Ηµεροµήνια
Ώρα

Δηµοτικό
διαµέρισµα

Θίασο

Έργο

Περίληψη του έργου

15/05 στις 11:00

Νηπιαγωγείο και
δηµοτικό σχολείο
Μαυρονερίου

“Ξέφρενη Χελώνα”
Μουσικό Κουκλοθέατρο

“ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ !!!”

Ο µικρός Ιάσων ψάχνει τον ξακουστό λαϊκό µας
ζωγράφο Θεόφιλο για να γεµίσει τη Μαυροπολιτεία του
µε χρώµατα . Δράκοι ,λουλούδια , µάγισσες ,µουσική και
χορός. Ακόµη και η Θεά Βερενίκη θα τον βοηθήσει να
ανακαλύψει τη χαµένη οµορφιά.

16/05 στις 17:00

Στην Καµπάνη

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΙΡΗΒΗ»

“
“ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ
ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ”

Όµορφη, έξυπνη και προκοµµένη η ηρωίδα της ιστορίας,
θεριεύει τη ζήλια της µητριάς και της ετεροθαλούς
αδερφή της. Αποτέλεσµα ο διωγµός της από το σπίτι.
Μετά από µια σειρά δοκιµασιών έρχεται η ανταµοιβή.
Το µήνυµα του παραµυθιού: Ο αγώνας εναντίον
σοβαρών δυσκολιών στη ζωή είναι αναπόφευκτος. Όµως
αν κανείς δεν λιγοψυχήσει και αντιµετωπίσει απτόητος
απρόσµενες και συχνά άδικες δοκιµασίες, τότε κυριαρχεί
σε όλα τα εµπόδια και στο τέλος αναδεικνύεται νικητής.
Η ιστορία ανήκει στον µεγάλο κύκλο των παραµυθιών
που έχουν θέµα την αδελφική ή γυναικεία αντιζηλία, σε
συνδυασµό µε το µοτίβο της καταδιωγµένης κόρης.
Το συγκεκριµένο παραµύθι αποτελεί ένα από τα
δηµοφιλέστερα παραµύθια της προφορικής παράδοσης
και συναντάται σχεδόν σε όλο τον κόσµο. Στην Ελλάδα
έχουν καταγραφεί 206 παραλλαγές.
Οι κούκλες είναι µαρότες, ένα είδος κούκλας µε
εξαιρετική κίνηση και ζωντάνια. Η κάθε κούκλα είναι
µοναδική, έχει πρόσωπο γλυπτό από ξυλοπολτό και τα
άκρα είναι ξυλόγλυπτα. Οι κουκλοπαίχτες χειρίζονται τις
κούκλες µε µηχανισµό που βρίσκεται στο εσωτερικό του
σώµατός τους και τα άκρα µε συρµάτινα µπαστουνάκια,
εξασφαλίζοντας έτσι µε εξαιρετική ακρίβεια την απόδοση
των κινήσεων του κάθε χαρακτήρα.
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17/05 στις 12:00

Νηπιαγωγείο και
παιδικό σταθµό
Χέρσου

Εικαστικό Θέατρο
Κούκλας
ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ

«Γοργόνα, γοργονίτσα»

18/05 στις 10:00

Νηπιαγωγείο και
δηµοτικό σχολείο
Ν.
Γυναικοκάστρου

“Ξέφρενη Χελώνα”
Μουσικό Κουκλοθέατρο

“ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ !!!”

19/05 στις 10:00

Νηπιαγωγείο και
δηµοτικό σχολείο
Κρηστώνης

“Ξέφρενη Χελώνα”
Μουσικό Κουκλοθέατρο

“ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ !!!”

20/05 στις 10:00

Νηπιαγωγείο και
δηµοτικό σχολείο
Παλιού
Αγιονερίου

“Ξέφρενη Χελώνα”
Μουσικό Κουκλοθέατρο

“ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ !!!”

“Ξέφρενη Χελώνα”
Μουσικό Κουκλοθέατρο

“ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ !!!”

21/05 στις 10:00

	
  

Νηπιαγωγείο και
δηµοτικό σχολείο
Γαλλικού

Εµπνευσµένο από το γνωστό παραµύθι του Χ. Κ.
Άντερσεν. Μια παράσταση µε κούκλες και ηθοποιό για
παιδιά και ενήλικες. Μια οne woman performance, µια
ποιητική παράσταση
µε ευφάνταστο σκηνικό, κουστούµι-κούκλα, κούκλες
άµεσης κίνησης διαφόρων µεγεθών που ξεχωρίζουν για
την ζωντάνια και τα έντονα χρώµατά τους, κούκλα
muppet, δακτυλόκουκλες. Έντονη δράση, γεµάτη
µουσική που µεταφέρει το θεατή στον µαγικό κόσµο του
παραµυθιού µε χιούµορ και ευαισθησία.
H βαθιά αγάπη που θα νιώσει η µικρή Γοργόνα για τον
Πρίγκιπα θα την κάνει να λάµψει σαν φεγγάρι. Ο
συνδετικός κρίκος είναι ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα
παπούτσια που ξεκινώντας ενωµένα σαν βάρκα του
Πρίγκιπα, στο ναυάγιο κοµµατιάζονται δίνοντας δύο
παπούτσια που η Γοργόνα τα κρατάει σαν ενθύµιο. Όταν
θα αποκτήσει πόδια θα τα φορέσει και θα γίνουν το
όχηµα στο ταξίδι της θηλυκότητας.
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22/05 στις 10:00

Νηπιαγωγείο και
δηµοτικό σχολείο
Ευκαρπίας

Θεατρική οµάδα
«Παπαλάνγκι»

“Πως να εκπαιδευτείτε
από τον δράκο σας “

Ο Παύλος είναι ένα παιδί «διαφορετικό». Αυτό, βέβαια,
όταν δεν τον ονοµάζουν «βλάκα, καθυστερηµένο,
περίεργο». Δυσκολεύεται να επικοινωνήσει µε τα άλλα
παιδιά και έτσι ο Παύλος δεν έχει κανέναν, ούτε έναν,
φίλο. Μια µέρα, όµως, θα ανακαλύψει ένα µικρό αυγό κι
από αυτό το αυγό θα γεννηθεί ένας τοσοδά µικρούλης
δράκος. Ένας δράκος που µε την καυτή ανάσα του
µπορεί να ανάψει µόνο ένα σπίρτο.Ο δράκος θα γίνει το
«φιλαράκι» του Παύλου, θα τον καταλάβει και θα τον
βοηθήσει να επικοινωνήσει και µε τα υπόλοιπα παιδιά.
Τώρα πια, όλα τα παιδιά θα θέλουν να είναι φίλοι και να
παίξουν µε τον Παύλο και τον δράκο του.
Ο δράκος όµως µεγαλώνει γρήγορα και µαζί του
µεγαλώνει και η φωτιά του µε αποτέλεσµα τα ατυχήµατα
συνεχώς να αυξάνονται. Καταλαβαίνει τότε ότι ήρθε η
ώρα να φύγει. Πριν φύγει όµως για να σιγουρευτεί οτί ο
Παύλος θα έχει πάντα ένα «φιλαράκι» κοντά του,
εκπαιδεύει τα παιδιά για αυτόν τον ρόλο και τους δίνει
από ένα µικρό δρακάκι να τους βοηθάει. Έτσι ο Παύλος
έχει πια πολλούς φίλους αλλά και τα παιδιά µε τη σειρά
τους έχουν αποκτήσει ένα νέο ιδιαίτερο φίλο!

23/05 στις 17:00

Στο Σ.Σ. Μουριών

Jessica Arpin + Mauro
Paganini

“KALABAZI” & BIOLATA
PROJECT

“KALABAZI”. Αυτή είναι η ιστορία µιας νεαρής γυναίκας
που έχει µία ώρα διαθέσιµη πριν φύγει και αποφασίζει να
χρησιµοποιήσει αυτόν τον χρόνο για να παντρευτεί. Κι
όχι τον οποιονδήποτε…. Οπότε, οργανώνει έναν
διαγωνισµό αγάπης για να ανακαλύψει ποιος, από το
κοινό, θα µπορούσε να γίνει ο ιδανικός σύζυγος.
Επιλέγονται δύο άτοµα από το κοινό και πρέπει
να φέρουν εις πέρας δοκιµασίες: η γυναίκα τους
ενθαρρύνει να κάνουν ακροβατικά στο ποδήλατό της και
να µιλήσουν «ανάποδα». Ποιος θα είναι ο Ένας;
Αυτό το τσιρκο-κλόουν-ποιητικό σόου, είναι τόσο
συναισθηµατικό και πάντα εκτυλίσσεται στην γλώσσα της
χώρας στην οποία διαδραµατίζεται, µπορεί να είναι
διάλεκτος της Νάπολης ή Βραζιλιάνικα, ανατολικά
καναδέζικα ή ακόµη και ιαπωνικά. Η παράσταση
Κalabazi έχει παιχτεί πάνω από 550 φορές σε 24 χώρες,
8 γλώσσες και 23 διαλέκτους.
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BIOLATA PROJECT. O µουσικός Mauro Paganini δίνει
µία micro-οπτική συναυλία παίζοντας µε τα µοναδικά,
δικής του εφεύρεσης µουσικά όργανα που έχουν φτιαχτεί
από παρατηµένα αντικείµενα: µέρη από παλιά µουσικά
όργανα, τενεκεδάκια από κονσέρβες τόνου, ντοµάτας και
λαχανικών, ξύλινα κουτιά, µία λάµπα ανάγνωσης,
λαστιχάκια. Ελατήρια, ανεµιστήρες, παιχνίδια και άλλα
αντικείµενα βρίσκουν ζωή στις δηµιουργίες του Paganini.
Δηµιουργεί µελωδίες και ρυθµούς από απροσδιόριστες
εποχές και µεταφέρει το κοινό και τον καλλιτέχνη σε ένα
κοινό τόπο, ένα σουρεαλιστικό και άχρονο τόπο όπου ο
ήχος γίνεται γλώσσα και τα αντικείµενα είναι οι λέξεις, τα
εργαλεία της.
26/05 στις 10:00

	
  

Νηπιαγωγείο και
δηµοτικό σχολείο
Επταλόφου

Θεατρική οµάδα
«Παπαλάνγκι»

“Πως να εκπαιδευτείτε
από τον δράκο σας “
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