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Προς:	Διευθύνσεις	των	νηπιαγωγείων.			
Θεσσαλονίκη,	Οκτώβριος	2016	

Αξιότιμοι	εκπαιδευτικοί,		
Είμαστε	στην	ευχάριστη	θέση	να	σας	ανακοινώσουμε	ότι	το	Διεθνές	Φεστιβάλ	Κουκλοθεάτρου	και	Παντομίμας	Θεσσαλονίκης	είναι	προ	των	πυλών.	

Για	πρώτη	φορά	λοιπόν	στην	Θεσσαλονίκη:		
11	 μέρες	 συνεχόμενης	 θεατρικής	 	 γιορτής	 για	 όλες	 τις	 ηλικίες!	 47	 παραστάσεις	 από	 21	 βραβευμένους	 θιάσους	 που	 προέρχονται	 από	 6	 διαφορετικές	 χώρες!	 Πρωινές	
παραστάσεις	για	μαθητές	νηπιαγωγείων,	δημοτικών		σχολείων	και	γυμνασίων	και	απογευματινές	παραστάσεις	για	όλη	την	οικογένεια.	Θεατρικά	έργα	χωρίς	λόγια	ή	στα	ελληνικά,	
με	πολύ	μουσική,	 κίνηση	 και	φυσικά	με	 εμψύχωση	 κουκλών	 και	 αντικειμένων	ώστε	 να	 γνωρίσουν	 ιστορίες	από	διαφορετικούς	πολιτισμούς	 και	 παραδόσεις.	Με	παράλληλες	
εκπαιδευτικές	δράσεις,	όπως	3	σεμινάρια	ενηλίκων	για	την	ανακάλυψη	του	θεατρικού	κόσμου	των	αντικειμένων,	14	θέατρο-παιδαγωγικά	εργαστήρια	για	παιδιά,	1	ημερίδα	για	
εκπαιδευτικούς	για	το	«Κουκλοθέατρο	στην	εκπαίδευση»	και	1	έκθεση	για	το	κουκλοθέατρο	στην	ιστορία	του	ανθρώπινου	πολιτισμού	στον	κόσμο	&	στην	Ελλάδα.	

Το	 φεστιβάλ	 θα	 λάβει	 χώρα	 στο	Μέγαρο	 Μουσικής	 Θεσσαλονίκης	 (Μ2),	 τη	 χρονική	 περίοδο	 2-12	 Δεκεμβρίου	 2016	 και	 οι	 μαθητές	 θα	 έχουν	 την	 ευκαιρία	 να	
παρακολουθήσουν	 θεατρικές	 παραστάσεις	 διάφορων	 τύπων	 θεάτρου	 (παντομίμα,	 μαύρο	 κουκλοθέατρο,	 οπτικό	 θέατρο	 κ.α	 που	 συνδυάζουν	 κίνηση,	 μουσική	 και	 χειρισμό	
κούκλας)	με	παιδαγωγικό	περιεχόμενο	και	κείμενα	από	την	διεθνή	παιδική	θεατρική	σκηνή.		

Με	δεδομένο	τον	περιορισμένο	αριθμό	θέσεων	και	με	στόχο	την	όσο	το	δυνατόν	καλύτερη	οργάνωση	της	παρακολούθησης	των	παραστάσεων	από	τους	μαθητές	των	
σχολείων,	ζητούμε	τη	συνεργασία	σας	για	τον	προγραμματισμό	των	πρωινών	μαθητικών	προσελεύσεων.	Σας	επισυνάπτουμε	περιλήψεις	και	συνοπτικές	πληροφορίες	για	τα	έργα	
που	απευθύνονται	σε	μικρούς	θεατές	3	έως	5	ετών.			
	
Τηλέφωνο	επικοινωνίας	για	πληροφορίες	και	για	εγγραφές	των	σχολικών	συμμετοχών:	2310-276069	(9.30-13.30)	και	για	πληροφορίες	τις	απογευματινές	ώρες	στα	τηλέφωνα	690	
85	14	624	&	697	76	35	606																			
Τιμή	εισιτηρίου:	5	ευρώ/	παιδί		

Όλες	οι	πληροφορίες	για	το	φεστιβάλ	“THESSPUPPET	‘16”	στην	ιστοσελίδα	μας...www.thesspuppet.gr	
Με	εκτίμηση,	
Juanjo	Corrales,	Διοργάνωση	&	Καλλιτεχνική	Διεύθυνση	του	«ΘΕΣΣPUPPET	2016».	

	
	

Στη	διοργάνωση	του	"Thesspuppet	2016"	συμμετέχουν	και	το	Μέγαρο	Μουσικής	Θεσσαλονίκης,	ο	Δήμος	Θεσσαλονίκης	και	ο	Οργανισμός	Τουριστικής	Προβολής	της	
Θεσσαλονίκης	υπό	την	αιγίδα	του	Υπουργείου	Πολιτισμού	και	με	την	υποστήριξη	του	Goethe	institute,	Istituto	Italiano	di	Cultura	και	Instituto	Cervantes.	
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Παραστάσεις	για	μαθητικό	και	οικογενειακό	κοινό	από	3	εώς	6	ετών:	
Όλες	οι	παραστάσεις	θα	γίνουν	στην	αίθουσα	CR1	στο	Μ2	του	Μεγάρου	Μουσικής	Θεσσαλονίκης,	έναν	ζεστό	και	ευχάριστο	χώρο	κατάλληλο	για	τους	μικρούς	
θεατές	που	θα	βρίσκονται	σε	πολύ	κοντινή	απόσταση	με	τις	κούκλες	και	τους	καλλιτέχνες!		
	
Μέρα	 Περίληψη	 Ώρες	παραστάσεων		
5/12	 Λήδα	Βαρβαρούση»	Ελλάδα.	

'Ζωγραφηγήσεις	με	τη	Λήδα'	
A	παράσταση:	"Ένα	ψάρι	που	δεν	ήξερε	να	κολυμπάει!"	
Β	παράσταση:	"Ένα	πουλί	στην	πρίζα"	
Τεχνική:	αφήγηση	με	ζωντανή	εικονογράφηση		
Ελληνική	γλώσσα	
Διάρκεια:	50'.		
Ηλικίες:	3-5	ετών	
	
Μιά	 μοναδική	 performance	 αφήγησης	 και	 εικονογράφησης	 από	 τη	 Λήδα	 Βαρβαρούση.	 Σαν	 ζωντανός	
κινηματογράφος,	οι	εικόνες	από	τα	παραμύθια	απλώνονται	μπροστά	σας.	Πάνω	στο	χαρτί	ο	αγαπημένος	
μαρκαδοροχταποδάκης,	αφήνει	το	μελάνι	του	από	όπου	περάσει	και	τραγουδάει…	άριες!	
Η	Λήδα	Βαρβαρούση	συγγραφέας-εικονογράφος	(visual	artist-performer)	κινεί	τις	ιστορίες	της	πάνω	στο	
χαρτί.	Αφηγείται	ενώ	ταυτόχρονα	σχεδιάζει,	σαν	ζωντανός	κινηματογράφος	σε	μεγάλες	επιφάνειες	πάνω	
στον	τοίχο.Τα	παραμύθια	της	ξαναδημιουργούνται	κάθε	φορά	με	την	συμμετοχή	των	παιδιών.	

Δευτέρα	5	Δεκεμβρίου	
1. στις	09:30		A	παράσταση	
2. στις	11:30		Β	παράσταση	

Χωρητικότητα:	 120	 θεατές	 	 στην	 κάθε	
παράσταση.			
Τιμή	εισιτηρίου:	5	ευρώ/	παιδί		
	

	
6/12	
&	
7/12	

«Φύρδην	Μίγδην»	(Ελλάδα)	
«ΦΛΟΞ,	ΤΟ	ΚΟΥΤΙ	ΚΑΙ	ΤΑ	ΣΥΝΝΕΦΑ»	
	
Παράσταση	κουκλοθέατρο	
Από	3+	
Διάρκεια	παράστασης	45’	
Στα	ελληνικά		
	
	

Τρίτη	6	Δεκεμβρίου	
1. στις	09:30	
2. στις	11:30	

&	Τετάρτη	7	Δεκεμβρίου	
1. στις	09:30	
2. στις	11:30	

Χωρητικότητα:	 120	 θεατές	 	 στην	 κάθε	
παράσταση.			
Τιμή	εισιτηρίου:	5	ευρώ/	παιδί		
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Ένα	παιδί	 από	 τον	 κόσμο	 των	παραμυθιών,	 η	Φλοξ,	 ανακαλύπτει	 τον	 κόσμο	 των	 ανθρώπων	 μέσα	
από	την	ελευθερία	της	παιδικής	φαντασίας	ώσπου…ένα	μεγάλο	"πρέπει"	διακόπτει	το	παιχνίδι	της	
και	την	αναγκάζει	να	ακολουθήσει	διαδρομές	που	η	ίδια	δεν	θα	επέλεγε.	
	
Ο	φόβος	και	η	αγωνία	παίρνουν	τη	θέση	της	χαράς	και	της	ανακάλυψης.	
Όμως..	Κάθε	πρόβλημα	φέρνει	μαζί	του	ένα	δώρο...	
γιατί	ξεπερνώντας	τον	φόβο	μας,	μπορούμε	να	αντιμετωπίσουμε	κάθε	δυσκολία!	
Video	

	

	
	

7/12	 Εκπαιδευτική	Ημερίδα	για	τους	εκπαιδευτικούς:	«Το	κουκλοθέατρο	στην	εκπαίδευση»	
Από	09:30	έως	13:30:	Ομιλίες	&	παρουσιάσεις	καλών	πρακτικών	

! Ιωάννα	Μαμακούκα	
! Εύη	Χατζημητάκου	
! Ana	Lia	Zamorano	(Αργεντινή)	
! Στάθης	Μαρκόπουλος	
! Pep	Sovint	(Βαλένθια	–	Ισπανία)	
! Αντώνης	Λενακάκης	
! Παναγιώτης	Κουλούρης		&	Δήμητρα		Ζάντζα	

Από	15:00	έως	19:00:	Ομάδες	εργασίας	&	εργαστήρια.	

	
	

	
Δωρεάν	συμμετοχή	για	τους	

εκπαιδευτικούς.	
Βεβαίωση	συμμετοχής.	

		

8/12	
&		
9/12	

	
«Αντάμα	Πανταχού»	(Ελλάδα)	
Tο	αγόρι	με	τα	μαγικά	δάκτυλα”	
Κουκλοθέατρο	
Διάρκεια:		50	λεπτά	
Ηλικίες:	4	ετών		και	άνω	
Στα	ελληνικά	
	

Πέμπτη	8	Δεκεμβρίου	
στις	09:30	&	στις	11:30	
Παρασκευή	9	Δεκεμβρίου	
στις	09.30	&στις	11.30		

	
Χωρητικότητα:	 120	 θεατές	 	 στην	 κάθε	
παράσταση.			
Τιμή	εισιτηρίου:	5	ευρώ/	παιδί		
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Το	έργο		
Που	χάνονται	τα	παιδικά	μας	όνειρα	;		
Θα	μπορέσει	άραγε	να	μας	δώσει	κάποια	απάντηση	ο	Στρατής	,	ο	μικρός	μυλωνάς	με	την	μεγάλη	
αγάπη	για	την	μουσική	;	
Όταν	το	πάθος	του	Στρατή	για	το	βιολί	συγκρούεται	με	τα	συμφέροντα	του	σκληρού	αφέντη	,	το	
όνειρο	και	η	πραγματικότητα	μπλέκονται	σ	έναν	χορό	παράξενο	,	μαγικό	,	και	γνώριμο…		
Η	παράσταση	
Μια	ιστορία	για	την	ομορφιά	της	μουσικής	και	την	δύναμη	της	ανθρώπινης	θέλησης.	
Πρόκειται	για	μια	παράσταση	θεάτρου	μαριονέτας	με	κούκλες	διαφορετικών	μεγεθών	και	τεχνικών	
(μαριονέτες	με	νήματα	και	μαρότες)	,	χρησιμοποιεί	τεχνικές	αφήγησης	παραμυθιού	και	σύγχρονου	
θεάτρου	σκιών	ενώ	ο	σκηνικός	χώρος	μεταμορφώνεται	διαρκώς	κατά	την	εξέλιξη	της	δράσης.	
Απευθύνεται	σε	παιδιά	4	ετών	και	άνω	.	Video 	

	

	
	

12/12	 	“Gypsy	Moth”	(Ελλάδα)	
«Mα	είναι	ακόμα	ένα!»	
Tεχνική:	θέατρο	σκιών,	χάρτινα	puppets,	κούκλα	και	αντικείμενα	άμεσου	χειρισμού	
Ελληνική	γλώσσα	
Διάρκεια:	30’	
Ηλικίες:	3-5	ετών		
Τα	 μικρά	 παιδιά	 έχουν	 έρθει	 από	 μια	 χώρα	 μαγική	 –	 από	 έναν	 τόπο	 παραμυθένιο.	 	 Διαβάζουν	 με	
χρώματα,	μιλάνε	σε	μια	άγνωστη	γλώσσα,	μετράνε	με	άλλους	αριθμούς.	
	Ένα	 κοριτσάκι	 ερχόμενο	 από	 τον	 μακρινό	 αυτό	 τόπο,	 των	 ονείρων,	 αρνείται	 να	 «γίνει	 σαν	 τους	
άλλους».	Ψάχνει	να	βρει	το	πέμπτο	γατάκι	της	–	αυτό	που	κανείς	άλλος	στην	οικογένεια	δεν	βλέπει.	
Θέλοντας	να	αγγίξει	τα	όνειρά	της	κατεβαίνει	στο	υπόγειο.	
Πού	να	έχει	κρυφτεί	το	γατάκι;	Πίσω	από	τις	σελίδες	των	βιβλίων;	Μέσα	σε	μια	παλιά	μπότα;	Πίσω	
από	τις	νότες	μιας	μουσικής;	
Τελικά	είναι	πέντε	τα	γατάκια;	(καθώς	μεγαλώνουμε;)	
Εμείς	πάντως	είμαστε	με	το	μέρος	της.		Video	

Δευτέρα	12	Δεκεμβρίου	
1. στις	09:30	
2. στις	11:30	

Χωρητικότητα:	 120	 θεατές	 	 στην	 κάθε	
παράσταση.			
Τιμή	εισιτηρίου:	5	ευρώ/	παιδί		
	

	


