
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 9/6/2017.   
Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.               

paidosynantiseis@minetta.gr 

Η 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  έως11 ετών, στην 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Μίλα µου για Μήλα».                                                   

Ελάτε να ζήσουµε στιγµές µαγικές, µε µια µαγική δηµιουργία στο µαγεµένο κήπο της µηλιάς, που τα µαγεµένα µήλα της είναι τα πιο 

νόστιµα όλου του κόσµου. Σ' αυτόν τον κήπο, οι υπέροχες µουσικές του Σταύρου Παπασταύρου και οι φανταστικές, γεµάτες χιούµορ, 

ιστορίες του Ευγένιου Τριβιζά, παντρεύτηκαν και γέννησαν το «µίλα µου για µήλα».  Ένα έργο, που ξεφεύγει κατά πολύ από τα 

συνηθισµένα και έρχεται στη ΜΙΝΕΤΤΑ για να δώσει φτερά στη φαντασία και στα συναισθήµατα όλων µας, που ο συνθέτης µε 

δεξιοτεχνία, θα ενσωµατώσει στην παράσταση.  Ένα έργο, που προτρέπει τα παιδιά να συµµετέχουν και να κοινωνικοποιούνται, να 

διασκεδάζουν, να γελούν και να τραγουδούν. Αγαπηµένα πιτσιρίκια και γονείς, σ' αυτήν τη µαγική καλοκαιρινή ΠαιδοΣυνάντηση, θα 

πούµε ένα µαγικό «καλό καλοκαίρι» µε µαγικά τραγούδια. 

Παίζουν_ Σταύρος Παπασταύρου: σύνθεση-κιθάρα-τραγούδι-εµψύχωση / Θωµάς Κοντογεώργης: πιάνο /Σωκράτης Γανιάρης: κρουστά 

Οργάνωση-επιµέλεια: Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου   

σάββατο

10/6/17

Ο συνθέτης Σταύρος Παπασταύρου και οι µουσικοί του συνεργάτες, παρουσιάζουν µια πεντανόστιµη 

διαδραστική µουσική παράσταση µε θεατρικά στοιχεία, για µικρά, µεγάλα και πολύ µεγάλα παιδάκια, που 

πατά σε δύο νότες τη ΜΙ και τη ΛΑ (Μίλα, Μήλα) και στις υπέροχες ιστορίες φαντασίας του Ευγένιου Τριβιζά.

Ώρα 12:00 το µεσηµέρι
Διάρκεια περίπου 90'

µίλα µου για µήλα, µη µου µιλάς για κοτσάνια ούτε για φύλλα

δε θέλω ούτε µπιµπερό ούτε πιπίλα, θέλω µόνο να µου µιλάς για µήλα!


