Παιδοσυναντήσεις στη

σάββατο 24.02.18 / 12 το µεσηµέρι

ο κλέφτης της γνώσης

ΖΩΓΡΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΔΑ

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

Η ΜΙΝΕΤΤΑ συνεχίζει να στηρίζει έµπρακτα όλα όσα προωθούν τον πολιτισµό. Στα πλαίσια αυτά έχει προγραµµατιστεί
µια σειρά δραστηριοτήτων για παιδιά οι «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 αυτό το Σάββατο τους µικρούς µας φίλους 4 έως 11 ετών,
στις ΖΩΓΡΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΔΑ «Ο κλέφτης της γνώσης».

info

σάββατο
24/02

Η συγγραφέας, εικονογράφος, performer Λήδα Βαρβαρούση φέρνει τις ζωγραφηγήσεις της, στη ΜΙΝΕΤΤΑ και δηµιουργεί ατελείωτα, πάνω σε
µια τεράστια επιφάνεια χαρτιού, µια ολόκληρη ιστορία από την αρχή µέχρι το τέλος της. Εικόνες που εναλλάσσονται µε τη γρηγοράδα κινουµένων
σχεδίων. Αφήγηση που βγαίνει από τα χείλη της Λήδας και ξετυλίγεται σαν ταινία. Ιστορία και σχέδια που δηµιουργούνται µπροστά στα µάτια µας,
µε τους ήρωες να κινούνται, να µιλούν, να εκφράζονται και να συζητούν µεταξύ τους και µε τα παιδιά. Μια µοναδική επαφή που, µόνο η Λήδα
µπορεί να δηµιουργήσει και, να συνεπάρει µικρούς και µεγάλους σ ένα παιχνίδι µε τη γνώση. «…Αλήθεια, µπορεί να κλέψει κάποιος τη γνώση;
…Αλήθεια, µπορεί να κλέψει τους θησαυρούς που υπάρχουν µέσα στα βιβλία; …Αλήθεια, µπορεί να κλέψει τα µυστικά, τους άγνωστους
τόπους, τους αλλιώτικους ανθρώπους, τις διαφορετικές συνήθειες που κρύβονται µέσα στις, γεµάτες µυρωδιά χαρτιού, σελίδες του
βιβλίου; …Κι όµως µπορεί, κλέβοντας τα ίδια τα βιβλία! …Όµως, ένα παιδί ψάχνει να βρει τον κλέφτη των βιβλίων, τον κλέφτη της γνώσης. …Θα
τον βρει άραγε;…» Συναντήσεις έµπνευσης, παραµυθένια ταξίδια πάνω στο χαρτί, όλα βγαλµένα από την αστείρευτη φαντασία και το µαγικό χέρι
της Λήδας, που «συνεργάζεται στενά» µε µικρούς και µεγάλους και παρουσιάζει µια µοναδική Διαδραστική Εικονογραφική Αφήγηση.

Ζωγραφηγήσεις µε τη Λήδα Βαρβαρούση_εικονογράφος_συγγραφέας_ performer
Οργάνωση/Επιµέλεια_ Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου
Η συµµετοχή είναι ελεύθερη. Απαραίτητη κράτηση στο paidosynantiseis@minetta.gr
αναγράφοντας τις ηλικίες και τον αριθµό των παιδιών που επιθυµούν να λάβουν µέρος, έως και
την Παρασκευή 23/2. Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.

σηµαντικό

paidosynantiseis@minetta.gr

