
Ώρα 12:00 το µεσηµέρι
Διάρκεια περίπου 70'

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συµµετοχή είναι ελεύθερη. Απαραίτητη κράτηση στο paidosynantiseis@minetta.gr 
αναγράφοντας τον αριθµό των παιδιών που επιθυµούν να λάβουν µέρος, έως και την Παρασκευή 20/1/2017.   
Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.               

paidosynantiseis@minetta.gr 

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 στη 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 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Πάµε µαζί για τραγούδια»

Το συγκρότηµα encardia παρουσιάζει τη νεανική καλλιτεχνική οµάδα Μπρατσέρα-Bracera σε µια συναυλία ελληνικής 

µουσικής για τα παιδιά. Η οµάδα «Μπρατσέρα» µε µουσική, χορό και τραγούδι προσφέρει στα παιδιά µια βιωµατική µουσική 

παράσταση και µια απρόσµενη γνωριµία µε την αληθινή λαϊκή ελληνική µουσική. Οι µουσικοί τραγουδούν, παίζουν, χορεύουν, 

αφηγούνται και παρουσιάζουν τα όργανα της ορχήστρας τους, που είναι το βιολί, το νταούλι, η κιθάρα, το λαγούτο, η λύρα, το 

τουµπελέκι, το νέι, η φλογέρα. Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στα µήκη και τα πλάτη του Ελληνισµού. Από την Κρήτη ως τη 

Θράκη. Κι από το Αιγαίο και τη Μικρασία ως τη Νότια Ιταλία. Θα ταξιδέψουν στις µουσικές παραδόσεις που άντεξαν στο χρόνο. 

Θα ταξιδέψουν στην ελληνική καθηµερινότητα και στον πολιτισµό, µέσα από την ψυχαγωγία και τη χαρά. Και στο τέλος της 

συνάντησης, ο χορός θα κερδίσει τα παιδιά, αφού έχοντας µάθει τα βασικά βήµατα, θα χορέψουν κι έτσι θα κλείσει γιορταστικά

η πρώτη ΠαιδοΣυνάντηση του 2017!

Οµάδα Μπρατσέρα-Bracera: Μελίνα Χάρις: τραγούδι, κρουστά, Αντιγόνη Στάππα: τραγούδι, κιθάρα, λαγούτο, 

 Ζωή Προκοπίου: τραγούδι, βιολί, Ουρανία Πάντζιου: τραγούδι, φλογέρες, Μανώλης Παλιάκης: κρουστά, λύρα, νέι                                                                    

Καλλιτεχνική επιµέλεια Οργάνωση παραγωγής: encardia,

Οργάνωση Επιµέλεια: Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου

σάββατο

21/1/17

«Πάµε µαζί για τραγούδια»
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ


