤΙΑΞΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΟΝΚΑΡΔΑ Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν και θα 
δημιουργήσουν κονκάρδες με σχέδια δικής τους επιλογής.

18:30 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Παίξε με την πιο συναρπαστική παρέα 
μέσα σε μύθους γεμάτους φαντασία, με το 1ο Σύστημα Ναυτοπρο-
σκόπων Μυκόνου.

19:00 CIRCUS WORK SHOP και Ομαδικά παιχνίδια δράσης  
και happenings από την ομάδα THEATRO-THEAMA.

19:00 BASKETBALL CAMP για αγόρια και κορίτσια με ηλικία 7-12  ετών.
Μέρα 1η: Γνωριμία με τις βασικές αρχές του μπάσκετ. Τα παιδιά θα παί-
ξουν και θα διασκεδάσουν υπό τις κατάλληλες κατευθύνσεις, ασκήσεις 
και συναγωνιστικά παιχνίδια. Απαραίτητη η βεβαίωση συμμετοχής από 
γονέα. Υπεύθυνοι Προπονητές: Γιώργος Σκόρδος - Χρήστος Αποστόλου

21:00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Ποντικός της Πόλης και 
ο Ποντικός του χωριού» από το ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ
Ο ποντικός της Πόλης και ο Ποντικός του Χωριού είναι δύο τρωκτικά 
που τρυπώνουν ο ένας στη ζωή της πόλης και ο άλλος στη ζωή του 
χωριού και μας μαθαίνουν πολλά γι’ αυτές. Που είναι πιο αρμονικά 
να ζεις; Ποιος να ξέρει άραγε;

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
18:00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν το Περιβάλλον στέλνοντας το δικό τους 
Περιβαλλοντικό Μήνυμα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τα παιδιά θα δημιουργήσουν κατασκευές 
από ανακυκλώσιμα υλικά.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΚΑΡΔΑΣ Τα παιδιά ζωγραφίζουν και δημιουργούν 
κονκάρδες με σχέδια δικής τους επιλογής.

18:30 ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ και Ενημερωτικές Δράσεις των Προ-
σκόπων στο πλαίσιο των διαχρονικών αξιών για την βιώσιμη ανάπτυξη 
του ΟΗΕ. Από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Μυκόνου.

19:00 CIRCUS WORK SHOP και Ομαδικά παιχνίδια δράσης και 
happenings από την ομάδα THEATRO-THEAMA.

19:00 BASKETBALL CAMP για αγόρια και κορίτσια με ηλικία 7-12  ετών.
2η Μέρα: Ασκήσεις ατομικής τεχνικής σε μορφή παιχνιδιών, συνα-
γωνιστικά παιχνίδια ντρίπλας - πάσας - σουτ. Απαραίτητη η βεβαίωση 
συμμετοχής από γονέα. Υπεύθυνοι Προπονητές: Γιώργος Σκόρδος - 
Χρήστος Αποστόλου

21:00 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ, ΜΥΘΟΙ, ΜΥΘΟΙ…
Η Ομάδα του Πολύτεχνου παρουσιάζει επί σκηνής πέντε παραμύθια του 
Αισώπου και τα «παντρεύει». Ένα μαγικό ταξίδι στο δάσος των ζώων. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
7-9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ «Ζωγραφίζω 
και Στέλνω το δικό μου μήνυμα»: Τα έργα των παιδιών που έλαβαν 
μέρος στην δημιουργική δράση του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νέας Γενιάς του Δήμου Μυκόνου κατά την διάρκεια της καραντίνας 
θα παρουσιαστούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

ΔΙΗΜΕΡΟ 
BASKETBALL CAMP
Απαραίτητη η βεβαίωση 

συμμετοχής από γονέα.

ΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΩΝ ART TECHNOLOGIES



ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

18:00 SCATEBOARD & ROLLER LESSONS Άθληση και Διασκέδαση. 
Αναγνωρισμένοι αθλητές και εκπαιδευτές θα μάθουν βασικούς κανόνες 
και τεχνικές στους Fan της σανίδας και των rollers. 

19:00 EARTH TRIBE Η γη μας καλεί. Μάθε πως οι επιλογές σου έχουν 
επίπτωση στον πλανήτη μας. Μια Παγκόσμια Προσκοπική Πρωτοβου-
λία για Περιβαλλοντική Δράση, από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων 
Μυκόνου.

19:00 YOUTH VIBES Συνθέτεις ή Γράφεις Μουσική; Έλα και παρουσίασε 
την! Ώρα αφιερωμένη σε νεαρούς συνθέτες. Δηλώσεις συμμετοχής στο 
2289360121 καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Σ/Κ μέχρι την Τρίτη 11/8.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

18:00 SCATEBOARD & ROLLERS LESSONS Άθληση και Διασκέδαση. 
Αναγνωρισμένοι αθλητές και εκπαιδευτές θα μάθουν βασικούς κανόνες 
και τεχνικές στους Fan της σανίδας και των ρόλλερς.

19:00 ΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΤΟ 2045; Πες μας την 
άποψη σου, διαμόρφωσε το μέλλον σου. Λάβε μέρος στον Παγκόσμιο 
Διάλογο μέσω της έρευνας των Ηνωμένων Εθνών. Με την συνδρομή 
του 1ου Τμήματος Ναυτοπροσκόπων Μυκόνου. 

20:00 ACROBATIC PERFORMER SHOW Εντυπωσιακή performer 
υποδέχεται το κοινό και φωτογραφίζεται μαζί του.

20:30 ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ Γράψε το δικό σου μήνυμα, πρόβαλε 
το και ανέβασε το στα social media! 

21:00 INTERACTIVE PROJECTION SCATEBOARD SHOW Ενέργεια και 
δράση υπό τους ήχους του ξύλου και των τροχών σε μία interactive 
επαγγελματική πίστα. Μοναδικό Show από επαγγελματίες αθλητές.

21:30 Dj MAPPING Γνωστός DJ παίζει μουσική και εντυπωσιακά 
AVATAR παίρνουν ζωή. Μοναδικός συνδυασμός ρυθμού και θεάματος 
για μια βραδιά γεμάτη 3D διασκέδαση.

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

18:00 SCATEBOARD & ROLLERS LESSONS Άθληση και Διασκέδαση
Αναγνωρισμένοι αθλητές και εκπαιδευτές θα μάθουν βασικούς κανόνες 
και τεχνικές στους Fan της σανίδας και των rollers.

19:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «THE FRIENDS» Ελληνικό Ροκ On Stage
Κιθάρες: Μαρία Ασημομύτη, Αχιλλέας Πιπερίδης. 
Πλήκτρα: Ερμής Βογιατζής Βιολί / Φωνή: Παναγιώτης 
Σαχάς, Drums: Χάρης Παναγιωτόπουλος.

21:00 STAND UP COMEDY «TIMING» Ο κορυφαίος 
Έλληνας stand up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου, 
σε μια solo παράσταση που ήταν sold out για τέσ-
σερις χρονιές όπου κι αν παίχθηκε. 

21:00 HIP-HOP & BREAKDANCE SHOW 
Ένα εντυπωσιακό θέαμα από επαγγελματίες χορευτές on stage!

22:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ LIGHT O No1 Ράπερ 
στην Ελλάδα και αγαπημένος της Νεολαίας 
έρχεται στη Μύκονο για μια και μοναδική συ-
ναυλία, με την οποία θα πέσει και η αυλαία 
του Φεστιβάλ. 

22:30 DANCE PERFORMERS 
COLOUR FIRE SHOW

3D MAPPING 
INTERACTIVE 
SCATEBOARD 
SHOW

20:30 
INTERACTIVE 

SCATEBOARD
FINISH SHOW



Το 1ο MYKONOS Youth Festival  
του ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

τελεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ 
και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Με την επιμέλεια του Τμήματος  
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Το MYKONOS Youth Festival 
θα πραγματοποιηθεί στον αύλιο χώρο 

του 2ου Δημοτικού Σχολείου στον Πετεινάρο 
με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ. 

Η χρήση μάσκας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
για την είσοδο σας και την έξοδό σας  

από τον χώρο. 

Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση σας  
τηρώντας τις αποστάσεις και  

τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται  
από την νομοθεσία λόγω Covid-19. 

Σε περίπτωση που καλυφθεί η μέγιστη  
χωρητικότητα της υποδομής δεν θα μπορούν  
να εισέρχονται νέοι επισκέπτες στο χώρο.


