International Puppet & Pantomime Festival of Thessaloniki

“ThessPuppet festival ‘17”
3-13 Νοεμβρίοσ
Διεθμές Φεστιβάλ Κοσκλοθεάτροσ & Παμτομίμας της Θεσσαλομίκης

www.thesspuppet.gr

ε ςυνδιοργάνωςθ με το Διμο Θεςςαλονίκθσ,
τον Οργανιςμό Σουριςμοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ
και τθν ΚΟΙΝΕΠ για τθν κεατροπαιδαγωγικι
αγωγι ςυν.κοιν.Ω.
Με τθν ζγκριςθ του Τπουργείου Παιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και υπό τθν
Αιγίδα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ.

Λίγα λόγια για το υεστιβάλ
Σο Thesspuppet festival διοργανϊκθκε για πρϊτθ
φορά ςτθ Θεςςαλονίκθ το Δεκζμβριο του 2016
και είναι αποτζλεςμα μακρόχρονθσ εμπειρίασ
ςτον καλλιτεχνικό και οργανωτικό τομζα τθσ τζχνθσ του κεάτρου με κοφκλεσ και αντικείμενα
όπωσ και του ςωματικοφ κεάτρου.
Αντιμετωπίηουμε τθν κοφκλα ωσ κάτι παραπάνω
από παιχνίδι, κάτι που με φανταςία και τρυφερότθτα εκφράηει πολλζσ διαφορετικζσ διαςτάςεισ
τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ (αιςκθτικι, πολιτιςτικι,
λαϊκι, ςυναιςκθματικι, διδακτικι διάςταςθ).
τόχοσ μασ είναι να ανοίξουμε ζναν κόςμο ςτθν
παιδικι φανταςία και δθμιουργικότθτα μζςα από
ποιοτικζσ παραςτάςεισ όπου τα πιο απλά αντικείμενα, οι κεατρικζσ κοφκλεσ και το ανκρϊπινο ςϊμα μεταμορφϊνονται και διθγιοφνται ιςτορίεσ
που μασ αφοροφν όλουσ.

Για πληρουορίες και κρατήσεις 

Παιδαγωγικζσ ιςτορίεσ για τθν φιλία, τθ ςυνεργαςία, το περιβάλλον, τισ αναμνιςεισ, τθν παράδοςθ των λαϊν κ.α.
Σο φεςτιβάλ κα φιλοξενιςει επαγγελματικοφσ
κιάςουσ από 8 χϊρεσ και τθν Ελλάδα που ζχουν
όλοι μακρά ιςτορία ςτο κζατρο για παιδικό και
εφθβικό κοινό κακϊσ και πολλζσ βραβεφςεισ και
διακρίςεισ διεκνϊσ.
Οι παραςτάςεισ για τα ςχολεία κα πραγματοποιθκοφν ςτο Δθμοτικό κζατρο ΑΝΕΣΟΝ κακϊσ και
ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμαρχειακοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ θ οποία κα διαμορφωκεί κατάλλθλα για τθν φιλοξενία των μικρότερων θλικιακά παιδιϊν.

Με δεδομζνο τον περιοριςμζνο αρικμό κζςεων
και με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των παραςτάςεων
από τουσ μακθτζσ των ςχολείων, ηθτοφμε τθν
ζγκαιρθ εγγραφι ςασ. Η γραμματεία μασ μπορεί
να ςασ διευκολφνει ςτθν επιλογι παράςταςθσ για
τουσ μακθτζσ ςασ και να ςασ παρζχει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ.
Σζλοσ, γνωρίηοντασ τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ που
αντιμετωπίηουν οι οικογζνειεσ ςιμερα, διαμορφϊςαμε νζα τιμι ειςιτθρίου ςτα 6€ ανά
μακθτι/τρια ϊςτε να μπορζςουν να ςυμμετζχουν
όλα τα παιδιά.

το παρόν ζγγραφο, ςασ επιςυνάπτουμε
περιλιψεισ και ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για τισ
παραςτάςεισ.

Με εκτίμθςθ,
Juanjo Corrales,
Διοργάνωςθ & καλλιτεχνικι διεφκυνςθ

Σθλζφωνο κρατιςεων: 2310 276069 (πρωινζσ ϊρεσ 9:30-13:30)



Για πλθροφορίεσ τισ απογευματινζσ ϊρεσ: 6942 866676 & 6977 635606



Ε-mail γραμματείασ: info.thesspuppet@gmail.com

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ,
φωτογραφίεσ και βίντεο των
παραςτάςεων είναι διακζςιμεσ
ςτθν ιςτοςελίδα του φεςτιβάλ:
www.thesspuppet.gr

Με τθν αιγίδα του
Τπουργείου Πολιτιςμοφ &
Ακλθτιςμοφ

Με την έγκριση
του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Θμεριςιο αναλυτικό πρόγραμμα ςχολικϊν παραςτάςεων

Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Θζατρο Άνετον

Ηλικίεσ

6-18

Γλϊςςα

Δίχωσ λόγια

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

50’

Βίντεο

εδϊ

Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Παραςκευι 3/11 ςτο Δθμ. Θζατρο Άνετον
Allegro ma non tropo ι γιατί θ αγάπθ είναι τυφλι (ΙςπανίαΜεξικό), Θίαςοσ «Zero en conducta” -χορόσ με ςωματικό κουκλοκζατρο
Η ιςτορία ενόσ μικροφ χαδιοφ, οι περιπζτειεσ μια λάμπασ διαβάςματοσ, ζνα ηευγάρι που χορεφει...
ε αυτι τθν οπτικι παράςταςθ οι μαριονζτεσ, τα αντικείμενα, το
χιοφμορ, ο ποιθτικόσ χορόσ και το ςωματικό κζατρο ςυνδυάηονται
αρμονικά και μασ μιλοφν δίχωσ λόγια γι’ αυτό το τρελό ον, που διάγει τον βίο του ςτα τυφλά και αξίηει ζναν φόρο τιμισ: τθν Αγάπθ.

Παραςκευι 3/11 ςτο Δθμαρχείο (Αικ. Πολλαπλϊν χριςεων)

Δθμαρχιακό
Μζγαρο

Ηλικίεσ

3-7

Γλϊςςα

Ελλθνικά

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

50’

Βίντεο

εδϊ

Ηωγραφθγιςεισ με τθ Λιδα Βαρβαροφςθ (Ελλάδα)
Διαδραςτικι αφιγθςθ με ηωντανι εικονογράφθςθ

Μια μοναδικι performance αφιγθςθσ και ηωντανισ εικονογράφθςθσ όπου θ Λιδα Βαρβαροφςθ ςυγγραφζασ-εικονογράφοσ (visual
artist-performer) κινεί τισ ιςτορίεσ τθσ πάνω ςτο χαρτί. Αφθγείται
ενϊ ταυτόχρονα ςχεδιάηει, ςαν ηωντανόσ κινθματογράφοσ ςε
μεγάλεσ επιφάνειεσ πάνω ςτον τοίχο. Σα παραμφκια
τθσ ξαναδθμιουργοφνται κάκε φορά με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν. Μία ιδιαίτερθ παράςταςθ για τθν προςταςία και τθ φροντίδα
των ηϊων.

Θμεριςιο αναλυτικό πρόγραμμα ςχολικϊν παραςτάςεων
Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Θζατρο Άνετον

Ηλικίεσ

4-18

Γλϊςςα

Χωρίσ λόγια

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

50’

Βίντεο

εδϊ
Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

«Όνειρα τθσ άμμου” (Ιςπανία-Μεξικό) Θίαςοσ «Ytuquepintas Σheatre”
Σεχνικι τθσ Άμμου-ηωντανι ηωγραφικι με άμμο

Οι ηωγραφιζσ πραγματοποιοφνται ςε πραγματικό χρόνο ςε ζνα ειδικό
γυάλινο τραπζηι και προβάλλονται ςε μία μεγάλθ οκόνθ. Οι εικόνεσ
ςυνοδεφονται από ηωντανι μουςικι, κοφκλεσ ςε φυςικό μζγεκοσ και
ταχφτατθ ηωγραφικι,ενϊ ο καλλιτζχνθσ αφθγείται όμορφεσ ποιθτικζσ
ιςτορίεσ για κοινό όλων των θλικιϊν. Ασ ταξιδζψουμε ςτα πιο ειδυλλιακά φυςικά τοπία, ςτισ πιο απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ γθσ. Δεν μπορείτε να χάςετε αυτιν παράςταςθ γιατί είναι γεμάτθ εφευρετικότθτα
και γεμάτθ με τισ μουςικζσ εξαιρετικοφ Roc Sala.

Δευτζρα 6/11 ςτο Δθμαρχείο (Αικ. Πολλαπλϊν χριςεων )

Δθμαρχιακό
Μζγαρο

Ηλικίεσ

3-6

Γλϊςςα

Ελλθνικά

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

50’

Δείγμα παλιότερθσ παράςταςθσ

Δευτζρα 6/11 ςτο Δθμ. Θζατρο Άνετον

εδϊ

“Ιςτορίεσ του Δάςουσ», Μαμακοφκα (Ελλάδα)
Κουκλοκζατρο με ηωντανι μουςικι για μικρά παιδιά

Η Ιωάννα Μαμακοφκα παρουςιάηει τθν ολοκαίνουρια παράςταςθ τθσ
(πρεμιζρα). Με κοφκλεσ, μάςκεσ και τθν μαγικι φωνι τθσ μασ αφθγείται 3 ιςτορίεσ που διαδραματίηονται ςτο δάςοσ. Ήρωεσ που μζςα
από τισ περιπζτειζσ τουσ μακαίνουν να πιςτεφουν ςτισ δυνάμεισ τουσ,
ξεπερνοφν τουσ φόβουσ τουσ και εμπνζουν τουσ μικροφσ κεατζσ!
Οι ιχοι του δάςουσ παίηονται «ηωντανά» από διάφορα μουςικά
όργανα και ακοφγονται πολλά πρωτότυπα τραγοφδια από τθν Λίηα
Μαμακοφκα και τθν κικάρα τθσ.

Θμεριςιο αναλυτικό πρόγραμμα ςχολικϊν παραςτάςεων

Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Τρίτθ 7/11 ςτο Δθμ. Θζατρο Άνετον

Θζατρο Άνετον
“Παράξενα πλάςματα” (Aργεντινι)

Ηλικίεσ

6-15

Roberto White Puppet Theatre– κζατρο των αντικειμζνων, παντομίμα

Γλϊςςα

Δίχωσ λόγια

Η παράςταςθ αποτελείται από 7 ποιθτικζσ και κωμικζσ ιςτορίεσ,
αςφνδετεσ μεταξφ τουσ που όμωσ ζχουν ζνα κοινό: είναι
μαγευτικζσ!

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

55’

Βίντεο

εδϊ

Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Οι κοφκλεσ είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνικθ αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ όπωσ μπαλόνια, μπάλεσ ping pong, πλαςτικζσ ςακοφλεσ και κάποια μζλθ του ςϊματοσ του κουκλοπαίκτθ που τα
φζρνει ςτθ ηωι και τα οποία ζχουν πλζον δικά τουσ όνειρα και επιδιϊξεισ.

Τρίτθ 7/11 ςτο Δθμαρχείο (Αικ. Πολλαπλϊν χριςεων)

Δθμαρχιακό
Μζγαρο

Ηλικίεσ

3-8

Γλϊςςα

Ελλθνικά

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

60’

Βίντεο

εδϊ

“Ο μιςοκοκκοράκοσ”, Eργαςτιρι Μαιρθβι (Ελλάδα)
Κουκλοκζατρο με Μαρότεσ

Η ιςτορία ανικει ςτθν κατθγορία των λαϊκϊν αμοραλιςτικϊν παραμυκιϊν. Σο κζμα τουσ δεν είναι τόςο θ θκικι αλλά το να ενδυναμϊςουν το παιδί και να δϊςουν τθν ελπίδα ότι ακόμα και ο πιο αδφναμοσ και ταπεινόσ μπορεί να πετφχει ςτθ ηωι.
Οι κοφκλεσ τθσ παράςταςθσ είναι μαρότεσ, ζνα είδοσ κοφκλασ με
εξαιρετικι κίνθςθ και ηωντάνια. Οι κουκλοπαίχτεσ χειρίηονται τθν
κοφκλα με μθχανιςμό, που βρίςκεται ςτο εςωτερικό του ςϊματόσ
τθσ και τα άκρα με ςυρμάτινα μπαςτουνάκια, δίνοντασ ζτςι εντυπωςιακι φυςικότθτα και ηωντάνια ςτισ κινιςεισ του κάκε χαρακτιρα.

Θμεριςιο αναλυτικό πρόγραμμα ςχολικϊν παραςτάςεων
Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Θζατρο Άνετον

Ηλικίεσ

5-12

Γλϊςςα

Ανφπαρκτθ/
φανταςτικι

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

60’

Βίντεο

εδϊ

Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Τετάρτθ 8/11 ςτο Δθμ. Θζατρο Άνετον
“Ιςτορίεσ με ςκουπίδια”, Theatro de la Plaza (Bραηιλία)
Θζατρο με κοφκλεσ και αντικείμενα

Η ςκθνι είναι γεμάτθ από διάςπαρτα απορρίμματα. Ο θκοποιόσ,
ςαν αλθκινόσ μάγοσ, μετατρζπει με τζχνθ κάκε ςκουπίδι ςε
όμορφο τοπίο, ςτο οποίο κα μασ παρουςιαςτεί μια ιςτορία που
αναμιγνφεται θ αγάπθ, το χιοφμορ και θ ποίθςθ.
Η παράςταςθ με απλό και προςιτό τρόπο, παρουςιάηει διαφορετικζσ πλευρζσ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ μιλϊντασ για τουσ
κθςαυροφσ που πετάμε κακϊσ τουσ κεωροφμε ςκουπίδια. Μία
παράςταςθ για τον άνκρωπο, το περιβάλλον, τθν αγάπθ και… τα
«ςκουπίδια».
Τετάρτθ 8/11 ςτο Δθμαρχείο (Αικ. Πολλαπλϊν χριςεων )

Δθμαρχιακό
Μζγαρο

“Ο μιςοκοκκοράκοσ”, Eργαςτιρι Μαιρθβι (Ελλάδα)
Κουκλοκζατρο με μαρότεσ

Ηλικίεσ

3-8

Γλϊςςα

Ελλθνικά

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

60’

Βίντεο

εδϊ

Η ιςτορία ανικει ςτθν κατθγορία των λαϊκϊν αμοραλιςτικϊν παραμυκιϊν. Σο κζμα τουσ δεν είναι τόςο θ θκικι αλλά το να ενδυναμϊςουν το παιδί και να δϊςουν τθν ελπίδα ότι ακόμα και ο πιο αδφναμοσ και ταπεινόσ μπορεί να πετφχει ςτθ ηωι.
Οι κοφκλεσ τθσ παράςταςθσ είναι μαρότεσ, ζνα είδοσ κοφκλασ με εξαιρετικι κίνθςθ και ηωντάνια. Οι κουκλοπαίχτεσ χειρίηονται τθν κοφκλα
με μθχανιςμό, που βρίςκεται ςτο εςωτερικό του ςϊματόσ τθσ και τα
άκρα με ςυρμάτινα μπαςτουνάκια, δίνοντασ ζτςι εντυπωςιακι φυςικότθτα και ηωντάνια ςτισ κινιςεισ του κάκε χαρακτιρα.

Θμεριςιο αναλυτικό πρόγραμμα ςχολικϊν παραςτάςεων
Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Πζμπτθ 9/11 ςτο Δθμ. Θζατρο Άνετον

Θζατρο Άνετον
“Ο Καραγκιόηθσ και θ Ειρινθ”, Χριςτοσ Στανίςθσ (Ελλάδα)

Ηλικίεσ

4-12

Θζατρο ςκιϊν βαςιςμζνο ςτθν Ειρινθ του Αριςτοφάνθ με ςυνοδεία
ηωντανϊν λαϊκϊν οργάνων (λαοφτο, ςαντοφρι)

Γλϊςςα

Ελλθνικά

Ο εξαιρετικόσ καραγκιοηοπαίχτθσ Χριςτοσ τανίςθσ, μακθτισ του
Ευγζνιου πακάρθ μασ παρουςιάηει το νζο του ζργο (Πρεμιζρα).

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

60’

Παντοφ κυριαρχεί ο πόλεμοσ. Ο κόςμοσ δυςτυχεί, πεινάει. Ο Καραγκιόηθσ αγανακτιςμζνοσ από αυτι τθν κατάςταςθ αποφαςίηει να
ςταματιςει τον Πόλεμο, να βρει τθν Ειρινθ.

Δείγμα παλιότερθσ παράςταςθσ

εδϊ

Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Όμωσ τθν Ειρινθ τθν ζχει φυλακίςει ο Πόλεμοσ ςε μια μεγάλθ ςπθλιά και ζχει κλείςει τθν είςοδο τθσ με ζναν μεγάλο βράχο...

Πζμπτθ 9/11 ςτο Δθμαρχείο (Αικ. Πολλαπλϊν χριςεων )

Δθμαρχιακό
Μζγαρο

“Οδφςςεια, ζνα ταξίδι που ποτζ δεν τελειϊνει», Oups! (Eλλάδα)
Παράςταςθ κουκλοκεάτρου, ςκιϊν και αφιγθςθσ με ηωντανι μουςικι

Ηλικίεσ

4-12

Γλϊςςα

Ελλθνικά

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

60’

Δείγμα παλιότερθσ παράςταςθσ

εδϊ

Η παράςταςθ μασ φζρνει αντιμζτωπουσ με το φόβο για το άγνωςτο
και μασ μακαίνει πωσ όςα τζρατα και αν ςυναντιςουμε ςτον δρόμο
μασ, θ κζλθςθ μασ να ςυνεχίςουμε κα μασ οδθγεί πάντα πιο πζρα
από αυτά!
Ο Όμθροσ, ζνασ ποιθτισ μοναδικόσ “πλζκει” με δεξιοτεχνία μια ιςτορία διαχρονικι. Ο Οδυςςζασ δεν παφει να αγωνίηεται και να ελπίηει
για τθν επιςτροφι του. Θεοί, τζρατα και κακοτυχίεσ δεν κατάφεραν
να τον αποτρζψουν απ' το να ανταμϊςει και πάλι το ςπίτι και τουσ
αγαπθμζνουσ του.

Θμεριςιο αναλυτικό πρόγραμμα ςχολικϊν παραςτάςεων
Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

Θζατρο Άνετον

Ηλικίεσ

5-12

Γλϊςςα

Λίγεσ λζξεισ
ςτ’αγγλικά

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

45’

Βίντεο

εδϊ

Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

“Ζνασ ναφτθσ δθμιουργεί”, Train Theater (Ιςραιλ)
Θζατρο με κοφκλεσ και αντικείμενα

Η παράςταςθ αυτι ανοίγει τθν πόρτα ςτθν παιδικι φανταςία και δθμιουργικότθτα. Σα αντικείμενα μεταμορφϊνονται διαρκϊσ. Ζνασ νεαρόσ ναφτθσ αφθγείται τα ταξίδια του ηωντανεφοντασ τα εργαλεία ραπτικισ. Η ραπτομθχανι άρχιςε να τρζχει. Μα που πάει; Και γιατί τα
ψαλίδια φοροφν φοφςτα; ε τι μεταμορφϊκθκαν οι δαχτυλικρεσ;
Μία παράςταςθ χωρίσ λόγια όπου τα αντικείμενα ηωντανεφουν, οι
κοφκλεσ, τα υφάςματα και θ μουςικι ςυνδυάηονται και δθμιουργοφν
μία μαγικι, πρωτότυπθ, μοναδικι περιπζτεια!

Παραςκευι 10/11 ςτο Δθμαρχείο (Αικ. Πολλαπλϊν χριςεων )

Δθμαρχιακό
Μζγαρο

Ηλικίεσ

4-12

Γλϊςςα

Ελλθνικά

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

60’

Δείγμα παλιότερθσ παράςταςθσ

Παραςκευι 10/11 ςτο Δθμ. Θζατρο Άνετον

εδϊ

““Οδφςςεια, ζνα ταξίδι που ποτζ δεν τελειϊνει», Oups! (Eλλάδα)
Παράςταςθ κουκλοκεάτρου, ςκιϊν και αφιγθςθσ με ηωντανι μουςικι

Η παράςταςθ μασ φζρνει αντιμζτωπουσ με το φόβο για το άγνωςτο και
μασ μακαίνει πωσ όςα τζρατα και αν ςυναντιςουμε ςτον δρόμο μασ, θ
κζλθςθ μασ να ςυνεχίςουμε κα μασ οδθγεί πάντα πιο πζρα από αυτά!
Ο Όμθροσ, ζνασ ποιθτισ μοναδικόσ “πλζκει” με δεξιοτεχνία μια ιςτορία
διαχρονικι. Ο Οδυςςζασ δεν παφει να αγωνίηεται και να ελπίηει για τθν
επιςτροφι του. Θεοί, τζρατα και κακοτυχίεσ δεν κατάφεραν να τον αποτρζψουν απ' το να ανταμϊςει και πάλι το ςπίτι και τουσ αγαπθμζνουσ
του.

Θμεριςιο αναλυτικό πρόγραμμα ςχολικϊν παραςτάςεων
Πλθροφορίεσ

Δευτζρα 13/11 ςτο Δθμ. Θζατρο Άνετον

Χϊροσ

Θζατρο Άνετον

“Ο Stradivarious και θ καυμαςτι ιςτορία των αόρατων μουςικϊν
οργάνων”, Jes Martins Productions (Iςπανία)

Ηλικίεσ

4-12

Κωμικό ςωματικό κζατρο με κλαςικι μουςικι και κοφκλα τφπου Muppet

Γλϊςςα

Δίχωσ λόγια

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

55’

Βίντεο

εδϊ

Πλθροφορίεσ

Χϊροσ

H καυμαςτι ιςτορία τθσ ηωισ του Stradivarius, ενόσ νζου που μεγάλωςε ανάμεςα ςε παρτιτοφρεσ και μουςικά όργανα με το όνειρο να γίνει
γνωςτόσ ςυνκζτθσ.
Μία παράςταςθ που τουσ μαγεφει όλουσ, όχι μόνο χάρθ ςτθν ομορφιά
τθσ ηωντανισ κλαςικισ μουςικισ και τθσ υπζροχθσ ςκθνοκεςίασ αλλά
και διότι προβάλλει τισ αξίεσ τθσ ςυντροφικότθτασ και τθσ γενναιοδωρίασ .

Δευτζρα 13/11 ςτο Δθμαρχείο (Αικ. Πολλαπλϊν χριςεων)

Δθμαρχιακό
Μζγαρο

“Το βατραχάκι που πιδθξε ςτο βάλτο”, (Eλλάδα)

Ηλικίεσ

4-8

τθσ πνευμονολόγου Διμθτρασ Μπουςίου και τθσ καλλιτεχνικι
δασ “Καρυδότςουφλο".

Γλϊςςα

Ελλθνικά

Ώρεσ

9.30 & 11.30

Διάρκεια

50’

Βίντεο

εδϊ

ομά-

Παράςταςθ για τθν πρόλθψθ του καπνίςματοσ. Βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ και είναι προςαρμοςμζνθ ςτο θλικιακό
επίπεδο των παιδιϊν κακϊσ θ πρόλθψθ ςυνιςτά τθν πρϊτθ γραμμι
άμυνασ.
«Σο βατραχάκι που πιδθςε ςτο βάλτο» είναι μια αλθκινι ιςτορία με
ςυμβολιςμοφσ που παρουςιάηεται με τθν τεχνικι του μαφρου κουκλοκεάτρου για τον εκιςμό, το κάπνιςμα, τισ παγίδεσ και τισ εξαρτιςεισ.

Επιςκζψεισ ςτα ςχολεία
Εκτόσ από τισ παραςτάςεισ, κα πραγματοποιθκοφν εργαςτιρια ςτα δθμοτικά ςχολεία
και ςτα γυμνάςια. Η διάρκεια του εργαςτθρίου είναι μία διδακτικι ϊρα ανά 25 μακθτζσ max. Μποροφν να πραγματοποιθκοφν 3-4 εργαςτιρια/θμζρα.
Ημερομθνίεσ υλοποίθςθσ: 3,6,7,8,9,10 & 13 Νοζμβρθ (09:00 με 13:00)
Τίτλοσ: ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ.
Ζκκεςθ -Εργαςτιριο ''Στθ χϊρα των Σκιϊν''.
Απο τουσ Pep Beltran (Ιςπανία) & Πετρίνα Βάςςου (Ελλάδα)
https://www.youtube.com/watch?v=022TDr4rKJg
Κόςτοσ ςυμμετοχισ/μακθτι: 4€

Οι παραςτάςεισ ςτο Δθμαρχιακό Μζγαρο
Οι παραςτάςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Αίκουςα Πολλαπλϊν Χριςεων του Δθμαρχιακοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ απευκφνονται όλεσ ςε παιδιά
προςχολικισ και πρωτοςχολικισ θλικίασ (3-8 ετϊν).
Με ςκοπό να είναι θ επίςκεψθ ςτισ παραςτάςεισ μασ μία κετικι και όμορφθ εμπειρία για τουσ μικροφσ μακθτζσ, ςτθν αίκουςα κα υπάρχουν χαλιά και μαξιλάρια για να κάκονται τα παιδιά άνετα και ςε πολφ κοντινι απόςταςθ με τισ κοφκλεσ και τουσ κουκλοπαίχτεσ. Ζνασ ευχάριςτοσ και ηεςτόσ χϊροσ, κατάλλθλοσ για
τουσ μικροφσ κεατζσ που πραγματοποιοφν μία από τισ πρϊτεσ τουσ επιςκζψεισ ςτθ χϊρα του κεάτρου & του κουκλοκεάτρου!

Για πληρουορίες και κρατήσεις



Σθλζφωνο κρατιςεων: 2310 276069 (πρωινζσ ϊρεσ 9:30-13:30)



Για πλθροφορίεσ τισ απογευματινζσ ϊρεσ: 6942 866676 & 6977 635606



Ε-mail γραμματείασ: info.thesspuppet@gmail.com

Σεμινάρια και εργαςτιρια για εκπαιδευτικοφσ
Ζπειτα από τθν μεγάλθ ανταπόκριςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν περςινι «Ημερίδα για το κουκλοκζατρο ςτθν
εκπαίδευςθ» ςυνεχίηουμε διοργανϊνοντασ και φζτοσ μία διθμερίδα για τθ χριςθ του κουκλοκεάτρου ωσ κεατροπαιδαγωγικό εργαλείο.
Διθμερίδα για εκπαιδευτικοφσ: «Το κουκλοκζατρο ςτθν εκπαίδευςθ»
1.

Τθν Τετάρτθ 8/11 (15:00 ζωσ 18:30) ςτθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμαρχιακοφ Μεγάρου.
Ομιλίεσ & παρουςιάςεισ καλϊν πρακτικϊν. Ανϊτεροσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 130 άτομα.

2.

Τθν Πζμπτθ 9/11 ( 15:00 ζωσ 18:30) ςτθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμαρχιακοφ Μεγάρου.
Ομάδεσ εργαςίασ & εργαςτιρια. Ανϊτεροσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 90 άτομα

Η ςυμμετοχι ςτθ διθμερίδα είναι δωρεάν, απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο 6936 946171
(ϊρεσ επικοινωνίασ 11:00-13:00 & 17:00-20:00)

Επιπλζον εργαςτιρια για εκπαιδευτικοφσ:


Τθν Παραςκευι 3 Νοεμβρίου ςτο φουαγζ του Δθμαρχιακοφ Μεγάρου. Πρακτικό Workshop για εκπαιδευτικοφσ. Διάρκεια: 4 ϊρεσ. Εμψυχωτισ: Pep Beltran (Βαλζνκια –
Ιςπανία). Τίτλοσ: «Σο κζατρο ςκιϊν: Ιςτορία και παιδαγωγικι χριςθ ςτισ τάξεισ». Τιμι ςυμμετοχισ : 25 ευρϊ



Από Παραςκευι 10/11 μζχρι τθν Δευτζρα 12/11 ςεμινάριο για το Κουκλοκζατρο και τθ Θεραπεία. Η χριςθ τθσ κοφκλασ ωσ κεραπευτικό μζςο για παιδιά και ενιλικεσ.
Διάρκεια: 20 ϊρεσ Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 80€

Απαραίτθτθ θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλζφωνο 6936 946171 (τισ ϊρεσ 11:00-13:00 & 17:00-20:00)

Συνεργαςίεσ 2017



Istituto Italiano di Cultura di Atene

Χορθγοί επικοινωνίασ



Instituto Cervantes de Atenas



ΕΡΣ: ΕΡΣ, ΕΡΣ3, 102 FM 958 FM



Instituto de Cultura Catalana “Ramon Llull” (Καταλονία –
Ιςπανία)



Ράδιο Θεςςαλονίκθ



Οργανιςμόσ Σουριςτικισ Προβολισ Θεςςαλονίκθσ
(ςυνδιοργάνωςθ)



Διμοσ Θεςςαλονίκθσ (ςυνδιοργάνωςθ)





Δθμοτικι τθλεόραςθ TV 100 & FM 100

Τπουργείο Πολιτιςμοφ (υπό τθν αιγίδα)



Ayuntamiento de Salamanca (Ιςπανία)





Εξϊςτθσ

Με τθν ζγκριςθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Παιδείασ τθσ
Κεντρικισ Μακεδονίασ & του Τπουργείου Παιδείασ



Πρεςβεία τθσ Ιςπανίασ ςτθν Ελλάδα



Πυγολαμπίδεσ ςτο Κλουβί & Paper Boat





Πρεςβεία του Ιςραιλ ςτθν Ακινα

Union Hispano Helenica de Salonica



Εφθμερίδα “Μακεδονία”



Scola di Circo contemporaneo “Vertigo”



All About Festivals.gr



Κ.Ε.Π.Α. του Διμου Βζροιασ



e-radio & e-daily & Kids Radio



ΚΟΙΝΕΠ «υν.κοιν.Ω»

