Δεκέμβριος 2012

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, Χρόνια Δημιουργικά!
Σας στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας, μέσα από τη χριστουγεννιάτικη ιστορία, που δημιούργησε ο σπουδαστής μας Άγγελος Ροδιτάκης
(3D Animation & Multimedia Production).

Δείτε το video

O AKTO συμμετέχει στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων “Η Αθήνα γιορτάζει”
Υποδεχόμαστε τα φετινά Χριστούγεννα, με μία εικόνα από την πλατεία Συντάγματος τη βραδιά που φωταγωγήθηκε (11/12), παρουσία του
Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων “Η Αθήνα Γιορτάζει”.
Σπουδαστές του προγράμματος Interior Architecture, μετά από πρόταση του Δήμου Αθηναίων, σχεδίασαν για δεύτερη συνεχή χρονιά τα ξύλινα
χριστουγεννιάτικα δέντρα, που διακοσμούν την κεντρική εγκατάσταση της πλατείας.
Από τις 40 προτάσεις που κατατέθηκαν, επιλέχθηκαν να κατασκευαστούν 16 σχέδια των σπουδαστών: Γιώργου Γιακουμάκη, Ελισάβετ Καφούση,
Κωνσταντίνου Παυλίδη, Μαριέττας Σπαράκη και Αλέξανδρου Φλόκα. Επικεφαλής στο project ήταν ο καθηγητής τους Βαγγέλης
Κανελλόπουλος (αρχιτέκτονας & διευθυντής του προγράμματος Interior Architecture του ΑΚΤΟ).
Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Αθηναίων, που εμπιστεύτηκε τους νέους designers του ΑΚΤΟ καθώς και την εταιρεία ELTOP (του ομίλου Interwood)
για τη χορηγία των υλικών και την υποστήριξη στην κατασκευή των δέντρων.
Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα & μία Καλή, Δημιουργική Νέα Χρονιά!

Στη συνέντευξη τύπου που οργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, ο Γιώργος Καμίνης ανακοίνωσε τους κεντρικούς άξονες των φετινών εορταστικών
εκδηλώσεων του Δήμου.
Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι: Αγγελική Αντωνοπούλου (Πρόεδρος “Τεχνόπολις”), Κώστας Μπιτζάνης (Διευθύνων Σύμβουλος
“Τεχνόπολις”), Νέλλη Παπαχελά (Πρόεδρος Οργανισμού - Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας).
Τον ΑΚΤΟ εκπροσώπησε ο Βαγγέλης Κανελλόπουλος, ο οποίος, στις δηλώσεις του, ανέφερε μεταξύ άλλων «…Σχεδιαστικά, δώσαμε έμφαση
στο περίγραμμα και στο στυλιζάρισμα ενός δέντρου, με βασικό στόχο να συνθέσουμε μια σήμανση και όχι να ανταγωνιστούμε ένα
συμβατικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ευχαριστούμε τον Δήμο της Αθήνας, που εμπιστεύθηκε τους σπουδαστές μας και τους έδωσε την
ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό».

Αρωγός μας στo ξεχωριστό αυτό project, στάθηκε η εταιρεία επεξεργασίας ξύλου ELTOP του ομίλου Interwood (www.eltop.gr), χορηγός των
υλικών αλλά και του κατασκευαστικού σκέλους των προτάσεων.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας συνεργάστηκαν με τη δημιουργική ομάδα του ΑΚΤΟ, σε όλα τα στάδια υλοποίησης και κατασκευής των ξύλινων
δέντρων.
Δείτε τα videos από τη φάση παραγωγής με ένα κλικ στα: http://www.youtube.com/watch?v=zg_qHPD3_d4
http://www.youtube.com/watch?v=ort9rtPrBew

Φέτος, τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη είναι …“Αλλιώς”
Σπουδαστές και καθηγητές του ΑΚΤΟ έδωσαν δυναμικά το παρών στη δράση “Τα Χριστούγεννά τους Αλλιώς” που οργάνωσε στις 22 Δεκεμβρίου
στο Μουσείο Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη η parallaxi, το ιστορικότερο free press περιοδικό στην πόλη. Έτσι, σε μια άκρως γιορτινή
ατμόσφαιρα, τα μέλη της ΑΚΤΟ Team υποδέχτηκαν τους πρωταγωνιστές των Χριστουγέννων, τα παιδιά, σε ένα δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής
πρωτότυπων στολιδιών!
Με γιορτινή διάθεση, με απλά υλικά -που προσφέρθηκαν από το εργαστήρι- και με ευρηματικές λύσεις, επιστράτευσαν τη δημιουργικότητά τους
και βοήθησαν κάθε παιδί να φτιάξει το δικό του, μοναδικό χριστουγεννιάτικο στολίδι! Το μόνο που χρειάστηκε για τη συμμετοχή ήταν η φαντασία.
Και το όνειρο έγινε πραγματικότητα!

Πληροφορίες: 210 5230130 (Αθήνα), 2310 221231 (Θεσσαλονίκη)
www.akto.gr | info@aktocollege.gr

