
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 26/1. Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.               

paidosynantiseis@minetta.gr 

Παιδοσυναντήσεις στη

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, 
στην ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το παραµύθι της ταραντούλας».

το παραμύθι της ταραντούλας
σάββατο 27.01.18 / 12 το µεσηµέρι

σηµαντικό

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

Χαρούµενο ξεκίνηµα µε µουσική τραγούδια και χορό από τη Νότια Ιταλία. Οι encardia έρχονται στη ΜΙΝΕΤΤΑ και 

φέρνουν µαζί τους, µια µοναδική µουσική παράσταση για τα παιδιά αλλά και για τους µεγάλους. Έρχονται, γεµάτοι µυστικά 

και εκπλήξεις! Και, µε τον τρόπο που µόνο αυτοί ξέρουν, µας κάνουν όλους µια µεγάλη χαρούµενη συντροφιά και µας 

ταξιδεύουν σε τόπους…άλλους. Ακορντεόν, Κιθάρες, Ντέφια, Βιολιά, Ταµπορέλλα, Μαντολίνα, Νταούλια, 

Καστανιέτες, Φυσαρµόνικες, Φωνές, Κίνηση, Κέφι, Τραγούδι! Ατελείωτο τραγούδι, σε µια γλώσσα αλλιώτικη και 

περίεργη που τραγουδούν κάποιοι άνθρωποι, κάπου αλλού, πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Ποια είναι άραγε αυτή η 

γλώσσα, που µοιάζει µε αυτήν που µιλούσε ο παππούς, ο Όµηρος; Ποια είναι άραγε αυτή η ιδιαίτερη µουσική, που έχει 

γρήγορο και αισιόδοξο ρυθµό; Ποιος είναι άραγε αυτός ο παράξενος χορός,που όποιος τον χορεύει, γιατρεύεται; Ποιοι 

είναι άραγε οι encardia,που γυρνάνε παίζοντας παράξενες µουσικές;  Ένα αλλιώτικο Σαββατιάτικο πρωί που θα µας φέρει 

ακόµη πιο κοντά, αφού η µουσική ενώνει τους ανθρώπους και ο χορός «ξεκλειδώνει» τη διάθεση. 

Κώστας Κωνσταντάτος τραγούδι, ταµπορέλλο, νταούλι, βιολί, µαντολίνο  Βαγγέλης Παπαγεωργίου τραγούδι, ακορντεόν, 

φυσαρµόνικα, χορός  Αντιγόνη Στάππα τραγούδι, κιθάρες, φλογέρες  Γιάννα Χαµαλέλη χορός

Οργάνωση/Επιµέλεια: Κατερίνα Πρωτοσυγγελίδου

σάββατο
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