Μέρα
&
Ώρα

14/05
Πέµπτη

17:15

Όνοµα Θιάσου

Τίτλο

ηλικίες
κοινού &
γλώσσα

Διάρκ
εια

Τεχνικές

Περίληψη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
OMAΔΑ «ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
ΣΤΟ ΑΠΑΕΙΡΟ»

«Πού είναι ο
Ήλιος;»

Ελληνικά

20’

Αφήγηση,
Θέατρο σκιών

4 ετών και
άνω

Σ' ένα µακρινό χωριό είναι πάντα σκοτάδι. Ο νεαρός Μόκελε αποφασίζει να πάει στον µαγικό
τόπο όπου έχουν κρύψει τον ήλιο για να τον φέρει πίσω! Σ' αυτό το ταξίδι όµως δε θα είναι
µόνος. Πολύτιµοι βοηθοί του, τα ζώα της ζούγκλας, ο Άνεµος, η Βροχή και η Σελήνη...
Θα τα καταφέρουν άραγε;
Ένα παραµύθι για τη φιλία, τη συνεργασία και φυσικά την αγάπη!
Αφρικάνικο παραδοσιακό παραµύθι, διασκευασµένο από την Χρύσα Λογοθέτη
Συντελεστές: Εύη Εκµεκτσίογλου, Χρύσα Λογοθέτη, Ευγενία Μαλαχία

18:00

“ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙ”

“Ο Εγωιστής
Γίγαντας”

Ελληνικά

40’

Από 4 ετών

Επιτραπέζιες
κούκλες
άµεσου
χειρισµού και
θέατρο σκιών

...Κάθε απόγευµα γυρίζοντας από το σχολείο
τα παιδιά πήγαιναν να παίξουν
στον κήπο του γίγαντα.
Ήταν ένας µεγάλος πανέµορφος κήπος.
Όταν ο γίγαντας επέστρεψε από το ταξίδι του,
έδιωξε τα παιδιά και έχτισε ένα τοίχος
από απαγορευτικές ταµπέλες.
Όµως, και ο πιο εγωιστής γίγαντας
πόσο µπορεί να αντέξει
τη µοναξιά και το χειµώνα;
Διασκευή της οµάδας του οµώνυµου παραµυθιού του Όσκαρ Ουάιλντ.
Συντελεστές
Διασκευή Σεναρίου : Κική Μαλτσάκη, Ειρήνη Μάστορα Κατασκευές κούκλων, σκηνικά :
Κική Μαλτσάκη, Ειρήνη Μάστορα Σκηνοθεσία : Δήµητρα Πεµούση, Κική Μαλτσάκη, Ειρήνη
Μάστορα Εµψύχωση : Κική Μαλτσάκη, Ειρήνη Μάστορα,Κωνσταντίνος Μακρής Πρωτότυπη
Μουσική: Φωτεινή ΤσακνάκηΦωτογραφία / Φωτισµοί : Κώστας Κωστόπουλος Παραγωγή :
Oµάδα κουκλοθεάτρου Τα Πάντα Φι

19:00

«ΚΑΡΥΔΟΤΣΟΥΦΛΟ»

«Είναι στο
χέρι σου»

Χωρίς λόγια
Από 4 ετών

18’

κούκλα
άµεσης
κίνησης

Σε µια καθηµερινή συµβολική διαδροµή «σπίτι-σχολείο-σπίτι» ο µικρός Χρήστος πέφτει θύµα
σχολικού εκφοβισµού. Είναι τα ίδια χέρια αυτά που θα τον βλάψουν ή θα τον προστατεύσουν
Συγγραφέας / Ιδέα: Ευαγγελόπουλος Στέλιος
Συντελεστές:
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Ευαγγελόπουλος Στέλιος
Μουσική: Σερενές Χρίστος
Κατασκευή και εµψύχωση κούκλας: Ευαγγελόπουλος Στέλιος
Σκηνικά: Ευαγγελόπουλος Στέλιος, Περάκης Μανώλης, Φωστίνη Αγγελική
Συµµετέχει (χέρια): Φωστίνη Αγγελική

19:45

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
“ΦΩΣΤΗΡΕΣ”

«Στη σκιά του
Αισώπου»

Ελληνικά
4 έως 10

20’

θέατρο σκιών

«Μια πεινασµένη αλεπού γυρίζει µέσα στο δάσος ψάχνωντας για τροφή. Για καλή της τύχη
πέφτει πάνω σε ένα µεγάλο κοµµάτι τυρί. Αλίµονο όµως ο κύριος κόρακας την προλαβαίνει και
της αρπάζει το τυρί µέσα από το στόµα….. µια µάχη για την επιβίωση ξεκινά….».
«Στην άλλη άκρη του δάσους ένα λιοντάρι κοιµάται γαλήνια µέχρι τη στιγµή που ένα µικρό
ποντικάκι ταράζει την ηρεµία του. Το λιοντάρι θυµώνει πολύ και φωνάζει στο ποντικάκι.
Γρήγορα όµως καταλαβαίνει το λάθος του…»
Συντελεστές: Παρασκευή Καρακίτσιου, Μπέττυ Κοκκαράκη.
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20:30

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΠΙΔΗ

«Αγία Δυάδα»

Χωρίς λόγια
Όλες οι
ηλικίες

10’

Γαντόκουκλα µαρότα
ανθρωπίνων
διαστάσεων

Ο εαυτός µιας κούκλας αποκαλύπτεται και ξεφεύγει από όσα τον θέλουν να είναι άβουλος. Δύο
σε ένα µυαλό ανακαλύπτουν την ανθρώπινη πλευρά τους. Γεννιόµαστε εξαρτώµενοι και
οφείλουµε να καταλήξουµε ανεξάρτητοι. Μπορούµε να αλλάξουµε αυτό µε το οποίο
γεννηθήκαµε; Μια performance χωρίς πολλά λόγια για την συνειδητοποίηση της αυτονοµίας.
Συντελεστής: Κατερίνα Σοπίδη

20:45

“Εικαστική - χοροθεατρική
οµάδα Σώµα Ως”

“Το
Αρχοντικό
της Μινόρε”

Χωρίς λόγια
Όλες οι
ηλικίες

20’

Σωµατικό
θέατρο,
Παντοµίµα

“Το Αρχοντικό της Μινόρε” είναι µια χορό- θεατρική παντοµιµική κωµική παράσταση η οποία
µας ταξιδεύει µουσικά, χορευτικά και σκηνογραφικά στο 16ο-17ο αιώνα µ. Χ. σχολιάζοντας,
κατά κάποιο τρόπο τους µικρούς και µεγάλους προβληµατισµούς των σχέσεων, της τότε
εποχής, αλλά και την ύπαρξή τους ακόµη και στο σήµερα. Η παράσταση αυτή δοµήθηκε µε την
τεχνική του βουβού κινηµατογράφου και εικονοποιεί –κινησιολογεί έργα µεγάλων συνθετών
όπως Wolfgang Amadeus Mozart , Pachelbel's Canon, Pyotr llyich Tchaikovsky κ.α
Συγκεκριµένα:
Πρόκειται για µια σχέση ενός ζευγαριού. Μια σχέση όπου προέρχεται από υψηλά κοινωνικά
στρώµατα, µαθηµένη στον καθωσπρεπισµό, το φαίνεστε και τις κοινωνικές υποχρεώσεις . Μια
σχέση που τείνει να ξεχάσει τον έρωτα και την επικοινωνία, διατηρώντας ο καθένας την
ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του. Μια σχέση περιτριγυρισµένη από την οικογένεια και το
υπηρετικό προσωπικό, που άλλοτε βοηθούν και άλλοτε µπερδεύουν. Η ώρα της ανατροπής
έχει φτάσει. Ή τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς. Και επειδή ο έρωτας περνά από το στοµάχι, η ώρα του δείπνου
είναι η κατάλληλη στιγµή.
Συντελεστές: Πέτρος Μαλιάρας - Δέσποινα Κιουµουτζόγλου - Ράπτης Δηµήτρης

21:30

GAL ORSOLYA

15/05
Παρ/κευή

17:00

“Pocket
stories”

For Adults
Without
words

10’

Hands and
objects

“Ροµπέν των
Δασών” (η

Ελληνικά
Από 4 ετών
Όλες οι
ηλικίες

40’

κούκλες σε
ανθρώπινο
µέγεθος

The show “Pocket stories” is a story about love, anger and power between man and woman,
played with the hands, objects and without words.
Συντελεστής: Gal Orsolya

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Κουκλοθίασος “REDICOLO”

αληθινή ιστορία)

Παράσταση κουκλοθεάτρου µε κούκλες σε ανθρώπινο µέγεθος και θέµα τους ήρωες που δεν
αρκούν. Μία διαφορετική προσέγγιση του γνωστού Ροµπέν των Δασών πάνω σε κείµενο που
γράφτηκε ειδικά για την παράσταση. Οι κάτοικοι του χωριού στενάζουν από τη φτώχεια κάτω
απο την άδικη διακυβέρνηση του βασιλιά. Μόνη τους ελπίδα ο Ροµπέν, ο ήρωας τους, που
καταφέρνει να τα βάζει µε τους φρουρους του βασιλιά και να αποκαθιστά τις αδικίες. Μέχρι που
ο βασιλιάς αποφασίζει να εκµεταλλευτεί το αδύνατό του σηµείο: ο Ροµπέν είναι τόσο
φαντασµένος που νοµίζει οτι µπορεί να κερδίζει πάντα µόνος του χωρίς τη βοήθεια κανενός.
Έτσι, στη µεγάλη µονοµαχία µε το βασιλιά ο Ροµπέν χάνει. Τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε
το ενδεχόµενο να χάνει ο "καλός" και καλούνται να προβληµατιστούν για τους λόγους που
έγινε αυτό και να προτείνουν τον τρόπο να απαλλαγούν οι κάτοικοι από τον άδικο βασιλιά και η
παράσταση να αποκτήσει χαρούµενο τέλος. Και επιτόπου η ιστορία αλλάζει τροπή…
Συντελεστές
Κούκλες: Κουκλοθίασος REDICOLO
Κείµενο: Ματίνα Τσικριτζή
Σκηνοθεσία: Δέσποινα Καλπενίδου
Σκηνικό: Βίκυ Γούσιου
Μουσική: Γιάννης Μόµτσιος
Παίζουν: Κώστας Καλουδιώτης, Γιάννης Μόµτσιος
Σχεδιασµός εντύπων: Ελένη Κοµπατσιάρη
Φωτογραφίες: Ελευθερία Καλπενίδου
Οργάνωση παραγωγής: Δέσποινα Καλπενίδου
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18:00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ!

«Άσπρο σε
Μαύρο»
&
«Ζουν ανάµεσά
µας»

χωρίς λόγια
Όλες οι
ηλικίες

15’

µαριονέτα

Σπουδή στην εµψύχωση µαριονέτας µε κούκλες κατασκευασµένες από ύφασµα.
Συντελεστές
σενάριο-κατασκευές: Εργαστήριο Αγιούσαγια
Σκηνοθετική επιµέλεια: Σ. Μαρκόπουλος
Παίζουν
Στέλιος Βελισσαράτος (κουκλοπαίκτης)
Σταυρούλα Μαυρίδου (κουκλοπαίκτρια)
Χριστίνα Βασιλειάδου(κουκλοπαίκτρια)
Κατερίνα Σοφιάνη (κουκλοπαίκτρια)
Κωνσταντίνα Μάνδραλη (κουκλοπαίκτρια)
Ελένη Βαρελτζή (κουκλοπαίκτρια)
Ιρίνα Μπόικο (κουκλοπαίκτρια)
Στάθης Μαρκόπουλος (σκηνοθεσία, τεχνικός)

19:00

Τµήµα Θεάτρου, Σχολή
Καλών Τεχνών ΑΠΘ

“Νερό”
(Εµπνευσµένο
από τους
Δικτυουλκούς του
Αισχύλου)

Ελληνική
Όλες οι
ηλικίες από
6 ετών

20’

(µεικτή)
Κινούµενη
µαριονέτα µε
τον
κουκλοπαίχτη
εµφανώς
παρόντα στο
χώρο.

Το «Νερό» αποτελεί µια σύντοµης διάρκειας παράσταση µε έµφαση στο εικαστικό στοιχείο,
όπου ο φωτισµός, η µουσική και η κίνηση βρίσκονται σε ένα συνεχή διάλογο. Πρόκειται για ένα
µεικτό θέαµα µε στοιχεία από την τέχνη του θεάτρου και του κουκλοθεάτρου.
Το θέαµα συνθέτουν οι κατασκευές και το φώς σε κίνηση, σε συνάρτηση µε τη ζωντανή
µουσική και τους ερµηνευτές. Ο χειρισµός των κατασκευών και των φωτιστικών πηγών είναι
εσκεµµένα εµφανής. Το κουτί του θεάτρου είναι απόν µε αποτέλεσµα η δράση να
διασκορπάται στο χώρο κάτι που την καθιστά ένα ευέλικτο και ευπροσάρµοστο θέαµα.
Η εικόνα τοποθετηµένη σε ένα πλαίσιο πάντα σταθερό : το Νερό. Η ελληνική µυθολογία
µπλέκεται µε το αρχαίο δράµα, σε µια οπτική αφήγηση- διαδροµή, που ως σηµείο εκκίνησης
και άφιξης, έχει το ζήτηµα της γέννησης του υδάτινου κόσµου.
Μέδουσα, Πήγασος, Ανδροµέδα, Περσέας.
Συλλογική γραφή µέσα από τη διαδικασία των µαθηµάτων σκηνογραφίας
Συντελεστές
Σκηνογραφικός σχεδιασµός- κατασκευές: Βαρσάµη Ηρώ, Γκόγκου Διδώ, Κανακίδου Ελένη,
Σαµαρτζίδου Σόνια,	
  
Σταυρακάκη Στεφανία, Σταυράκη Μαρία, Σιµώτα Ελ Τζαγιούσι Λήδα, Τεµηρίδου Αναστασία	
  
υπό την εποπτεία των : Aπόστολου Βέττα, Λίλας Καρακώστα, Ολυµπίας Σιδερίδου	
  
Χειρίστριες: Βαρσάµη Ηρώ, Γκόγκου Διδώ, Κανακίδου Ελένη, Σαµαρτζίδου Σόνια,	
  
Σταυρακάκη Στεφανία, Σταυράκη Μαρία,
Τεµηρίδου Αναστασία
Σκηνοθεσία: Λήδα Σιµώτα Ελ Τζαγιούσι	
  
Κινησιολογία: Ροδιά Βόµβολου	
  
Μουσική επιµέλεια: Κώστας Βόµβολος	
  
Bιολοντσέλο: Αµαλία Σάννη	
  
Φωνή: Aναστασία Μιροσνιτσένγκο

19:45

ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΝΑΚΟΥ

“ε-ρηΜόΝΟ...ς”

Χωρίς λόγια
Όλες οι
ηλικίες +7

15’

Σωµατικό
θέατρο,
χοροθέατρο,
χειρισµός
αντικειµένων

“Μια συµπιεσµένη στιγµή
...εγώ είµαι εδώ κι εκεί είναι το σώµα µου
χορεύοντας σε χαρτί...
Ονειρεύτηκα έναν ολόκληρο κόσµο κάτω απ' τις πατούσες µου,να τον πατάω,να
τον χαλάω, να τον τσαλακώνω έµοιαζε να 'ναι ένας κόσµος φτιαγµένος από χαρτί!
Φοβήθηκα...Έβαλα µια φωνή και ξύπνησα! Υπάρχουν κάποιοι στοχασµοί,
που δεν είναι για τ' αυτιά των ανθρώπων...”
Συντελεστές
Άρτεµις Μανάκου, Αντώνης Κουτρουµπής, Όλγα Γερογιαννάκη
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20:10

ΧΡΥΣΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ &
ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΝΑΚΟΥ

«Απιθανότητες»

Χωρίς λόγια

15’

Σωµατικό
Θέατρο

Όλες οι
ηλικίες +7

Ένα κάλεσµα, ένα ταξίδι...το σώµα δονείται, οι αισθήσεις ξυπνούν και η ψυχή τρέχει να
συναντήσει το άγνωστο.
Όνειρο ή πραγµατικότητα, αλήθεια ή πλάνη και ποιος είναι εκείνος ο περίεργος τύπος στην
ταράτσα που παίζει ζάρια;
Συντελεστές
Χρύσα Ποσνακίδου, Άρτεµις Μανάκου, Αντώνης Κουτρουµπής, Όλγα Γερογιαννάκη, Isabelle
Mialhe, Θένια Κουτρουµπή, Βάσω Ψαράκη

20:30

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΔΟΥ &
ΒΑΣΙΑ ΤΣΩΤΣΟΥ

21:00

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΡΤΟΣ

«Χωρίς
Χάρτη»

Decent 2,1%

Χωρίς λόγια

20’

Σωµατικό
Θέατρο

Όλες οι
ηλικίες

18 και
άνω
For Adults

χωρίς λόγια

Δυο κορίτσια ταξιδεύουν µαζί µεταξύ πραγµατικότητας και φαντασίας ενώ παλιά αντικείµενα τις
φέρνουν αντιµέτωπες µε το παρελθόν και τις αναµνήσεις τους. Ο χώρος µεταµορφωτικός των
καταστάσεων λειτουργεί ως σηµείο εκκίνησης για µια νέα αρχή.
Συντελεστές
Σύλληψη, χορογραφία, ερµηνεία: Αυγουστίνα Σχολίδου, Βάσια Τσώτσου
Μουσική: Arcade Fire, Gideon Freudmann
Σκηνοθετική Επιµέλεια: Αντώνης Κουτρουµπής
Κοστούµια: Όλγα Γερογιαννάκη

16’

Σωµατικό
θέατροχοροθέατρο

Decent 2,1%”
Η ιστορία στροβιλίζεται και η τύχη να είσαι στις µπροστινές θέσεις, όταν αυτή καταγράφεται
είναι µεγάλη, ωστόσο η τύχη να είσαι µέσα στην ιστορία, είναι ακόµα µεγαλύτερη. Υπάρχει µία
και µόνο µία στιγµή, ένα αυθεντικό σηµείο στη ζωή που χτυπάει πάνω σου µόνο µια φορά και
αν είσαι εκεί θα το νιώσεις βαθιά.
Η άσκηση είναι η ακόλουθη: Δέχεσαι ότι υπάρχεις εσύ στο τώρα. Μετά δέχεσαι ότι τo χτύπηµα
αυτό είναι για σένα, τώρα.
Στην performance έχουν χρησιµοποιηθεί graffiti του Banksy, απόσπασµα από την ταινία της
Sofia Coppola "The Virgins Suicide" και αποσπάσµατα από video του Oleg Kozlovski και το
music video "The Rip" των Portishead. Μουσική: Kattoo (Place 8), Ulver (Lost in moments),
Klangstabil (Vertraut)
Συντελεστές
Σύλληψη, χορογραφία, ερµηνεία: Αντώνης Μπέρτος (The Face of Men)
Κείµενο: Μπέττυ Αγγελοπούλου
Σχεδιασµός ήχου & Βίντεο: Θάνος Μπίκος (Illusionary Productions)
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