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Generation Symbiocene’s programme includes artistic workshops in parks of Athens 

where we experiment ways to emotionally connect with nature, as well as community 

meetings twice a month where people who care for the Earth gather and shape the 

Gen (S) community through working groups and circles of expression.

In this document you will find basic information on these activities and dates updated 

following the COVID outbreak. Workshops have been adapted to the circumstances, 

whether by keeping a low number of participants or by using digital tools. Workshops 

happening in the public space will be limited to 10 participants, while respecting the 

1,5m distance between participants and we provide both masks and gel.

Το πρόγραμμα της Generation Symbiocene περιλαμβάνει καλλιτεχνικά εργαστήρια σε πάρκα της 
Αθήνας όπου εξερευνεί τρόπους συναισθηματικής σύνδεσης με τη φύση, καθώς και συναντήσεις 
κοινότητας δύο φορές το μήνα όπου άτομα που νοιάζονται για τη Γη συγκεντρώνονται και 
διαμορφώνουν την κοινότητα Gen (S) μέσω ομάδων εργασίας και κύκλων έκφρασης.

Τα εργαστήρια έχουν προσαρμοστεί με βάση τη συνθήκη που επικρατεί,  είτε διατηρώντας 
χαμηλό αριθμό συμμετεχόντων είτε χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Τα εργαστήρια που 
πραγματοποιούνται σε δημόσιο χώρο θα έχουν μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 10 άτομα, θα 
κρατιέται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων και θα παρέχεται μάσκα και αντισηπτικό. 

PROGRAMME 2020 POST-COVID UPDATE
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 2020  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΌΝ COVID

ARTISTIC WORKSHOPS
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

In this document, you will find basic information on our workshop & community mee-

ting and dates updated following the COVID outbreak. More information and registra-

tion at : www.generationsymbiocene.gr

Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν οι βασικές πληροφορίες για τα εργαστήρια μας & τις συναντήσεις 
της κοινότητας και οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την 
εμφάνιση του COVID. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο:  www.generationsymbiocene.gr

https://www.generationsymbiocene.gr/
https://www.generationsymbiocene.gr/


The Gen (S) community meetings have started in February and have been going on on-

line during lockdown. To become a member of the community, you can start by atten-

ding one of our meetings. Places are limited: let us know if you are interested to join!

Projects of the community are announced in our blog: www.generationsymbiocene.

blogspot.com Currently, anyone can participate in the photo-exhibition project Pho-

tovoice by submitting pictures and texts until 31st of May, documenting their life 

post-quarantine. Following the voting of an anti-environmental law by the Parliament, 

which endangers Natura 2000 protected areas, Gen (S) also invites everyone to write 

Letters to Natura . 

Οι συναντήσεις της κοινότητας Gen (S) έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο και συνεχίστηκαν 
διαδίκτυακα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Για να γίνετε μέλος της κοινότητας, μπορείτε να ξεκινήσετε 
παρακολουθώντας μια από τις επόμενες συναντήσεις μας. Οι θέσεις είναι περιορισμένα: ενημερώστε μας 
αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε!

Τα project της κοινότητας ανακοινώνονται στο blog: www.generationsymbiocene.blogspot.com. Τα 
τρέχοντα έργα ανοιχτά για συμμετοχές είναι: η φωτογραφική έκθεση Photovoice μέχρι τις 31 Μαΐου, 
ανοιχτό κάλεσμα για φωτογραφίες συνοδευόμενες από κείμενα που αποτυπώνουν τη ζωή μετά την 
καραντίνα. Το δεύτερο είναι ένα κάλεσμα για Γράμματα στις Natura το οποίο ξεκίνησε η Gen(S)  μετά 
την ψηφοφορία του αντι-περιβαλλοντικού νόμου από το Κοινοβούλιο, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο τις 
προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

COMMUNITY MEEETINGS
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΌΙΝΌΤΗΤΑΣ

https://generationsymbiocene.blogspot.com/p/open-call-letters-to-natura.html
https://generationsymbiocene.blogspot.com/
https://generationsymbiocene.blogspot.com/p/open-call-letters-to-natura.html


GEN (S) COMMUNITY MEETING
GEN (S) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

21.05 | 18.00-21.00 | 
The Gen (S) community meetings have 
started in February and have been going 
on online during lockdown. To become a 
member of the community, you can start by 
attending one of our meetings. Places are 
limited: let us know if you are interested to 
join!

Οι συναντήσεις της κοινότητας Gen (S) 
έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο 
και συνεχίστηκαν διαδίκτυακα κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας. Για να γίνετε 
μέλος της κοινότητας, μπορείτε να 
ξεκινήσετε παρακολουθώντας μια από τις 
επόμενες συναντήσεις μας. Οι θέσεις είναι 
περιορισμένα: ενημερώστε μας αν σας 
ενδιαφέρει να συμμετάσχετε!

CIRCLES OF SUMBIOSIS
ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

31.05 |10.00-12.00 | CENTER OF THE EARTH | 
This scavenger hunt and painting 
workshop aims at fostering emotional 
connection between children and the na-
tural world, through the understanding of 
the concept of symbiosis. Led by Aggelina 
Kanellopoulou, environmental educator 
and founder of The Bee Camp.

Το κυνήγι θησαυρού και ζωγραφικής 
στοχεύει στην ενίσχυση της 
συναισθηματικής σύνδεσης μεταξύ των 
παιδιών και του φυσικού κόσμου, μέσω της 
κατανόησης της έννοιας της συμβίωσης. 
Με την Αγγελίνα Κανελλοπούλου, 
περιβαλλοντική εκπαιδεύτρια και ιδρύτρια 
του  The Bee Camp.

SUMBIOGRAPHY
 ΣΥΜΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

24.05 |12.00-15.00 | FILOPAPPOU | 
Creative Writing Workshop (part 2).
The sumbiography creative writing 
workshop is an intimate moment, where 
ten people gather to remember and 
share the story of their individual rela-
tionship with nature.  This is the second 
part of the workshop, which started on 
March 8th.  Led by Elias Adam, drama-
turge & founder of Brutal Stories

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής (μέρος 2)
Το εργαστήριο δημιουργικής γραφής 
Συμβιογραφία είναι μια στιγμή, όπου δέκα 
άνθρωποι μαζεύονται για να θυμηθούν & να 
μοιραστούν την ιστορία της σχέσης τους με 
τη φύση. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του 
εργαστηρίου, το πρώτο πραγματοποιήθηκε 
στις 8 Μαρτίου. Με τον Ηλία Αδάμ, 
δραματουργό & ιδρυτή του Brutal Stories

GEN (S) COMMUNITY MEETING
GEN (S) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

04.06 |18.00-21.00 | 
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SUMBIOKINESEIS
ΣΥΜΒΙΟΚΙΝΗΣΗ

13.06 | 18:00 - 19:30 | ANY NATURAL SPACE | 
This body movement workshop aims at 
connecting with the life forces inside and 
outside our body, using the latter as a tool 
to interact with others, the trees, the soil 
and the space itself.  Led by Aria Boumpaki, 
dance artist and choreographer.

Το εργαστήριο κινησιολογίας στοχεύει στη 
σύνδεση των συμμετεχόντων με τις δυνάμεις 
της ζωής μέσα και έξω από το σώμα τους, 
χρησιμοποιώντας το ως εργαλείο για να 
αλληλεπιδράσουν με άλλους ανθρώπους,
τα δέντρα, το έδαφος και τον ίδιο τον χώρο. 
Με την  Άρια Μπουμπάκη,, χορεύτρια και 
χορογράφο

GEN (S) COMMUNITY MEETING
GEN (S) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

16.06 |18.00-21.00 | 

THE BIRD INSIDE YOU
ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΝΑ ΗΣΟΥΝ ΠΟΥΛΙ

14.06 | 16.00-19.00 | TRITSIS PARK | 
This storytelling walk is dedicated to 
watching birds and hearing their stories, 
while trying to identify with these non-hu-
man beings in order to discover our inner 
bird! Led by Stelios Pelasgos and Efstathia 
Sideri, members of the Hellenic Ornitho-
logical Society.

Σε αυτόν τον περίπατο αφήγησης οι 
συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν 
πουλιά και θα ακούσουν τις ιστορίες τους, 
με στόχο να ταυτιστούν με αυτά τα μη 
ανθρώπινα όντα για να ανακαλύψουν τη 
δική τους προσωπικότητα! Με το Στέλιο 
Πελασγό και την Ευσταθία Σιδέρη, μέλη της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

SUMBIOPHONICS
ΣΥΜΒΙΟΦΩΝΙΚΗ

21.06 | 17.00-20.00 | TRITSIS PARK | 
This music workshop combines the sound 
of the trees and birds to traditional ins-
truments and the human body and voice, 
producing records for a sumbiophonic 
sound bank. Led by SELI KANOU, West 
African Dance & Music School & Company.

Το εργαστήριο μουσικής συνδυάζει τον 
ήχο των δέντρων και των πουλιών με 
τα παραδοσιακά όργανα, το ανθρώπινο 
σώμα και τη φωνή των συμμετεχόντων, με 
στόχο τη δημιουργία μιας συμβιοφωνικής 
τράπεζας ήχου. Με τη σχολή SELI KANOU, 
West African Dance & Music School & Com-
pany.
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CONNECT@GENERATIONSYMBIOCENE.GR

WWW.GENERATIONSYMBIOCENE.GR
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