
www.facebook.com/toniko28/

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Το Τονικό

(+30) 2294023971
(+30) 6936897423

contact.toniko@gmail.com

Το Τονικό



(3)

Λίγα λόγια για µας  
 

Δ ρ α µ α τ ο π ο ί η σ η        Μ ο υ σ ι κ ο κ ι ν η τ ι κ ή

Η µη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερώνεται στη δηµιουργία και υλοποίηση συναυλιών, παρα-
στάσεων, συνεδριάσεων και πολλών ακόµη, σε συνεργασία µε πολιτιστικούς, τοπικούς φορείς 
και ωδεία διάδοσης, µε κυρίαρχο σκοπό την προώθηση της Ελληνικής µουσικής από όλη την 
Ελλάδα και την Κύπρο και απευθύνεται σε όλο τον κόσµο και κυρίως στους νέους.

Μέσω των επαφών µας, έχουµε δηµιουργήσει 
ένα δίκτυο που υποστηρίζει το σκοπό µας και µας 
επιτρέπει να παράγουµε νέες ιδέες για το πώς να 
συνεχίσουµε την αποστολή µας, παρέχοντας τις 
υπηρεσίες µας προς την κοινωνία.

Η διάδοση και προώθηση της Ελληνικής µουσικής 
και ιδιαίτερα της παραδοσιακής, έντεχνης και 
λαϊκής µουσικής.
Η παροχή υλικής και ηθικής υποστήριξης σε 
µουσικά σύνολα.
Η αναζήτηση, εύρεση, καταγραφή και παρουσίαση, 
µε κάθε πρόσφορο µέσο, Ελληνικής µουσικής από 
όλα τα µέρη της Ελλάδος και τις Ελληνικές 
κοινότητες του εξωτερικού.
Η συστηµατική µελέτη και έρευνα για καινούριες 
µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.
Η παρουσίαση, ανάδειξη και προβολή Ελλήνων 
και ξένων καλλιτεχνών (συνθέτες, συγγραφείς, 
µουσικοί, σκηνοθέτες κ.λ.π.) στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.
Η πραγµατοποίηση καλλιτεχνικών παραστάσεων 
και συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η οργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, διαλέξεων 
και διάφορων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
Οι εκδοτικές δραστηριότητες µουσικών και άλλων 
µελετών.

Ο φορέας είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο 
Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Τουρισµού.

Μεταξύ των σκοπών της εταιρείας είναι:
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Βιωµατικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
 

Ακολουθήστε µας σε νέους δρόµους δηµιουργικότητας και γνώσεων παίζοντας. 
Η οµάδα «ΤοΤονικό», υπηρετώντας τις αρχές της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής δραστηριοποι-
είται στο χώρο της βιωµατικής µάθησης µε προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για παιδιά.

Mελοποιηµένη Ποίηση
Έχουµε ανακαλύψει άπειρους τρόπους να
εκφραζόµαστε, να διατυπώνουµε τις σκέψεις µας 
και να αποτυπώνουµε τα συναισθήµατά µας. Με 
αυτούς τους τρόπους η ανθρωπότητα προοδεύει 
και οι άνθρωποι είναι όλο και πιο ευτυχισµένοι. 
Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, όλοι εκτιµού-
σαν τη καλή µουσική και επαινούσαν όποιον 
µπορούσε να την προσφέρει.

Αποφασίσαµε, λοιπον, να φέρουµε κοντά τους
µικρούς µας φίλους µε τη µαγεία της µουσικής. 
Έτσι, διαλέγοντας ανάµεσα σε πολύ αξιόλογα 
ποιήµατα από τη Γλώσσα και το Ανθολόγιο των 
τάξεων του Δηµοτικού, τραγουδάµε µε πρωτότυ-
πα και κλασικά µουσικά όργανα ποιήµατα 
Ελλήνων και ξένων ποιητών. Είναι η ευκαιρία 
των µικρών µας φίλων να γνωρίσουν τους 
µεγάλους αυτούς πνευµατικούς ανθρώπους και 
να ανακαλύψουν τη µαγεία της
µουσικής και της έκφρασης µέσα από αυτήν.

Παππού τι µουσική και τι 
παιχνίδια παίζατε µικροί;
Στις µέρες µας, σχεδόν κάθε σπίτι έχει από µία 
τηλεόραση κι έναν υπολογιστή. Πολλές φορές, 
οι γονείς αγοράζουν κάθε φύσης ηλεκτρονικά για 
τα παιδιά τους απο πολύ µικρή ηλικία και όλοι 
διαπιστώνουµε πως οι νέες γενιές είναι εξοικει-
ωµένες µε την τεχνολογία περισσότερο από ποτέ.

Όµως κάτι έχουν χάσει. Κάτι µαγικό που συνέβαι-
νε µόλις πριν από 20-30 χρόνια. Πώς έπαιζαν 
άραγε οι γονείς τους στην ηλικία τους; 
Με τί παιχνίδια µεγάλωσαν και διασκέδαζαν οι 
πρόγονοί τους; Σίγουρα όχι µε υπολογιστές, αλλά 
µε αυτοσχέδια και εκπληκτικά οµαδικά παιχνί-
δια. Αυτή τη φορά θα συστηθούµε µε τα πιο απλά 
και γνήσια παιχνίδια που έχουν τις ρίζες τους 
ακόµα και στα αρχαία χρόνια. Σβούρες, ζάρια, 
αστράγαλοι και κούκλες πλαγγόνες θα µας 
διασκεδάσουν όσο ποτέ άλλοτε, από την κατα-
σκευή µέχρι το ατελείωτο παίξιµό τους!

Κι επειδή, όπου υπάρχει µουσική διασκεδάζουµε 
περισσότερο, ετοιµαστείτε να γνωρίσετε αρχαία 
µονόχορδα µουσικά όργανα µε πρωτόγνωρο 
κούρδισµα! Μαζί θα µάθουµε τον πρώτο µουσικό 
ύµνο που φτιαχτηκε και τραγουδήθηκε ποτέ και 
θα παίξουµε µουσιά παιχνίδια.



 
    
   

Βιω
µατικά προγράµµατα για το “ΣΧΟΛΕΙΟ“

Μαγικός Παραµυθέν ιος  Κόσµος

Το προγράµµατα είναι σχεδιασµένα για παιδιά 
προσχολικής, νηπιακής και σχολικής ηλικίας.

www.paizontasmathaino.gr

Χρόνος είναι και κυλάει Μυθολογία Παραµύθι Διατροή και Παράδοση

Περιβάλλον Ανθρώπινες Σχέσεις Διάστηµα & Πλανήτες Χριστούγεννα

Απόκριες Πάσχα Αρχαία Ελλάδα Τέχνη


