Παιδοσυναντήσεις στη

σάββατο 4.11.17 / 12 το µεσηµέρι

η δική μου παράσταση
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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 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 αυτό το Σάββατο τους µικρούς µας φίλους 5 έως 11 ετών,
στο ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «Η δική µου παράσταση».

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

info

η δική μου
παράσταση

Ο ηθοποιός Παντελής Φλατσούσης κατευθύνει τα παιδιά, µε παιχνίδια επικοινωνίας, αντίληψης και ψυχαγωγίας σε µια
εµπειρία δηµιουργίας και συµµετοχής στη δική τους, µοναδική παράσταση. Με λόγο και κίνηση, µε ήχους και ασκήσεις
παιχνιδιού, τα παιδιά αποδεσµεύονται από το φόβο του λάθους, επιλέγουν το δικό τους θέµα, χτίζουν το δικό τους
σενάριο, αυτοσχεδιάζουν και συµµετέχουν ενεργά και µε αυτοπεποίθηση, στην παράσταση που τα ίδια τα παιδιά
σκηνοθετούν και τα ίδια τα παιδιά πρωταγωνιστούν. Το θέατρο ανοίγει τους ορίζοντές µας. Το θεατρικό παιχνίδι είναι
για τα παιδιά, η πρώτη, αλλά σηµαντική, επαφή µε τη θεατρική παιδεία που είναι απαραίτητη για την κοινωνικοποίηση, τη
συνεργατικότητα και την ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.Το θεατρικό παιχνίδι ανοίγει τις πόρτες σε νέες
δηµιουργικές λειτουργίες, µέσα από τη σκέψη και τη φαντασία, µέσα από την έκφραση και τον λόγο, µέσα από την
κίνηση και το παιχνίδι. Παράλληλα, δηµιουργεί πνευµατική ευεξία, αυτοπεποίθηση, αυτοοργάνωση, ελευθερία σκέψης
και προσαρµοστική δυνατότητα. Το θεατρικό παιχνίδι χτίζει γέφυρες κοινωνικοποίησης για µικρούς και µεγάλους.
Θεατρικό παιχνίδι_Εµψύχωση: Παντελής ΦλατσούσηςΟργάνωση / 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 3/11. Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.

σηµαντικό

paidosynantiseis@minetta.gr

