
Ώρα 12:00 το µεσηµέρι
Διάρκεια περίπου 90'

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 19/5/2017.   
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 5-11 

ετών, στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΙΓΟΥΡΑΣ και ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΓΟΥΡΑΣ «Φτιάχνουµε τον Καραγκιόζη και την παρέα του».                                                   

Κατασκευάζουµε τις δικές µας φιγούρες Θεάτρου Σκιών. Βάζουµε τα δικά µας χρώµατα, τα δικά µας σχέδια, τη δική µας φαντασία 

και έµπνευση και µε την κατεύθυνση του παραδοσιακού καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη Νταγιάκου, δηµιουργούµε µοναδικές φιγούρες, 

µε την υπογραφή µας. Ακολουθώντας τη δική του τέχνη και τεχνική,  βασιζόµενοι στα δικά του σχέδια και στη δική του τεράστια 

εµπειρία στο χώρο, µπαίνουµε στα µεγάλα µυστικά του Θεάτρου Σκιών και της δηµιουργίας της Φιγούρας και της σκιάς της. 

Ο καταξιωµένος καραγκιοζοπαίχτης σχεδιάζει µπροστά στα µάτια µας δείχνοντάς µας τον τρόπο µε τον οποίο θα σχεδιάσουµε στη 

συνέχεια, τη δική µας µοναδική φιγούρα, τη δική µας σκηνή, τα δικά µας σκηνικά. Ενώ, µε τον δικό του παραστατικό τρόπο 

αφηγείται σε µικρούς και µεγάλους και µέσα σε λίγα λεπτά, την ιστορία της φιγούρας από τη γέννησή της µέχρι σήµερα. 

Κατασκευή – Εµψύχωση Φιγούρας: Γιάννης Νταγιάκος, Οργάνωση – Επιµέλεια: Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου.  Οι συλλεκτικές 

φιγούρες του Ευγένιου Σπαθάρη, προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της κόρης του, Μένιας Σπαθάρη.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα εκτίθενται χειροποίητες φιγούρες του Γιάννη Νταγιάκου, και συλλεκτικές φιγούρες 

του µεγάλου δάσκαλου του Θεάτρου Σκιών Ευγένιου Σπαθάρη                                                                 

σάββατο

20/5/17

για παιδιά 5-11 ετών 
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