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Σάββατο 01 Αυγούστου 2015

Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων

Από την 1 Αυγούστου 2015 ξεκινάει η έκθεση «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» στο παράρτημα
του Μουσείου Ηρακλειδών, με μια επιλογή εκθεμάτων από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά
που λειτουργεί στο Κατάκολο και στην Αρχαία Ολυμπία.
 
Θα παρουσιαστούν λειτουργικά ομοιώματα μερικών από τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων, από το
«ρομπότ-υπηρέτρια» του Φίλωνος και τον υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία μέχρι τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος,
κι από το αυτόματο ωρολόγιο του Κτησίβιου και τον αστρολάβο του Πτολεμαίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των
Αντικυθήρων.
 
Εγγραφείτε εγκαίρως στις ξεναγήσεις του Αυγούστου!
Τοποθεσία: Μουσείο Ηρακλειδών, Απ. Παύλου 37, Θησείο
Ημερομηνία: 1 Αυγούστου 2015 – 10 Ιανουαρίου 2016
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές & Σαββατοκύριακο 10.00-18.00, Πέμπτη 10.00-20.00
Πληροφορίες: Tηλ: 211 01 26 486
www.herakleidon-art.gr
 

πηγή: www.culturenow.gr

Οι εκδηλώσεις μας

Chimango live

Τρίτη 4 Ιουλίου 2017
 
Αυθεντικός εκφραστής της Rumba
Barcelona, συνδυάζει τη μουσική
του δρόμου, με κοινωνικά
ζητήματα που απασχολούν τον
πλανήτη.

"The Mission"- Αφιέρωμα στον
Ennio Morricone

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 
Προβολή ταινίας στην ταράτσα του
Λίντο! Ένα αφιέρωμα στον
σημαντικό συνθέτη Ennio
Morricone.

Αλτσχάιμερ Αρχόμενο

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
 
Ο Ηλίας Κουρκούτας, ο Θάνος
Γώγος και ο Σωτήρης Παστάκας
συνομιλούν ελεύθερα και
δημιουργικά, στο ρυθμό του
έναστρου καλοκαιριού, με αφορμή
την κυκλοφορία της 16ης
ποιητικής συλλογής του Σωτήρη
Παστάκα.

Χάρτης ιστοτόπου

Αρχική
Ο οργανισμός μας
Τα μέλη μας
Οι δράσεις μας
Το κτίριο
Οι προτάσεις μας
Ατζέντα
Multimedia

Συντομεύσεις

Σκοπός
Δύο άξονες
Τι πρεσβεύουμε
Η πρωτοτυπία μας
Η ομάδα μας
Η εξωτερική όψη
Οι χώροι μας
Υποδομές

 
Οι συνδρομές
Τα προνόμιά σας
Κρατήσεις χώρων
Τα δρώμενα της πόλης
Αφιερώματα και συνεντεύξεις
Φεστιβάλ
Από τη βιβλιοθήκη μας
Προς πώληση
Νέα

Το δελτίο νέων μας

Επικοινωνία
Οδός Ηφαίστου 2 
41222 Λάρισα 
Τηλ.:2410 532693 
email: info@linto.gr

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε στο e-
mail σας νέα για εκδηλώσεις, εκθέσεις
και συμβάντα!
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