
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ αναγνωρίζοντας τη σηµασία που έχει η ενεργή συµβολή της σε θέµατα που αφορούν τους ανθρώπους αλλά και το 

περιβάλλον, συνεχίζει να στηρίζει έµπρακτα όλα όσα προωθούν τον πολιτισµό. Στα πλαίσια αυτά έχει προγραµµατιστεί µια σειρά 

δραστηριοτήτων για παιδιά µε τον τίτλο «Παιδοσυναντήσεις ΜΙΝΕΤΤΑ». Οι δραστηριότητες αυτές πραγµατοποιούνται στα κεντρικά γραφεία 

της Εταιρείας και είναι στην ουσία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ µε ποικίλο περιεχόµενο (θέατρο σκιών, µουσική, 

παρουσιάσεις βιβλίων, κίνηση, εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, λαϊκή παράδοση, κατασκευές, κουκλοθέατρο, αφήγηση, θεατρικό 

παιχνίδι, κ.ά ). Με µεγάλη χαρά θα υποδεχθούµε τους µικρούς µας φίλους 3-11 ετών, στη Θεατρική Παράσταση «Ο Κουκουµπλής». 

Η Θεατρική Ομάδα Μικρός Νότος παρουσιάζει την παράσταση «Ο Κουκουμπλής» που βασίζεται σε τρία λαϊκά, παιδαγωγικά 

και διδακτικά παραμύθια  για μικρούς και μεγάλους. «Το πιο γλυκό ψωμί» από τη συλλογή του Δημητρίου Λουκάτου,  «Ο 

Κουκουμπλής» από τη συλλογή της Μαρούλας Κλιάφα, «Η βασιλοπούλα και το άλας» από τη συλλογή της Ελπινίκης 

Σταμούλη-Σαράντη. Παραμύθια που μιλούν για αξίες πολύτιμες, σπάνιες και απαραίτητες, για να έχει η ζωή μας νόημα, 

για να μπορεί ο νους να εμπνευστεί και να ταξιδέψει, για να μπορεί η καρδιά μας να χορτάσει συναισθήματα. Ένας βασιλιάς 

που χάνει την όρεξή του. Ένα πλάσμα παράξενο, που μοιράζει απλόχερα το νόημα της συμπόνιας. Μια βασιλοπούλα που 

αγαπά δυνατά, ανόθευτα και στέρεα σαν το αλάτι της γης. Όλα αυτά κι άλλα πολλά που δεν μπορούμε να τα δούμε, παρά μόνο 

να τα νοιώσουμε, αποκαλύπτονται στη σκηνή με ζωντανή μουσική από παραδοσιακά όργανα, με κίνηση, λόγο, παντομίμα και 

μάσκες, με χιούμορ και παιχνίδι και, κυρίως, με σεβασμό στην παράδοση και με υπευθυνότητα στην παιδική φαντασία.

Διασκευή -Σκηνοθεσία: Τάσος Ράτζος, Μουσική σύνθεση-Στίχοι τραγουδιών: Πέτρος Δαμουλής, Ηθοποιοί: Χρύσα 

Διαμαντοπούλου, Άννη Ντουμούζη, Παύλος Παυλίδης. Ζωντανή μουσική: Η ομάδα Μικρός Νότος. Εικαστική επιμέλεια-

Κοστούμια-Κατασκευή μάσκας: Μάρθα Φωκά. Επιμέλεια κίνησης: Λυδία Καπουρνιώτη. Διδασκαλία χειρισμού μάσκας: Έλενα 

Μαυρίδου. Βοηθός σκηνογράφου: Ιωάννα Κοκαλάρη. Επιστημονική σύμβουλος στο διαδραστικό μέρος: Φλώρα Σπύρου 

(φιλόλογος, εξειδικευμένη στο Drama in Education). Υπεύθυνη παραγωγής: Χρύσα Διαμαντοπούλου

Οργάνωση-επιμέλεια: Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.Απαραίτητη κράτηση στο paidosynantiseis@minetta.gr 

αναγράφοντας τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν να λάβουν μέρος, έως και την Παρασκευή 4/11. Στη συνέχεια 

θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης:               

Ώρα 12:00 το µεσηµέρι
Διάρκεια περίπου 70'

σάββατο
5/11/16

 Ο Κουκουµπλής
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ


