Ώρα 12:00 το µεσηµέρι
Διάρκεια περίπου 70'
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, στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ «Ένας ποντικός
µε αµάξι την πόλη έχει ταράξει».

“ Ένας ποντικός µε αµάξι
την πόλη έχει ταράξει”
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
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Ένας ποντικός βγαλμένος μέσα από τις ιστορίες της Λήδας, έρχεται στη ΜΙΝΕΤΤΑ και μας μαθαίνει να περπατάμε στο
δρόμο με ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Συναντήσεις έμπνευσης με τα παιδιά και τη Λήδα Βαρβαρούση να συνεργάζεται “στενά” με τους φίλους
και ήρωες των βιβλίων της. Παραμυθένια ταξίδια σε χαρτί, πάνω στον…τοίχο, με οδηγό τη χαρά, το χιούμορ, την τέχνη και τη
λογοτεχνία. Ένα αυτοσχεδιαστικό "μονόπρακτο" με σχέδια που ζωντανεύουν με οπτικοακουστικό και διαδραστικό τρόπο και σε
μαγεύουν. Όλα βγαλμένα από το χέρι και τη φαντασία της Λήδας που αφηγείται και, ταυτόχρονα, ζωγραφίζει σε μεγάλες
επιφάνειες χαρτιού.Τα παιδιά μοιράζονται μαζί της και συζητάνε για τα όνειρά τους, για τις αγωνίες τους, τους φόβους
τους, τις ιδέες τους και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την έμπνευση, επινοούν και το δικό τους παραμύθι. Τα παιδικά
αισθήματα και συναισθήματα αφυπνίζονται από τους ήρωές της και τότε τα παιδιά εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους και
δημιουργούν μέσα από το χέρι της Λήδας, που αποτυπώνει όλα αυτά, «ζωντανά», στη ζωγραφιά του παραμυθιού. Στο τέλος της
συνάντησης τα παιδιά έχουν πλάσει και αποτυπώσει, ζωγραφικά ή αφηγηματικά, τη δική τους μοναδική ιστορία.

«Ζωγραφηγήσεις με τη Λήδα Βαρβαρούση» εικονογράφο συγγραφέα performer
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 21/10. Στη
συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.

