Παιδοσυναντήσεις στη

σάββατο 23.9.17 / 12 το µεσηµέρι

Αισώπου Κόμιξ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

κτίριο ΜΙΝΕΤΤΑ / Λ. Συγγρού 193-195, Ν. Σµύρνη

info

Η ΜΙΝΕΤΤΑ 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 οποίες πραγµατοποιούνται στα κεντρικά γραφεία της
Εταιρείας και είναι στην ουσία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ µε ποικίλο περιεχόµενο (θέατρο σκιών, µουσική, παρουσιάσεις,
εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, κατασκευές, κουκλοθέατρο, αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι, κ.ά ). Με µεγάλη χαρά θα υποδεχθούµε
τους µικρούς µας φίλους έως 11 ετών, στην ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Αισώπου Κόµιξ».

Η θεατρική οµάδα Μικρός Νότος παρουσιάζει ένα πεντάπτυχο παραστάσεων, για µικρούς και µεγάλους, που έχει «κεντήσει» µε µουσική και
τραγούδι µε δράση και διάδραση µε παιχνίδια και τερτίπια από τον κόσµο της φύσης και των ζώων, που ζουν εδώ και αιώνες µέσα στα γλυκά
παραµύθια του Αισώπου και που συνεχίζουν να µας διασκεδάζουν και να µας διδάσκουν.

Ο τζίτζικας και ο Μέρµηγκας / Η ποντικίνα της πόλης και ο ποντικός της εξοχής / Ο Βοριάς και ο Ήλιος /
Η Αλεπού και ο Κόρακας / Ο Λαγός και η Χελώνα
Με ζωντανή µουσική, µε τύµπανα και κιθάρες, µε µεταλλόφωνα και καλίµπες, µε ξύστρες και µουσικές γαβάθες, µε κέφι και αγάπη,
µε δράση και µουσική, µε κίνηση, κούκλες και πολλές µεταµορφώσεις, θα δώσουµε ζωή στο µύθο και θα ακολουθήσουµε τα ζώα-ήρωες
των µύθων του Αισώπου στις πιο σύγχρονες και ειλικρινείς στιγµές τους. Μικροί και µεγάλοι θα χαρούµε, θα γελάσουµε µε την ψυχή µας,
θα αναγνωρίσουµε τις αλληγορίες και τις αλήθειες τους και θα ζήσουµε από κοντά, όλες τις εναλλαγές της παράστασης
που η ταχύτητά της θυµίζει…κόµιξ.
«Μια φορά κι έναν καιρό, που σηµαίνει κάποτε, στα χρόνια τα παλιά. Μια φορά κι έναν καιρό, που µπορεί όµως να σηµαίνει τώρα, αυτή την ώρα»
Σύλληψη ιδέας-κείµενα: Τάσος Ράτζος / Σκηνοθεσία-Επιµέλεια κειµένων-Μουσική: Πέτρος Δαµουλής /
Βοηθός σκηνοθέτη-Υπεύθυνη παραγωγής: Χρύσα Διαµαντοπούλου / Ζωντανή µουσική: Οµάδα Μικρός Νότος /
Επιστηµονική σύµβουλος στο διαδραστικό µέρος: Φλώρα Σπύρου / Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Χρύσα Διαµαντοπούλου, Μαρία Θρασυβουλίδου
Παραγωγή: Θεατρική οµάδα Μικρός Νότος / Οργάνωση Επιµέλεια: Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου

Η συµµετοχή είναι ελεύθερη. Απαραίτητη κράτηση στο paidosynantiseis@minetta.gr αναγράφοντας τον αριθµό των
παιδιών που επιθυµούν να λάβουν µέρος, έως και την Παρασκευή 22/9. Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.

σηµαντικό

paidosynantiseis@minetta.gr

