
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2013 — 2014

sgt.gr

ΒΡΕΦΗ
ΠΑΙΔΙΑ
ΕΦΗΒΟΙ

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
65+

21-23.3.2014
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
τηΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 65+
104

13-22.1.2014 
ΕΤΟΙμοΙ 
ΓΙΑ…ΠΡΟΒΑ!
ΠΑμε ΠΡΟΒΑ!
ΞΕΚΙΝΑμε ΠΡΟΒΑ!
48 

15.1.2014 -
29.3.2014 
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΝΑ ΕΝΩΝΕΙΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ: 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΗΧΟΥ, ΧΟΡΟΥ, 
ΚΙΝΟΥμεΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
78

27.1.2014 -
5.2.2014
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ:
ΚΑΝΟντΑΣ ζΑΠΙΝΓΚ 
με ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
τηΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
50   

26.1.2014 -
30.3. 2014
ΣΤΟΝ ΚΟΣμο
ΤΩΝ ΗΧΩΝ
ΚΑΙ τηΣ ΣΙΩΠΗΣ,
με ΕΝΑ ΠΑΡΑμΥθΙ
86

3-23.2.2014 
Dancing 
to CΟΝΝΕCt:
ΧΟΡΕΥΩ, ΑΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ
54

4.2.2014 -
8.4.2014
ΝΕΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ
65+
Β’ ΚΥΚΛΟΣ 
102

28.4.2014 - 
2.5.2014 
situatiΟΝ
rooms
56

26.4.2014 -
31.5.2014  
ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΠΑΡΑμΥθΙΟΥ
90

21.1.2014
ΦΑΟΥΣΤ
52

11-13.4.2014 
4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΦΗΒΙΚΟΥ 
θΕΑΤΡΟΥ
34

8.3.2014 -
12.4.2014 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΑμΒΑ
88
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ

ΔΡΑΣτηΡΙΟτηΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
με ΑΥΤΙΣμο 

ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
με ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΚΟΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΩμΑΤΙΚΗΣ μΑθΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣμΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
με ΣΧΟΛΕΙΑ

τηΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ

ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ

ΣΕμΙΝΑΡΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΑΝθΡΩΠΟΥΣ με 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΡΑτηΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

τηΛ: 213 017 8002
E-mail: EDUCatiΟΝ@sgt.gr

Για τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε 
πρόγραμμα είναι απαραίτητη η 
συνεννόηση με το Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων. 

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τα 
επιπλέον προγράμματα που ενδέχεται να 
προστεθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 
μπορείτε να συμβουλεύεστε σε τακτά 
χρονικά διαστήματα το site της Στέγης, 
www.sgt.gr/education.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Μυρτώ Λάβδα

sgt.gr/EDUCatioN
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ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

4.10.2013
14.11.2013
ΣτηΝ
ΠΡΟΒΑ
τηΣ
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
8

17.10.2013
21.3.2014
ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
Στη ΣΚηνΗ 
16

22.10.2013
Ο ΚΥΚΛΙΣμοΣ
ΤΟΥ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
18

1.11.2013
grounD
and Floor
28

7.11.2013
11.4.2014
ΤΟ ΤΡΕΝΟ
30

18-27.11.2013
ΔΩΣΕ μοΥ 
ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΩ… 
μοΥΣΙΚΗ
38

19.11.2013 
ΤΕΛΟΣ
40

4-6.12.2013 
μΥθΟΙ ΤΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΥ
42

10.12.2013 
ΤΑ μοΥΣΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ
μΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
44

13-22.1.2014 
ΕΤΟΙμοΙ 
ΓΙΑ…ΠΡΟΒΑ!
ΠΑμε ΠΡΟΒΑ!
ΞΕΚΙΝΑμε ΠΡΟΒΑ!
48 

27.1.2014 -
5.2.2014
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ:
ΚΑΝΟντΑΣ ζΑΠΙΝΓΚ 
με ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
τηΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
50   

3-23.2.2014 
Dancing 
to CΟΝΝΕCt:
ΧΟΡΕΥΩ, ΑΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ
54

28.4.2014 - 
2.5.2014 
situatiΟΝ
rooms
56

21.1.2014
ΦΑΟΥΣΤ
52

OKT-ΔEK 2013
…με ΑΦΟΡμΗ
μΙΑ ΕΚθΕΣΗ
10

OKT 2013 -
ΜΑΡ 2014
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΤΕΧΝΗ:
ΠΡΩΤΑ τηΝ ζΕΙΣ ...
μεΤΑ τηΝ 
ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ...
20

OKT 2013 -
ΑΠΡ 2014
Ο ΚΑΒΑΦΗΣ 
ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
24

OKT 2013 -
ΜΑΙ 2014
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ μΙΑ ΑΛΛΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ...
58

11-13.4.2014 
4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΦΗΒΙΚΟΥ 
θΕΑΤΡΟΥ
34
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ζΗΣΤΕ τη ΣΠΑΝΙΑ ΕμΠΕΙΡΙΑ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΕΣ 

μΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΛΛηνΙΚΕΣ 
ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ.

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
& 14 ΝΟEMBΡΙΟΥ

2013
Aπευθύνεται σε: 
Μαθητές από Δ΄ Δημοτικού 
μέχρι και Β΄ Γυμνασίου

Συντελεστές:
Το πρόγραμμα θα πραγματο-
ποιηθεί από τον μαέστρο της 
Καμεράτα Γιώργο Πέτρου, 
τη συνθέτρια, μουσικό και 
παιδαγωγό Σοφία Καμαγιάννη 
και μουσικούς της ορχήστρας.

Οι εποχές
Hμερομηνία:
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

Rock goes Baroque
Hμερομηνία:
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Ώρες:
10:30-12:30

Κόστος συμμετοχής: 
5€ ανά μαθητή

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΣτηΝ ΠΡΟΒΑ τηΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
—

Η ΚΑμεΡΑΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ τηΣ 
ΣΤΟΥΣ μΑθΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ!

Με την μπαγκέτα στο χέρι, ο διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος 
Γιώργος Πέτρου και οι μουσικοί της Καμεράτα σας καλωσορίζουν 
στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης για να σας ξεναγήσουν στο 
μαγικό κόσμο της μουσικής. 

Ανάμεσα σε αναλόγια και παρτιτούρες, δείτε από κοντά πώς 
πραγματοποιείται η πρόβα της ορχήστρας! Γνωρίστε τα μουσικά 
όργανα, μιλήστε με τον μαέστρο και τους μουσικούς, μάθετε για 
τα αριστουργηματικά έργα και απολαύστε το μοναδικό ήχο της 
ορχήστρας μέσα σε μια αίθουσα με άρτια ακουστική. Πριν από 
την πρόβα στη Στέγη, η συνθέτρια, μουσικός και παιδαγωγός 
Σοφία Καμαγιάννη επισκέπτεται τη σχολική τάξη με στόχο την 
καλύτερη προετοιμασία των μαθητών. 

Τι περιλαμβάνει όμως το φετινό πρόγραμμα της Καμεράτα; 
Με πολλά διαφορετικά πρόσωπα και ανήσυχο πνεύμα, η ορχή-
στρα τολμά και φέτος να αναμετρηθεί με «αντιφατικά» μουσικά 
είδη, προτείνοντας από Vivaldi μέχρι… Βeatles σε μπαρόκ εκδοχή! 
Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν πρόβες από τις εξής 
συναυλίες: 
- Οι εποχές: Με αφορμή τις πασίγνωστες 4 Εποχές του Βιβάλντι, 
η Καμεράτα παρουσιάζει έργα του ίδιου και άλλων σπουδαίων 
συνθετών, όπως του Philip Glass, του Astor Piazzolla και του
Max Richter, που έχουν εμπνευστεί από τη διαδοχή των εποχών. 
- Rock goes Baroque: Η ορχήστρα αλλάζει στυλ και με όργανα επο-
χής μάς προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι ροκ σε ύφος… μπαρόκ, 
μέσα από έργα του Σλοβάκου συνθέτη Peter Breiner. Ορμώμενος 
από το στυλ των concerti grossi των Βιβάλντι, Κορέλλι και Χαίντελ, 
o Μπράινερ συνέθεσε τα δικά του concerti grossi παραλλάσσοντας 
γνωστές μελωδίες των Beatles και του Elvis Presley! 

Oι μαθητές εξοικειώνονται με κλασικά και σύγχρονα ακούσματα, 
αποκτούν «μουσικό αυτί», ενώ μπορεί και να φανταστούν τους 
εαυτούς τους πίσω από ένα αναλόγιο με ένα τσέλο.

ΣτηΝ
ΠΡΟΒΑ

τηΣ
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
μοΥΣΙΚΗ



11…με ΑΦΟΡμΗ μΙΑ ΕΚθΕΣΗ
—

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΣΤΙΣ ΕΚθΕΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ τηΣ ΣΤΕΓΗΣ

Όπως κάθε χρόνο, οι εκθέσεις εικαστικών της Στέγης πλαισι-
ώνονται από εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο με την 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών και εργαστήριο, όπου τα παιδιά 
συζητούν και εκφράζουν τις εντυπώσεις τους μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες. Το γράψιμο ενός ποιήματος ή μιας ιστορίας, 
η έμπνευση μιας χορογραφίας, η σύνθεση ενός τραγουδιού ή η 
δημιουργία ενός έργου τέχνης, είναι μερικοί από τους τρόπους που 
τα παιδιά καλούνται να αποδώσουν δημιουργικά την εικαστική 
τους εμπειρία.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με 
την ηλικία των παιδιών και τη δυναμική της ομάδας, ενώ όλα 
τα προγράμματα έχουν ως κύριο γνώμονα τη συζήτηση και την 
εξερεύνηση διαφορετικών τρόπων έκφρασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
—ΔΕΚΕμΒΡΙΟΣ

2013

…με
ΑΦΟΡμΗ 

μΙΑ
ΕΚθΕΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΛΥΚΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

>>>

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΟΝ ΕθΝΙΚΟ ΚΗΠΟ
ΕΚθΕΣΗ ΚΡΙΣΤΙΑΝ μΠΟΛΤΑΝΣΚΙ 

«ΒΛΕΜΜΑΤΑ»
 

ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ;
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ;
«ΚΑΙ ΕΓΩ μΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ».
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 2013

Οι Εικαστικοί Διάλογοι 2013 είναι μια ομαδική έκθεση νέων 
ψηφιακών έργων που παρουσιάζονται στον Εθνικό Κήπο, με 
αφορμή την επέτειο των 150 χρόνων από τη γέννηση και των 80 
χρόνων από το θάνατο του διάσημου Έλληνα ποιητή Κωνσταντί-
νου Καβάφη (1863-1933).

Οι Εικαστικοί Διάλογοι, που πραγματοποιούνται από τη Στέγη για 
τρίτη χρονιά, με διαφορετικό κάθε φορά θέμα, πραγματεύονται 
φέτος την παρουσία της αρχαίας ελληνικής σκέψης στην ποίηση 
του Κωνσταντίνου Καβάφη. Στο πλαίσιο της δράσης, η Στέγη 
προσκάλεσε σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες να εμπνευστούν 
από την ποίηση του Καβάφη δημιουργώντας εντελώς νέα και 
πρωτότυπα έργα με τη χρήση νέων τεχνολογιών (προβολές βίντεο, 
ηλεκτρονικών εικόνων ή φωτογραφιών, animation κ.λπ.). Τα έργα 
παρουσιάζονται μέσα σε ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές στον 
Εθνικό Κήπο.

Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, τα παιδιά 
ξεκινούν μια περιήγηση στον Εθνικό Κήπο, όπου ανακαλύπτουν 
ξαφνικά μπροστά τους τα έργα των καλλιτεχνών. Η τυχαία αυτή 
και απρόσμενη συνάντηση δημιουργεί μια πρώτη συζήτηση για 
την τέχνη στο δημόσιο χώρο, πέρα και εκτός των ορίων ενός 
συμβατικού εκθεσιακού χώρου. 

Παράλληλα, τα παιδιά συζητούν για τα ποιήματα του Καβάφη 
επιχειρώντας να ανακαλύψουν τα σημεία που αυτά συναντώ-
νται με την αρχαία ελληνική σκέψη. Μέσα από τα έργα των 
καλλιτεχνών που συναντούν στη διαδρομή τους, προσπαθούν να 
αντιληφθούν τη φιλοσοφική διάσταση του καβαφικού έργου, αλλά 
και τη σχέση του με τη σύγχρονη εποχή. 

Ο πρωτότυπος αυτός εικαστικός διάλογος με τον μεγάλο Έλληνα 
ποιητή προκαλεί στα παιδιά ποικίλες αντιδράσεις. Στη διάρκεια 
ή στο τέλος της ξενάγησης καλούνται να «αποτυπώσουν» την 
εμπειρία τους μέσα από πολλαπλές δραστηριότητες που παραμέ-
νουν… έκπληξη.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να φέρει τους 
μαθητές σε επαφή με το έργο του Καβάφη μέσα από πρωτο-
ποριακά μέσα έκφρασης, αλλά και να τους μυήσει σε ένα νέο 
συναρπαστικό κόσμο της τέχνης: αυτόν των νέων τεχνολογιών!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
— ΝΟΕμΒΡΙΟΣ

2013

…με ΑΦΟΡμΗ μΙΑ ΕΚθΕΣΗ
—

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΣΤΙΣ ΕΚθΕΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ τηΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΛΥΚΕΙΑ
Απευθύνεται σε: 
Μαθητές από Ε΄ Δημοτικού 
μέχρι και Γ΄ Γυμνασίου. 
Για μαθητές Λυκείου, μόνο 
ξενάγηση.

Συντελεστές: 
Το πρόγραμμα θα πραγμα-
τοποιηθεί από την υπεύθυνη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
της Στέγης Γραμμάτων & 
Τεχνών, Μυρτώ Λάβδα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην 
έκθεση Εικαστικοί Διάλογοι: 
Ημερομηνίες: 
Τις Τετάρτες, από μέσα 
Οκτωβρίου μέχρι τέλη 
Νοεμβρίου 2013. 
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά 
με το Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων της Στέγης στο 
213-017-8002 για περισσότερες 
πληροφορίες.

Ώρες:  
10:00-12:00 

Κόστος συμμετοχής: 
Δωρεάν >>>

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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ΕΚθΕΣΗ ChristiaN BoltaNski 

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος εικαστικός καλλιτέχνης 
Christian Boltanski δημιουργεί αποκλειστικά για τη Στέγη ένα νέο 
συμμετοχικό έργο, που έχει ως επίκεντρο τον σύγχρονο Έλληνα. Ο 
Μπολτάνσκι, γνωστός για τα ανθρωποκεντρικά έργα του, δημιουρ-
γεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον βασισμένο σε μεγεθυμένα βλέμματα 
Αθηναίων πολιτών από πραγματικές φωτογραφίες ταυτότητας. 

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές 
περιηγούνται στον εκθεσιακό χώρο υπό τα βλέμματα συμπολιτών 
τους τυπωμένα σε τεράστιες διαστάσεις και τοποθετημένα σε 
διαδοχικά τετράγωνα. Σε κάθε τετράγωνο ακούγεται ένας δια-
φορετικός χτύπος καρδιάς, υπό χαμηλό και υποβλητικό φωτισμό, 
δημιουργώντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία.

Ο ΚΡΙΣΤΙΑΝ μΠΟΛΤΑΝΣΚΙ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ με ΤΑ  ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΑθηνΑΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ τηΣ 
ΑθηνΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ τηΣ.  

ΤΙ ΣΥΝΑΙΣθΗΜΑ ΚΡΥΒΕΙ ΚΑθΕ ΒΛΕΜΜΑ; 
μΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΝΑ 

ΧΑΡΑΚτηΡΙΣΤΟΥΝ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ;
ΠΩΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ μΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ τη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ;

Περιδιαβαίνοντας ανάμεσα στις φωτογραφίες, οι μαθητές 
αντιλαμβάνονται σημαντικές έννοιες όπως ντοκουμέντο, μνήμη, 
καταγραφή, αρχείο, συλλογική ιστορία. Τραβάνε φωτογραφίες 
των πορτραίτων τους, τις οποίες συνδυάζουν με προσωπικές 
φωτογραφίες που έχουν φέρει από το σπίτι για να φτιάξουν ένα 
συλλογικό πορτραίτο! 

Κατόπιν, οι μαθητές μεταβαίνουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο, όπου καλούνται, αν επιθυμούν, να ηχογραφήσουν σε 
πραγματικό χρόνο τους χτύπους της καρδιάς τους! Πέρα από 
το παιχνίδι, τα παιδιά συνειδητοποιούν με αυτό τον τρόπο πως 
διατηρούν το βιολογικό, αλλά και το ψυχολογικό τους «αποτύ-
πωμα» ζωντανό για πάντα! Ο χτύπος της καρδιάς τους –τόσο 
μοναδικός για τον καθένα από μας όσο και το δακτυλικό μας 
αποτύπωμα– θα καταγραφεί σε cd που θα πάρουν μαζί τους τα 
παιδιά ως αναμνηστικό.

Μια πρωτότυπη έκθεση-εμπειρία, όπου τα παιδιά αντιλαμβά-
νονται ότι η τέχνη δεν έχει όρια, καθώς υπάρχουν απεριόριστοι 
εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης και δημιουργίας... 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
—ΔΕΚΕμΒΡΙΟΣ

2013

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΛΥΚΕΙΑ
Απευθύνεται σε: 
Μαθητές από Ε΄ Δημοτικού 
μέχρι και Γ΄ Γυμνασίου. 
Για μαθητές Λυκείου, μόνο 
ξενάγηση.

Συντελεστές: 
Το πρόγραμμα θα πραγμα-
τοποιηθεί από την υπεύθυνη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
της Στέγης Γραμμάτων & 
Τεχνών, Μυρτώ Λάβδα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην 
έκθεση του Christian Boltanski: 
Ημερομηνίες: 
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 
από τη Δευτέρα 21 Οκτω-
βρίου μέχρι και την Τρίτη 17 
Δεκεμβρίου 2013

Ώρες: 
10:00-12:00 

Κόστος συμμετοχής: 
3€ ανά μαθητή

…με ΑΦΟΡμΗ μΙΑ ΕΚθΕΣΗ
—

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΣΤΙΣ ΕΚθΕΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ τηΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



17ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Στη ΣΚηνΗ
—

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Κάθε παράσταση που παρακολουθούμε, ως θεατές, κρύβει 
πολλή δουλειά από πίσω. Σε αυτό το πρωτότυπο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, οι μαθητές εξερευνούν την αθέατη όψη της σκηνής 
και γνωρίζουν διάφορες συνισταμένες που συμβάλλουν στη 
δημιουργία μιας παράστασης. 

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των 
μαθητών με τα τελευταίας τεχνολογίας «συστατικά» μιας ζωντα-
νής εκδήλωσης, κυρίως στους τομείς του θεάτρου, της μουσικής 
και του χορού. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα 
στάδια προετοιμασίας του τεχνικού εξοπλισμού και τις επιμέρους 
εργασίες που απαιτούνται για να φτάσουν στα μάτια και στα 
αυτιά των θεατών ο ήχος, η εικόνα και το φως.

Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι τα μικρόφωνα τοποθετούνται 
σε συγκεκριμένα σημεία; Γιατί τα φώτα χρειάζονται κατάλληλο 
κρέμασμα, σταμπιλάρισμα αλλά και ροοστάτες (dimmers) για να 
αυξομειώνεται η έντασή τους; Με ποιους μηχανισμούς αλλάζουν 
τα πατώματα ή μπαινοβγαίνουν τα σκηνικά στη σκηνή; 

Πίσω από τις κονσόλες και τους αυτοματισμούς υπάρχουν 
άνθρωποι και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
τις διάφορες ειδικότητες. Τι αρμοδιότητες έχει ο μηχανικός 
σκηνής, που πρέπει να συνεργάζεται με ευλάβεια με τον flyman, 
τον ηχολήπτη, τον τεχνικό φωτισμού και, βέβαια, τον διευθυντή 
σκηνής; Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του καθενός και πώς όλοι 
αυτοί συντονίζονται κατά τη διάρκεια μιας μουσικής, θεατρικής 
ή χορευτικής παράστασης; 

Πίσω από τη σκηνή, οι μαθητές θα μάθουν και θα κατανοήσουν 
τεχνικούς όρους διεθνούς ορολογίας, αλλά και τα βήματα εκείνα 
που οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό που απολαμ-
βάνουμε όλοι εμείς ως θεατές μπροστά στη σκηνή…

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΚΟΝΣΟΛΑ τηΣ ΣΚηνΗΣ; 
ΠΟΥ ΤΟΠΟθΕΤΟΥντΑΙ ΤΑ ΗΧΕΙΑ; 

ΠΩΣ ΡΥθμΙζΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΩΤΑ; 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΓΚΟΝΙΑ;

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— mΑΡΤΙΟΣ

2014
Aπευθύνεται σε: 
Μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου.
Το πρόγραμμα μπορεί να 
προσαρμοστεί και στις 
ανάγκες φοιτητών τεχνικών 
σχολών, όπως ΤΕΙ ή ΙΕΚ, κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 
Σε αυτή την περίπτωση 
μπορεί να διεξαχθεί σε δύο 
συναντήσεις για μεγαλύτερη 
εμβάθυνση.

Συντελεστές:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
θα πραγματοποιηθεί από τον 
Υπεύθυνο Τεχνικών Υπηρεσιών 
Θεάτρου της Στέγης Γραμμάτων 
& Τεχνών, Λευτέρη Καραμπίλα.

Ημερομηνίες: 
Πέμπτη 17, Παρασκευή 18, 
Πέμπτη 24 & Παρασκευή 25 
Οκτωβρίου, Παρασκευή 8, 
Τετάρτη 13, Πέμπτη 21 & 
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, 
Τρίτη 17 & Τετάρτη 18 Δεκεμ-
βρίου 2013, Πέμπτη 16, 
Παρασκευή 17, Πέμπτη 23 & 
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, 
Πέμπτη 6, Παρασκευή 7, 
Πέμπτη 13 & Παρασκευή 14 
Φεβρουαρίου και Πέμπτη 20 & 
Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Ώρες:
11:00-12:30

Κόστος συμμετοχής: 
3€ ανά μαθητή

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
Στη ΣΚηνΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



19Ο ΚΥΚΛΙΣμοΣ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
—

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 
ΣΚηνΟθΕΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑντζΑΣ

Μέσα από τα αδιέξοδα των προσώπων του έργου, ο Δημητριάδης 
μάς παρουσιάζει το αμείλικτο της ζωής και το εξίσου αμείλικτο του 
έρωτα. Διατηρώντας άρρηκτη τη σχέση αφήγησης, κίνησης και 
ήχου, ο καινοτόμος 26χρονος σκηνοθέτης Δημήτρης Καραντζάς 
αντιμετωπίζει το έργο σαν ένα αέναο χορικό της προσμονής και 
της ματαίωσης. Πρωταγωνιστές είναι έντεκα πρόσωπα διαφο-
ρετικού φύλου, γενιάς και σεξουαλικής προτίμησης, με μια κοινή 
και αδήριτη ανάγκη: να αγαπηθούν και να ανήκουν κάπου. Όπως 
όμως λέει ένα από τα πρόσωπα του έργου: «Πάντα αναζητούμε 
αυτό που δεν υπάρχει. Δεν μας αρκεί το υπαρκτό. Αυτό είναι 
το λάθος μας, αναπόφευκτο όμως, είναι στην φύση μας… Έτσι 
χάνουμε τις ζωές μας, αλλά και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να 
τις κερδίσουμε». 

Έρωτας και αδιέξοδο, αέναη αναζήτηση της αγάπης, αλλά και τα 
αναπόφευκτα της ύπαρξής μας, μπαίνουν στο μικροσκόπιο αυτού 
του έργου. Μετά το τέλος της παράστασης οι μαθητές συζητούν 
με τους συντελεστές της για τα καίρια ζητήματα της ανθρώπινης 
ύπαρξης που θίγει ο Δημητριάδης και τα οποία απασχολούν τους 
ίδιους, αλλά και όλες τις ηλικίες. 

Παράλληλα, γνωρίζουν τον διεθνούς αναγνώρισης δημιουργό 
του Πεθαίνω σαν χώρα, ενός κειμένου-ορόσημο, μέσα από ένα 
άπαιχτο έργο του που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αφιερωμένο «σε 
αυτούς που ζουν». Τι σημαίνει όμως «να ζεις»; «Η ζωή είναι κάτι το 
αμείλικτο» είχε δηλώσει. «Το ίδιο και η αγάπη», μοιάζει να μας λέει 
σε αυτό το αριστουργηματικό κείμενο. 

ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝθΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

Η ΣΤΕΓΗ ΤΙμΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕθΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ 
ΕΛΛηνΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ.

Ο ΤΑΛΑντΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑντζΑΣ 
ΣΚηνΟθΕΤΕΙ ΕΝΑ θΙΑΣΟ ΣΗΜΑντΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2013
Aπευθύνεται σε: 
Μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου

Συντελεστές
Κείμενο: 
Δημήτρης Δημητριάδης 
Σκηνοθεσία: 
Δημήτρης Καραντζάς
Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου
Ηχητικός σχεδιασμός: 
Δημήτρης Καμαρωτός
Σκηνικά: Ελένη Μανωλοπούλου
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Βοηθός σκηνοθέτη: 
Θεοδώρα Καπράλου 
Παίζουν: 
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, 
Γιώργος Γάλλος, 
Αλεξία Καλτσίκη, 
Μαρία Κεχαγιόγλου, 
Γιάννης Κλίνης, 
Περικλής Μουστάκης, 
Άρης Μπαλής, 
Γιάννος Περλέγκας, 
Όμηρος Πουλάκης, 
Μαρία Πρωτόπαππα, 
Χρήστος Στέργιογλου

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

Ώρες: 
10:00-13:00

Κόστος συμμετοχής:
5€ ανά μαθητή

Ο
ΚΥΚΛΙΣμοΣ 

ΤΟΥ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ

ΛΥΚΕΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
θΕΑΤΡΟ



21ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ: 
ΠΡΩΤΑ τηΝ ζΕΙΣ... μεΤΑ τηΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ...

—
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩμΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ μΑθΗΤΕΣ

Την περίοδο 2013-14, η Στέγη οργανώνει, για δεύτερη χρονιά, 
τρεις κύκλους βιωματικής μάθησης για σχολεία, με θέμα τη 
σύγχρονη τέχνη.
Οι κύκλοι απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλε-
γούν μετά από αίτηση. Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί 
σε μαθητές με περιορισμένες ευκαιρίες η δυνατότητα να έρθουν 
σε επαφή με την ελληνική σύγχρονη τέχνη και να μάθουν να την 
κατανοούν είτε ως θεατές είτε ως δημιουργοί.

Κάθε κύκλος περιλαμβάνει δώδεκα δράσεις που μοιράζονται 
ισόποσα σε τρεις χώρους: Μέσα στη Στέγη, όπου οι μαθητές 
παρακολουθούν διάφορα δρώμενα πολιτισμού, όπως θέατρο, 
μουσική, εικαστικά και χορό, σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς 
χώρους με την οργάνωση επισκέψεων και μέσα στη σχολική τάξη, 
όπου στήνονται εργαστήρια για συζήτηση αλλά και δημιουργική 
έκφραση των μαθητών πάνω στις «εμπειρίες πολιτισμού» που 
βίωσαν.

Τα παιδιά, υπό την παρακολούθηση μιας πολύ εξειδικευμένης 
ομάδας καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών, παρακολουθούν, για 
παράδειγμα, μια παράσταση και στη συνέχεια εκφράζουν τις 
εντυπώσεις τους λεκτικά ή δημιουργικά, μέσα στην τάξη: Τι διαφο-
ρές είχε αυτή η σύγχρονη παράσταση από μια αρχαία παράσταση; 
Πώς οι διάλογοι και οι σκηνές μπορούν να γίνουν μουσικό έργο 
ή ζωγραφιά; Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί, παρακολουθώντας 
τους ειδικούς, αποκτούν την τεχνογνωσία και τα «υλικά» ώστε να 
συνεχίσουν οι ίδιοι αντίστοιχα προγράμματα στην τάξη καθ’ όλη 
τη διάρκεια της χρονιάς.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— μΑΡΤΙΟΣ 

2014
Απευθύνεται σε: 
Μαθητές Δημοτικού & 
Γυμνασίου

Ημερομηνίες: 
Οκτώβριος 2013 -
Μάρτιος 2014

Κόστος συμμετοχής: 
Δωρεάν

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
xΟΡΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
μοΥΣΙΚΗ
θΕΑΤΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΤΕΧΝΗ: 
ΠΡΩΤΑ

τηΝ ζΕΙΣ… 
μεΤΑ

τηΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ…

>>>

ΠΩΣ μΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ μΑθΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ με 

τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ; ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΑντΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΙΣθΗΜΑ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ 

ΝΙΩθΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥτηΝ; 
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- Τα σχολεία που θα επιλεγούν πρέπει να δεσμευτούν ότι θα 
συμμετάσχουν σε όλες τις δράσεις του προγράμματος. Οι 20 
μαθητές που θα πάρουν μέρος από κάθε σχολείο, κατόπιν σύστα-
σης από τους εκπαιδευτικούς τους και επιλογής του σχολείου, θα 
πρέπει να είναι οι ίδιοι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
Όλες οι δράσεις απαιτούν την παρουσία δύο καθηγητών του 
σχολείου μαζί με τους μαθητές (καθηγητές-συνοδοί). Η ευθύνη 
για τη διασφάλιση της έγκρισης των γονέων και κηδεμόνων, όπως 
και τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων που μπορεί να απαιτηθούν, 
επαφίεται αποκλειστικά στη Διεύθυνση του Σχολείου.

- Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στα σχολεία. 

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου 
«Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα βιωματικής 
μάθησης» της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο 
Πολίτης». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρη-
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα δεν στοχεύει φυσικά να «διδάξει» χορό, μουσική 
ή ζωγραφική, αλλά να φέρει τους συμμετέχοντες κοντά στην 
πράξη δημιουργίας και στην «ανάγνωση» ενός έργου. Συνειδη-
τοποιώντας πως ο δρόμος για αυτά τα δύο περνάει μέσα από το 
προσωπικό βίωμα, οι μαθητές αποκτούν την αυτοπεποίθηση και 
τα εργαλεία για να εκφραστούν. Νιώθουν πως νομιμοποιούνται 
και οι ίδιοι να «παράγουν» τέχνη και δεν φοβούνται πλέον να 
ερμηνεύουν τα έργα τέχνης με το δικό τους τρόπο. 

Άλλες πληροφορίες: 
- Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και σχολικές ομάδες, θα 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση education@sgt.gr μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2013. 
Οι απαντήσεις θα δοθούν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2013. Φέτος θα 
επιλεγούν ένα γυμνάσιο και δύο δημοτικά, καθώς και περιορισμέ-
νος αριθμός εκπαιδευτικών. 

- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις δράσεις, καθώς 
και το κόστος για τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία και 
την είσοδό τους (εισιτήριο) στους διάφορους χώρους, καλύπτο-
νται από το πρόγραμμα.

- Όλες οι δράσεις, είτε αυτές διεξάγονται στη Στέγη, είτε στους 
αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, είτε στη σχολική τάξη, 
πρέπει να πραγματοποιούνται τις καθημερινές, στο διάστημα 
ανάμεσα στις 9:30 και στις 14:30. Υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος 
διάρκειας κάθε δράσης θα είναι 3-4 ώρες. 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ: 
ΠΡΩΤΑ τηΝ ζΕΙΣ... μεΤΑ τηΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ...

—
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩμΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ μΑθΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— μΑΡΤΙΟΣ

2014

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
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Απευθύνεται σε: 
Μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου

Ημερομηνίες: 
Οκτώβριος 2013 - 
Απρίλιος 2014 
(8 τρίωρες συναντήσεις 
που πραγματοποιούνται 
μέσα σε ένα δίμηνο) 

Κόστος συμμετοχής: 
Δωρεάν

Διαδικασία αίτησης 
και επιλογής:
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές 
ομάδες θα πρέπει να υπο-
βάλουν αίτηση συμμετοχής 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
education@sgt.gr μέχρι την 
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013. 
H αίτηση πρέπει να συνοδεύ-
εται από πρόταση σχετικά με 
το εργαστήριο για το οποίο 
ενδιαφέρεται η ομάδα. Κάθε 
σχολείο μπορεί να συμμετάσχει 
μόνο σε ένα εργαστήριο. 
Οι απαντήσεις θα δοθούν μέχρι 
την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013. 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: 
Αναστάσιος-Ιωάννης Δ. Μεταξάς
Σχεδιασμός Δράσεων Αρχείου: 
Αφροδίτη Παναγιωτάκου
Project Manager: 
Θοδωρής Χιώτης

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

& ΤΕΧΝΕΣ

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
—

Η ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, με ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ ΠΟΙΗτη

Η Στέγη και το Αρχείο Καβάφη μπαίνουν στη σχολική τάξη και, 
μιλώντας στη γλώσσα των μαθητών, φέρνουν την καβαφική 
ποίηση στα θρανία με τον πλέον βιωματικό τρόπο. 

Μέσα από πέντε πρωτότυπα εργαστήρια, οι δύο φορείς 
προσεγγίζουν τα «ιερά» και πιθανώς δυσπρόσιτα κείμενα του 
Αλεξανδρινού ποιητή, αξιοποιώντας τη σύμπραξη των πλέον 
«απρόβλεπτων» τεχνών. Αυτή η δημιουργική και πρωτότυπη 
ανάγνωση θα βοηθήσει τους μαθητές στην καλύτερη κατανόηση 
και ερμηνεία των ποιημάτων του, ενώ το υλικό που θα προκύψει 
θα αναδείξει το σύγχρονο χαρακτήρα του.

Οι πέντε σχολικές ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν από ένα εργαστήριο η καθεμία. Κάθε 
εργαστήριο περιλαμβάνει έναν κύκλο οχτώ συναντήσεων που θα 
πραγματοποιείται από το Αρχείο Καβάφη και τη Στέγη μαζί με 
καλλιτέχνες και λογοτέχνες. 

>>>

μΠΟΡΟΥμε ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥμε ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ 
μεΣΑ ΑΠΟ…. ΚΟΜΙΚΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΙ μοΥΣΙΚΗ ΧΙΠ-ΧΟΠ;

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2014

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ

Ο
ΚΑΒΑΦΗΣ

ΠΑΕΙ
ΣΧΟΛΕΙΟ
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1. 
o ΚΑΒΑΦΗΣ

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ... 
Δημιουργία αντικειμένων εμπνευσμένων από τα ποιήματα του 
Καβάφη

Με χαρτιά, ξύλα και άλλα υλικά στα χέρια, οι μαθητές δημιουρ-
γούν μια σειρά αντικειμένων με πηγή έμπνευσης τα ποιήματα του 
Αλεξανδρινού ποιητή. 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την ποιήτρια Κατερίνα 
Ηλιοπούλου και την εικαστικό Ηλιάννα Σκουλάκη. 

2.
ΚΑθΕ ΣΤΙΧΟΣ ΚΑΙ μΙΑ ΕΙΚΟΝΑ... 

ΚΙ ΑΝ Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΗΤΑΝ ΚΟΜΙΚΣ;
Εικονογράφηση ποιημάτων του Καβάφη

Πώς θα ήταν άραγε η «Ιθάκη» εικονογραφημένη; Οι στίχοι 
γίνονται εικόνες και οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν τα 
δικά τους κόμικς. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την 
ποιήτρια Μαρία Τοπάλη και τον ζωγράφο-εικονογράφο Βασίλη 
Παπατσαρούχα.

3. 
ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΕμΑΤΟ… ΚΑΒΑΦΗ 
Εικαστική παρέμβαση στο σχολείο με αφορμή τον Καβάφη 

Με κατασκευές από λέξεις και κουτιά, μετατρέπουμε το χώρο του 
σχολείου σε ένα απόλυτο καβαφικό περιβάλλον. Δημιουργούμε 
ένα εικαστικό έργο μεγάλης κλίμακας και το σχολείο πάντα 
Καβάφη θα θυμίζει! 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τον συγγραφέα Χρήστο 
Χρυσόπουλο και τον εικαστικό Κώστα Ρουσσάκη. 

4.
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΠΑντΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ... 

ΚΑΙ ΑΥτη τη ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΙΠ-ΧΟΠ
Απόδοση / διασκευή ποιημάτων του Καβάφη σε ιδίωμα χιπ-χοπ

Πώς θα μπορούσε να αποδοθεί το «Επέστρεφε» σε χιπ-χοπ
ιδίωμα; Η Στέγη και το Αρχείο προ(σ)καλούν μαθητές και καθη-
γητές να σκεφτούν με εντελώς εναλλακτικό τρόπο το έργο του 
Αλεξανδρινού ποιητή. 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τον ποιητή Θωμά 
Τσαλαπάτη και τον μουσικό παραγωγό και καλλιτέχνη χιπ-χοπ 
Jeff Gonzalez.

5.
ΚΑΒΑΦΗΣ: ΕΝΑΣ ΠΟΙΗτηΣ, 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 
Καινοτόμες αφηγήσεις του καβαφικού έργου

Έχετε φανταστεί το «Περιμένοντας τους βαρβάρους» ως θεατρικό 
έργο; Μπορείτε να σκεφτείτε μια διαφορετική απαγγελία του; Στο 
εργαστήριο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βίντεο, animation 
και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας! 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τον ποιητή 
Παναγιώτη Ιωαννίδη και τον σκηνοθέτη Γρηγόρη Χατζάκη. 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

2014

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

& ΤΕΧΝΕΣ

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
—

Η ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, με ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ ΠΟΙΗτη
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ΝΟΕμΒΡΙΟΥ 

2013
Απευθύνεται σε: 
Μαθητές Λυκείου

Συντελεστές:
Συγγραφή & Σκηνοθεσία: 
Toshiki Okada
Ερμηνεύουν: Taichi Yamagata, 
Makoto Yazawa, Yukiko Sasaki, 
Mari Ando, Izumi Aoyagi
Μουσική: Sangatsu
Σκηνικά: Shusaku Futamura 
Δραματουργία: Sebastian Breu
Κοστούμια: Yuko Ikeda (Luna 
Luz)
Διεύθυνση Σκηνής: Koro Suzuki
Ήχος: Norimasa Ushikawa
Φωτισμοί: Tomomi Ohira
Βίντεο: Shimpei Yamada

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Ώρες: 
11:00-13:00

Κόστος συμμετοχής:
5€ ανά μαθητή

ΛΥΚΕΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
θΕΑΤΡΟ

grounD 
and Floor

grounD and Floor 
—

toshiki ΟΚaDa / ChelFitsCh 

Σοκαρισμένοι από την άρνηση της ιαπωνικής κοινωνίας να 
διαχειριστεί την τραγωδία της Φουκουσίμα, ο Τοσίκι Οκάντα, 
η εξαιρετική του ομάδα chelfitsch και το μουσικό συγκρότημα 
Sangatsu παρουσιάζουν μια αρχετυπική όσο και επαναστατική 
αλληγορία για μια Ιαπωνία και μια ανθρωπότητα απελπιστικά 
συμβιβασμένες με την ίδια την καταστροφή τους. Με υπόγειο 
χιούμορ και οργισμένη μελαγχολία, ο Οκάντα μιλά στο Ground 
and Floor για τη λήθη των ουρανοξυστών, τη μυθική Χώρα του 
Ανατέλλοντος Ηλίου και την τελματωμένη Ιαπωνία του παρόντος. 

Τιμώντας το παραδοσιακό χοροθέατρο Νο, όπου οι νεκροί και οι 
ζωντανοί μοιράζονται τη σκηνή, εμφανίζει μια νεκρή πεθερά να 
στοιχειώνει την έγκυο νύφη της. Η γη τρέμει και οι ήρωες του έρ-
γου, ζωντανοί και νεκροί, γραπώνονται με άγρια απελπισία ο ένας 
από τον άλλον. Με απροσδόκητη σωματικότητα, μουσικότητα και 
εικαστική ματιά, ο Οκάντα παραδίδει μια σύγχρονη τελετουργία 
με post-punk ζωντανή υπόκρουση, ιαπωνική ατμόσφαιρα και 
οικουμενικές αγωνίες. 

Στο τέλος της παράστασης οι μαθητές ανοίγουν διάλογο με τους 
συντελεστές της για τα βασικά κοινωνικά, οικολογικά και πολιτι-
σμικά προβλήματα της Ιαπωνίας, που πλήττουν όλο το σύγχρονο 
κόσμο.

Ανατρέχοντας στα καταστροφικά γεγονότα που έπληξαν την 
Ιαπωνία το Μάρτιο του 2011 –σεισμός μεγέθους 9,0 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ και τσουνάμι με συνέπεια το ατύχημα στον 
πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα, μια από τις σοβαρότερες οικολογι-
κές καταστροφές του πλανήτη– οι μαθητές συζητούν για αυτή την 
περφόρμανς, που αποτελεί κραυγή αγωνίας, και προβληματίζο-
νται για το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη. 
«Μετά τη Φουκουσίμα, τι;» αναρωτιέται ο Ιάπωνας συγγραφέας 
και οι μαθητές μαζί του… 

Ο ΑΒΑΝΓΚΑΡντ ΙΑΠΩΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, 
ΣΚηνΟθΕτηΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑζΕΙ Στη ΣΤΕΓΗ τη ΝΕΑ 
ΠΕΡΦΟΡμΑΝΣ ΤΟΥ τηΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙ 

«μοΥΣΙΚΟ θΕΑΤΡΟ με ΦΑντΑΣμΑΤΑ». 



31ΝΟΕμΒΡΙΟΣ 2013
— ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2014
Απευθύνεται σε: 
Μαθητές από Β΄ Γυμνασίου 
μέχρι και Γ΄ Λυκείου 

Συντελεστές:
Kείμενο: Λένος Χρηστίδης
Σκηνοθεσία: 
Σοφία Βγενοπούλου
Σκηνικά & Κοστούμια: 
Εύα Μανιδάκη
Επιμέλεια Κίνησης: 
Σταυρούλα Σιάμου
Φωτισμοί: 
Φίλιππος Κουτσαφτής
Δραματουργική Συνεργασία: 
Κατερίνα Κωνσταντινάκου & 
Παναγιώτα Κωνσταντινάκου
Βοηθός Σκηνοθέτη & 
Συντονισμός Παραγωγής: 
Κατερίνα Σκουρλή
Ερμηνεύουν: 
Αντιγόνη Φρυδά, 
Γιάννης Νιάρρος, 
Θανάσης Μεγαλόπουλος, 
Μιχάλης Πανάδης, 
Νατάσα Παπανδρέου, 
Χαρά Ιωάννου

Ημερομηνίες:
7 Νοεμβρίου 2013 - 
11 Απριλίου 2014, 
κάθε Πέμπτη και Παρασκευή
 
Ώρες:
11:00-13:00 

Κόστος συμμετοχής: 
5€ ανά μαθητή 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
sgt.gr/education

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΕΦΗΒΙΚΟ
θΕΑΤΡΟ

ΤΟ ΤΡΕΝΟ

ΤΟ ΤΡΕΝΟ
—

ΤΟΥ ΛΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
ΣΚηνΟθΕΣΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Ένα τρένο. Έξι επιβάτες. Έξι πορείες που δεν έχουν ακόμα χαραχτεί. 
Ένα ταξίδι. Προς το μέλλον. Το μέλλον των έξι επιβατών. Και του 
τρένου. Ένα μέλλον αβέβαιο. Αλλά και βέβαιο. Και συγκινητικό. Και 
ανόητο. Και απαραίτητο. Οι επιβάτες κυλούν με ταχύτητα πάνω στις 
ράγες. Προς τον τελικό προορισμό. Ποιος ακριβώς είναι αυτός, 
δεν το ξέρουν.» 
Η παραπάνω περιγραφή είναι ταιριαστή τόσο για το Τρένο του 
Λένου Χρηστίδη, τη νέα παραγωγή της Εφηβικής Σκηνής της 
Στέγης, όσο και για την ίδια την εφηβεία.
Η ανάθεση θεατρικών έργων για το εφηβικό κοινό σε Έλληνες 
συγγραφείς είναι μια καινοτομία που εισήγαγαν πριν από δύο 
χρόνια η Στέγη και η Grasshopper-Youth, για να αφουγκραστούν 
καλύτερα τον παλμό της νεολαίας. Μετά την πολύ επιτυχημένη 
συνεργασία με τους συγγραφείς Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και 
Γιάννη Τσίρο, έρχεται η σειρά του Λένου Χρηστίδη, αλλά με μια 
σημαντική διαφορά: στη συγγραφική διαδικασία του Τρένου 
συμμετείχαν και οι ίδιοι οι έφηβοι και, πιο συγκεκριμένα, η θεα-
τρική ομάδα του 14ου Λυκείου Περιστερίου, με τη συνεργασία της 
οποίας γράφτηκε και παρουσιάστηκε μια πρώτη μορφή του έργου 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου 2013 στη Στέγη.
Φέτος, λοιπόν, η Εφηβική Σκηνή της Στέγης αποκτά νέα 
δυναμική με μια ακόμη καινοτομία: Επιλέγει μια παράσταση 
από το 3ο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου και την παρουσιάζει 
ως κύρια παράσταση της Εφηβικής Σκηνής, αυτή τη φορά όμως 
με επαγγελματικό θίασο, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου. 
Η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται με μεγάλη επιτυχία σε 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με παράδοση στο εφηβικό θέατρο 
και έχει καρποφορήσει σημαντικά θεατρικά έργα για εφήβους. 

>>>

ΕΝΑ ΑΣΤΕΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ «ζΟΡΙΚΟ» ΕΡΓΟ 
ΓΙΑ τηΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ τηΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ, 

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΛΑντΟΥΧΟ
ΕΛΛηνΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΛΕΝΟ ΧΡΗΣΤΙΔΗ, 

με τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μΑθΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ.
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Το νέο έργο του Λένου Χρηστίδη είναι γραμμένο για το εφηβικό 
κοινό – αλλά όχι μόνο. Μιλώντας στη γλώσσα των εφήβων, ο 
εναλλακτικός συγγραφέας αποφεύγει την παγίδα του διδακτισμού 
και τους παρακινεί να προβληματιστούν πάνω σε ανησυχίες της 
δικής τους ζωής και καθημερινότητας. 

Οι έξι επιβάτες του τρένου ξεκινούν για ένα ταξίδι με άγνωστο 
προορισμό, για ένα μυστήριο και ενίοτε τρομακτικό ταξίδι. Δεν 
μπορούν να ξέρουν τι θα διαδραματιστεί στο ένα και μοναδικό 
βαγόνι του, ούτε ποιος πραγματικά είναι αυτός που κάθεται στη 
διπλανή θέση. Δεν μπορούν καν να κατέβουν προτού ολοκληρωθεί 
η διαδρομή. Οι έξι επιβάτες είναι έφηβοι και δεν ξέρουν καλά-
καλά τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάνουν ένα ταξίδι αυτογνωσίας 
αγνοώντας όσους τους υπαγορεύουν τι να κάνουν. Διανύουν μια 
πορεία ενηλικίωσης προς τον αβέβαιο και αινιγματικό κόσμο των 
ενηλίκων. Θα μπορέσουν άραγε να επηρεάσουν τη διαδρομή και 
να ορίσουν οι ίδιοι τη ζωή τους;

Η παρακολούθηση της παράστασης Το τρένο από τα σχολεία έχει 
δύο συμπληρωματικά στάδια: 

Εκπαιδευτικό υλικό προς επεξεργασία μέσα στην τάξη 
Πριν από την παράσταση η Στέγη αποστέλλει στους καθηγητές 
εκπαιδευτικό υλικό, όπου περιέχονται πρακτικές ιδέες και οδηγίες 
για την προετοιμασία των μαθητών, αλλά και για την αξιοποίηση 
μέσα στην τάξη των θεμάτων που θίγει το έργο. 

Βιωματικό εργαστήριο μετά την παράσταση 
Μετά το τέλος της παράστασης πραγματοποιείται βιωματικό 
εργαστήριο, που περιλαμβάνει συζήτηση, παιχνίδια και άλλες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τους ηθοποιούς και τους 
συντελεστές, πάνω σε καίρια θέματα της καθημερινότητας των 
εφήβων, όπως η σεξουαλική ταυτότητα, η οικογένεια, η διασημό-
τητα και ο ρατσισμός.

Εκτός από το Τρένο του Λένου Χρηστίδη, στο φετινό πρόγραμμα 
της Στέγης εντάσσονται άλλες τρεις παραστάσεις που ανέβηκαν 
πέρυσι, στο 3ο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου, οι οποίες θα 
παρουσιαστούν από τις εφηβικές ομάδες που τις δημιούργησαν. 
Πρόκειται για τις παραστάσεις:
·  Η ζωή δεν είναι εύκολο πράμα της Γεωργίας Μαυραγάνη   
 (14-15 Δεκεμβρίου 2013)
·  Η παράσταση του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής 
 Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας (18-19 Ιανουαρίου 2014)
·  Οι παππούδες του Ρόρυ Μαλλάρκυ 
 (15-16 Φεβρουαρίου 2014) 

ΤΟ ΤΡΕΝΟ
—

ΤΟΥ ΛΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
ΣΚηνΟθΕΣΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΟΕμΒΡΙΟΣ 2013
— ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2014

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΕΦΗΒΙΚΟ
θΕΑΤΡΟ
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ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ, ΠΑΙζΟΥΝ 
ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΝ θΕΑΤΡΟ ΦΤΙΑΓμεΝΟ ΑΠΟ 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΕΤΑΡτη 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΦΗΒΙΚΟΥ 

θΕΑΤΡΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΑ θΕΑΤΡΙΚΑ 
ΚΑΤΟΡθΩμΑΤΑ τηΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ!

ΝΟΕμΒΡΙΟΣ 2013 
— ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

2014 
Απευθύνεται σε: 
Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Συντελεστές: 
Συντονισμός & Καλλιτεχνική 
επιμέλεια: 
Σοφία Βγενοπούλου, 
Βαγγέλης Κυριακού, 
Κατερίνα Σκουρλή

Ημερομηνίες διεξαγωγής 
των εργαστηρίων: 
Νοέμβριος 2013 -
Απρίλιος 2014

Ημερομηνίες διεξαγωγής του 
Φεστιβάλ: 
Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και 
Κυριακή 13 Απριλίου 2014

Κόστος συμμετοχής: 
Δωρεάν

Διαδικασία αίτησης και 
επιλογής 
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές 
ομάδες θα πρέπει να υποβά-
λουν αίτηση συμμετοχής από τη 
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 
την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 
2013, είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση education@sgt.gr, 
είτε τηλεφωνικά στο 213-
017-8002. Οι απαντήσεις θα 
δoθούν μέχρι την Παρασκευή 1 
Νοεμβρίου 2013. Τα εργαστήρια 
πραγματοποιούνται δωρεάν. 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ

40 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΦΗΒΙΚΟΥ
θΕΑΤΡΟΥ

40  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΦΗΒΙΚΟΥ θΕΑΤΡΟΥ 
—

ΑΠΟ τη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ θΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΩΣ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣμΑ 

μΙΑΣ θΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Με κεντρικό τίτλο «Έφηβοι-Πολίτες του κόσμου» η Στέγη και η 
ομάδα Grasshopper-Youth, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της 
Σοφίας Βγενοπούλου, διοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη 
χρονιά το Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου που απευθύνεται σε 
σχολικές ομάδες Γυμνασίου και Λυκείου. 

Το Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου στη Στέγη έχει πλέον καθιερωθεί 
στις συνειδήσεις των εφήβων, αλλά και των ενηλίκων, ως ο 
επίσημος θεσμός Εφηβικού Θεάτρου. Με τον ενθουσιασμό, τη 
δυναμική, αλλά και την εμπειρία των τριών προηγούμενων επιτυ-
χημένων φεστιβάλ, η Στέγη προσκαλεί και φέτος τους εφήβους να 
δημιουργήσουν κείμενα που θα εκφράζουν τους προβληματισμούς 
και τα όνειρά τους, κείμενα τα οποία οι ίδιοι θα ερμηνεύσουν 
κατόπιν στη σκηνή. Στόχος είναι η παραγωγή θεατρικής γραφής 
υψηλής ποιότητας για έφηβους –και όχι μόνο– χρησιμοποιώντας 
τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το ταλέντο της νέας γενιάς, 
πάντοτε σε συνεργασία με έμπειρους ανθρώπους από το χώρο 
του θεάτρου. 

Οι σχολικές ομάδες, που θα επιλεγούν κατόπιν αίτησης, θα συμ-
μετέχουν δωρεάν σε έναν κύκλο εντατικών εργαστηρίων που θα 
πραγματοποιηθούν από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στο χώρο 
του σχολείου τους. Για όσες ομάδες συμμετέχουν στο φεστιβάλ 
είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της εφηβικής παράστασης 
Το Τρένο του Λένου Χρηστίδη, που ανεβαίνει στη Στέγη την 
περίοδο 2013-14. Το έργο αυτό γράφτηκε από τον συγγραφέα 
μαζί με τη θεατρική ομάδα του 14ου Λυκείου Περιστερίου, στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου 2013 στη Στέγη, όπου 
και παρουσιάστηκε από τους μαθητές. 

>>>

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΕΦΗΒΙΚΟ
θΕΑΤΡΟ
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Και το φετινό φεστιβάλ αναζητά μια ποικιλία μορφών θεατρικής 
έκφρασης για τους εφήβους και περιλαμβάνει: 
• Νεοελληνικά έργα που θα γραφτούν από επιλεγμένους συγγρα-
φείς μετά από τα εργαστήρια με τις αντίστοιχες σχολικές ομάδες 
που θα τα παρουσιάσουν.
• Μεταφρασμένα έργα, σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, 
όπως το φεστιβάλ εφηβικού θεάτρου Connections του Εθνικού 
Θεάτρου της Αγγλίας. 
• Έργα που θα προκύψουν από τεχνικές θεατρικής γραφής και 
αυτοσχεδιασμούς των αντίστοιχων σχολικών ομάδων που θα τα 
παρουσιάσουν (θέατρο επινόησης).

Τα εργαστήρια θα έχουν τη μορφή εβδομαδιαίων συναντήσεων 
και θα συντονίζονται από την Grasshopper-Υouth και το Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Στέγης. Καλλιτέχνες του 
θεάτρου, ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς, δραματουργοί και 
σκηνοθέτες θα κατευθύνουν τους μαθητές, ώστε μέσα από τη 
δημιουργική έκφραση και τους αυτοσχεδιασμούς να δημιουργή-
σουν τα δικά τους, πρωτότυπα θεατρικά κείμενα. Κατόπιν, και 
μετά από σκηνοθετικές οδηγίες, τα κείμενα αυτά θα πάρουν 
σταδιακά τη μορφή παράστασης, ενώ στην τελική ευθεία προς το 
Φεστιβάλ οι έφηβοι θα έρθουν σε επαφή και με το τεχνικό μέρος 
της προετοιμασίας, το σχεδιασμό των φωτισμών και του ήχου.

Η δράση ολοκληρώνεται το τριήμερο 11-13 Απριλίου 2014,
ημέρες διεξαγωγής του Φεστιβάλ, οπότε όλες οι σχολικές ομάδες 
θα παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους στη Μικρή Σκηνή 
της Στέγης! 

Με τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ, οι έφηβοι θα ανήκουν 
πλέον επίσημα σε μια «θεατρική ομάδα», που με τις απαραίτητες 
γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία θα μπορεί να ανεβάσει και 
άλλες πολλές παραστάσεις στο μέλλον.

40  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΦΗΒΙΚΟΥ θΕΑΤΡΟΥ 
—

ΑΠΟ τη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ θΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΩΣ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣμΑ 

μΙΑΣ θΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΟΕμΒΡΙΟΣ 2013 
— ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

2014 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΕΦΗΒΙΚΟ
θΕΑΤΡΟ
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2013Απευθύνεται σε: 

Μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
Δημοτικού (και προσαρμόζεται 
στο επίπεδο γλωσσομάθειας 
των συμμετεχόντων).

Συντελεστές: 
Το πρόγραμμα θα πραγματο-
ποιηθεί από τον συνθέτη και 
μουσικολόγο Ανάργυρο Δενιόζο, 
τη μουσικό και μουσικοπαιδα-
γωγό Σόνια Χαραλαμπίδου 
και τη μέτζο-σοπράνο Άννα 
Παγκάλου.

Ημερομηνίες: 
Δευτέρα 18, Τρίτη 19, 
Τετάρτη 20, Δευτέρα 25, 
Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 
Νοεμβρίου 2013

Ώρες: 
10:00-12:00

Κόστος συμμετοχής: 
4€ ανά μαθητή

Ποιος ήταν ο Luciano Berio: 
Η επιρροή του Μπέριο 
στην εξέλιξη της σύγχρονης 
μουσικής υπήρξε καθοριστική. 
Αρνούμενος να ακολουθήσει 
μια συγκεκριμένη σχολή στη 
μουσική, χρησιμοποίησε διά-
φορες τεχνικές στις συνθέσεις 
του. Θεωρείται πρωτοπόρος 
σε πειραματισμούς, στην 
ηλεκτρονική μουσική και στην 
ανάπτυξη της τεχνικής του 
«κολλάζ». 

Από τα έργα του ξεχωρίζουν 
τα Circles για γυναικεία φωνή, 
άρπα και δύο κρουστούς 
(1960), Laborintus II για 
ορχήστρα, αφηγητή, χορωδία 
και μαγνητοταινία (1965), η 
όπερα Opera (1970), οι Sequenze 
(1966-2002), μια σειρά από 14 
έργα για διάφορα σόλο όργανα 
και φωνή στα οποία εξερεύνησε 
νέες τεχνικές στη χρήση των 
παραδοσιακών οργάνων, και 
η Sinfonia (1968), ένα δεξιοτε-
χνικό έργο με πολλά στοιχεία 
μουσικού «κολλάζ».

ΔΗΜotika

ΔΩΣΕ μοΥ 
ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΩ…
μοΥΣΙΚΗ

ΔΩΣΕ μοΥ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΩ… μοΥΣΙΚΗ  

—
Η ΣΧΕΣΗ τηΣ ΓΛΩΣΣΑΣ με τη μοΥΣΙΚΗ 

μεΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣτηΡΙo ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕμΠΝΕΥΣμεΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ lUCiaΝΟ BErio

Με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του Ιταλού συνθέτη 
Λουτσιάνο Μπέριο (1925-2003), η Στέγη διοργανώνει μια σειρά 
εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και ένα πρωτότυπο εργαστήριο, 
όπου οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους μουσική σύνθεση με 
τον πλέον παιχνιδιάρικο και βιωματικό τρόπο!

Ο Μπέριο χρησιμοποίησε την ανθρώπινη γλώσσα ως ανεξά-
ντλητη πηγή έμπνευσης. Κείμενα ολόκληρα, φράσεις, λέξεις, 
γράμματα, φωνήματα και γλωσσικοί ήχοι αποτέλεσαν την «πρώτη 
ύλη» για να εκφραστεί μουσικά στις συνθέσεις του. Εμπνευσμένο 
από έργα του, το εργαστήριο αυτό φέρνει τους μαθητές σε επαφή 
με τον μεγάλο συνθέτη του 20ού αιώνα και τους αποκαλύπτει 
έμπρακτα την άμεση σχέση της γλώσσας με τη μουσική. 

Πόσο απλό είναι να συνθέσεις ένα μουσικό έργο μετατρέποντας 
τα γράμματα σε νότες; Πώς οι λέξεις μπλέκονται με τις μελωδίες 
και οι φωνές συνδιαλέγονται με τα όργανα;
Τα παιδιά ακολουθούν την πρωτότυπη τεχνική σύνθεσης του 
Μπέριο και διασκεδάζουν. Πρώτο βήμα είναι η εξερεύνηση του 
υλικού της γλώσσας και η «μετάφρασή» του στο σύστημα των 
μουσικών ήχων. Μέσα από το παιχνίδι και τον πειραματισμό, 
ανακαλύπτουν τους ήχους που αντιπροσωπεύουν πιο πιστά τους 
ήχους της γλώσσας: Τι νότα είναι το «α»; Ποιο πνευστό όργανο 
αποδίδει καλύτερα το «ρ», το φλάουτο ή το κλαρινέτο; 
Οι ήχοι που προκύπτουν εφαρμόζονται στη συνέχεια πάνω στα 
κείμενα και έτσι οι μαθητές καταλήγουν να έχουν ενορχηστρώσει 
το δικό τους μουσικό έργο! 
Το τελευταίο στάδιο είναι να αποτυπώσουν τη σύνθεσή τους στη 
δική τους γραφική ή λεκτική παρτιτούρα που θα είναι και ο οδηγός 
κατά την εκτέλεση του έργου τους στο τέλος.

ΠΩΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΝΟντΑΙ ΝΟΤΕΣ; 
ΠΟΙΟ ΟΡΓΑΝΟ θΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

ΤΟ «Π»; 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
μοΥΣΙΚΗ



4119 
ΝΟΕμΒΡΙΟΥ

2013
Aπευθύνεται σε: 
Μαθητές Λυκείου 

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Σίμος Κακάλας
Σύνθεση κειμένων – 
Δραματουργική Επεξεργασία: 
Έλενα Μαυρίδου
Σκηνικά & Κοστούμια: 
Kenny MacLellan
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
Βοηθός Σκηνοθέτη & Βοηθός 
Δραματολόγος: 
Δημήτρης Καλακίδης
Παίζουν: 
Δήμητρα Κούζα, 
Έλενα Μαυρίδου, 
Δήμητρα Λαρεντζάκη, 
Βαγγέλης Κρανιώτης, 
Βασίλης Παπαγεωργίου

Ημερομηνία: 
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 

Ώρες: 
11:00-13:00 

Κόστος συμμετοχής: 
5€ ανά μαθητή

ΛΥΚΕΙΑ

ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ
—

ΕΤΑΙΡΕΙΑ θΕΑΤΡΟΥ ΧΩΡΟΣ

Παραφράζοντας τον Νίτσε και την περίφημη φράση του 
«ο Θεός είναι νεκρός», η ομάδα του Σίμου Κακάλα, στην πρώτη 
της συνεργασία με τη Στέγη, παρουσιάζει ένα υπερρεαλιστικό 
σκηνικό θέαμα επιστημονικής φαντασίας που θα μπορούσε να 
έχει τον υπότιτλο «ο πολιτισμός είναι νεκρός». Γιατί τα πάντα στο 
Τέλος διαδραματίζονται σε μια απέραντη χωματερή, ένα νεκροτα-
φείο του ανθρώπινου πολιτισμού. 
Στην κορυφή του επιβιώνει, στα όρια της εξαθλίωσης, μια 
αγέλη ανθρώπων. Μοιάζουν με άστεγους-κλοσάρ, είναι οι 
άθλιοι κλόουν-καρικατούρες, τα απομεινάρια ενός πλάσματος 
που κάποτε ονομαζόταν Άνθρωπος. Κάνουν ιδιότυπες τελετές 
που έχουν σχέση με την τροφή, την οποία δεν βρίσκουν πια και 
ανασυνθέτουν τη χαμένη τους ταυτότητα από τα πράγματα που 
βρίσκουν στα σκουπίδια: μία σελίδα από το Γλάρο του Τσέχοφ και 
μία άλλη από το Περιμένοντας τον Γκοντό του Beckett, μια αφίσα 
της Madonna και ένα άχρηστο πλέον gadget, δύο φράσεις του 
Tenessee Williams και ένα απόφθεγμα του James Joyce. 
Με έμμεσες αναφορές στον τυφώνα Κατρίνα και την καταστροφή 
της Φουκουσίμα, αλλά και στις ταινίες Stalker, Mad Max και 
Delicatessen, το έργο δημιουργεί ιδανικό πεδίο συζήτησης και 
προβληματισμού για τους μαθητές, θέτοντας καίρια ερωτήματα 
του αιώνα μας με σύγχρονη γλώσσα και φουτουριστική διάθεση. 
Μετά το τέλος της παράστασης, οι μαθητές ανοίγουν διάλογο 
με τους συντελεστές για τα όρια της ανθρώπινης φύσης, την 
καταστροφή του πλανήτη, αλλά και την απώλεια ταυτότητας που 
συνεπάγεται… το «Τέλος» του πολιτισμού. 

Με βάση τους συμβολισμούς, τις τελεολογικές αναφορές, 
αλλά και τις απαραίτητες χιουμοριστικές ανάσες του κειμένου, 
οι μαθητές συζητούν, ανταλλάσουν απόψεις και ενεργοποιούν 
τη φαντασία τους, δημιουργώντας τα δικά τους σενάρια για 
το αύριο… 

ΠΩΣ ΦΑντΑζΟΜΑΣΤΕ ΕμεΙΣ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣμοΥ; 

ΠΩΣ θΑ ΗΤΑΝ ΑΡΑΓΕ Ο ΑΝθΡΩΠΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣμο;

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
θΕΑΤΡΟ



434 — 6
ΔΕΚΕμΒΡΙΟΥ

2013
Aπευθύνεται σε: 
Μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού 

Συντελεστές: 
Έργο: 
Δημήτρης Παπαδημητρίου
Στίχοι-Κείμενα: 
Γιώργος Κορδέλλας
Θέατρο Σκιών: Ηλίας Καρελλάς
Την Καμεράτα διευθύνει ο 
Γιώργος Πέτρου
Σκηνοθετική επιμέλεια: 
Δημήτρης Παπαδημητρίου, 
Γιώργος Κορδέλλας, 
Ηλίας Καρελλάς
Σχεδιασμός Φωτισμών: 
Φίλιππος Κουτσαφτής
Ιδέα: Ραλλού Βογιατζή
Εκτέλεση Παραγωγής: 
Το Ελληνικό Σχέδιο 

Ημερομηνίες: 
Τετάρτη 4, Πέμπτη 5 και 
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Ώρες: 
10:00-12:00

Κόστος συμμετοχής:
5€ ανά μαθητή

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

μΥθΟΙ 
ΤΟΥ 

ΑΙΣΩΠΟΥ

μΥθΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
—

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΝΑ μοΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑμΥθΙ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ, 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ θΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 

Μετά την επιτυχία που σημείωσαν την περασμένη χρονιά, οι 
Μύθοι του Αισώπου επαναλαμβάνονται και φέτος στη Στέγη προ-
σκαλώντας τους μαθητές σε μια παιδική παράσταση Θεάτρου
Σκιών με θέμα τον Αίσωπο και τα παραμύθια του. 

Το σπονδυλωτό ορχηστρικό έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, 
με τραγουδιστές και αφηγητή, γράφτηκε κατά παραγγελία της 
Στέγης στο πλαίσιο της πολιτικής της να προωθήσει τη δημιουργία 
ρεπερτορίου με θέματα από την ελληνική παράδοση. 

Σε παραμυθένια ατμόσφαιρα και υπό τους ήχους της ορχήστρας 
Καμεράτα, ο Αίσωπος / Καραγκιόζης αφηγείται στους μαθητές 
επεισόδια από τη ζωή του, ενώ οι ήρωες των μύθων του ζωντα-
νεύουν από Θέατρο Σκιών… 

Μα ήταν ο Αίσωπος υπαρκτό πρόσωπο;

Στην παράστασή μας θα υιοθετήσουμε αυτή την παραδοχή, αν 
και κάποιοι λένε ότι δεν υπήρξε ποτέ… Ο Αίσωπος ήταν αρχαίος 
Έλληνας μυθοποιός και θεωρείται «πατέρας» της αλληγορίας. 
Ταξίδεψε σε πολλά μέρη. Ίσως γι’ αυτό διάφορες πόλεις και χώρες 
διεκδικούν την καταγωγή του. Οι ήρωές του είναι κυρίως ζώα που 
ζουν, μιλούν και πράττουν σαν άνθρωποι. Δεν έγραψε ποτέ ούτε 
μία ιστορία· μόνο τις αφηγούνταν. Και όλες του οι ιστορίες κατέ-
ληγαν σε ένα διδακτικό επιμύθιο. Η παρουσία του είναι ζωντανή 
ακόμη και σήμερα, καθώς σχεδόν σε όλα τα πλάτη και μήκη της 
Γης γνωρίζουν τους μύθους του ή έχουν παραμύθια και παροιμίες 
που βασίζονται σε αυτούς.

Αφού γνωρίσουν τον Αίσωπο και τη ζωή του, οι μαθητές συνομι-
λούν με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον Ηλία Καρελλά για 
την παραμυθένια τους εμπειρία και αποχαιρετούν τη Στέγη με 
το… «ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα».

Ο ΑΙΣΩΠΟΣ «ΣΥΝΑντΑΕΙ» ΤΟΝ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟζΗ ΚΑΙ ΟΙ μΥθΟΙ ΤΟΥ 

ζΩντΑΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΟΥ θΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ. 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
μοΥΣΙΚΗ



4510
ΔΕΚΕμΒΡΙΟΥ

2013
Απευθύνεται σε: 
Μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
Δημοτικού

Συντελεστές:
Σύλληψη Ιδέας - 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: 
Κυριάκος Καλαϊτζίδης
Επιμέλεια προβολών: 
Νίκος Τερψιάδης
Κείμενα - Ανάγνωση: 
Βασιλική Νευροκοπλή
Ηχοληψία: Λεωνίδας Παλάσκας

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
«Εν Χορδαίς»
Κυριάκος Πετράς: βιολί
Κυριάκος Καλαϊτζίδης: ούτι
Δρόσος Κουτσοκώστας: 
τραγούδι
Άλκης Ζοπόγλου: κανονάκι
Πέτρος Παπαγεωργίου: 
τουμπελέκι, μπεντίρ

Προσκεκλημένοι μουσικοί (από 
Ιταλία, Ιράν, Κίνα, Ινδία)
Kiya Tabassian: setar, τραγούδι
Ziya Tabassian: tombak, daf
Liu Fang: pipa
Marco Rosa Salva: φλάουτο με 
ράμφος
Dhruba Ghosh: sarangi
Pierre-Yves Martel: βιόλα ντα 
γκάμπα

Ημερομηνία: 
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
Ώρες: 11:00-13:00
Κόστος συμμετοχής: 
5€ ανά μαθητή

Ο Μάρκο Πόλο γεννήθηκε στη Βενετία 
το 1254. Ταξίδεψε πρώτη φορά στη 
μακρινή Ανατολή, όταν ήταν δεκαπέντε 
χρονών. Φτάνοντας στο παλάτι του 
Μεγάλου Χάνου, σύντομα κέρδισε 
την εύνοιά του και στα δεκαεπτά 
χρόνια που έμεινε εκεί, έκανε πολλά 
ταξίδια ως απεσταλμένος στην αχανή 
αυτοκρατορία του. Τα ταξίδια αυτά τον 
έφεραν σε επαφή με τους πολιτισμούς 
και τους ανθρώπους ενός μεγάλου 
μέρους του κόσμου. 
Αιχμάλωτος μετά από μια διαμάχη 
μεταξύ Βενετών και Γενοβέζων, ο 
Μάρκο Πόλο γνώρισε στη φυλακή 
τον γνωστό συγγραφέα της εποχής 
Ρουστιτσέλο, ο οποίος κατέγραψε στο 
χαρτί την περιπετειώδη ιστορία του. 
Το κείμενο με τα ταξίδια του Μάρκο 
Πόλο αντιγράφηκε σε αμέτρητα 
χειρόγραφα στην Ευρώπη, ενώ το 
βιβλίο σύντομα διαδόθηκε σε όλο τον 
κόσμο, εξάπτοντας τη φαντασία των 
αναγνωστών ανά τους αιώνες. Το 
κείμενο τράβηξε το ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας που με το 
πέρασμα του χρόνου επαλήθευσε σε 
μεγάλο βαθμό τις απίστευτες για την 
εποχή τους διηγήσεις του μεγάλου 
ταξιδευτή. 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΤΑ μοΥΣΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ

ΤΟΥ 
μΑΡΚΟ ΠΟΛΟ

ΤΑ μοΥΣΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ μΑΡΚΟ ΠΟΛΟ 
—

μΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, 
ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ μεΓΑΛΟΥ ΕΞΕΡΕΥΝΗτη 

Με πυξίδα τη μουσική, ακολουθούμε τον Μάρκο Πόλο, τον μεγα-
λύτερο εξερευνητή όλων των εποχών, στις θρυλικές διαδρομές 
του ανάμεσα στην Άπω Ανατολή και τη Δύση.

Η Στέγη προτείνει μια «ταξιδιάρικη» συναυλία που μυεί τα παιδιά 
σε έναν κόσμο «χωρίς σύνορα», τον κόσμο της μουσικής. Μέσα 
από ήχους, μελωδίες και ακούσματα που γνώρισε ο Βενετός 
ταξιδευτής το 13ο αιώνα, τα παιδιά θα αντιληφθούν διαφορές 
και ομοιότητες ανάμεσα στις ινδικές παραδόσεις και την κινέζικη 
μουσική, τα αρμένικα τραγούδια και το βυζαντινό μέλος, τη 
μεσαιωνική ενετική μουσική και την πλούσια σε ηχοχρώματα 
αραβική παράδοση. Μια βιωματική μουσική εμπειρία, όπου οι 
μικροί ακροατές θα ανακαλύψουν, μεταξύ άλλων, τους ήχους από 
τα διαφορετικά όργανα κάθε χώρας, αλλά και τον τρόπο που 
κάθε πολιτισμός διαχειρίζεται το «απόλυτο» μουσικό όργανο, την 
ανθρώπινη φωνή. Εκτός από παραδοσιακές μελωδίες, θα ακου-
στούν και σύγχρονες συνθέσεις εμπνευσμένες από τις εσωτερικές 
διαδρομές του Βενετού ταξιδευτή, συνθέσεις που γράφτηκαν 
ειδικά για τη συγκεκριμένη συναυλία από τον Κυριάκο Καλαϊτζίδη.

Με αδιάψευστο οδηγό το… αφτί τους, τα παιδιά θα αντιληφθούν 
τις διαφορές της μουσικής στη διαδρομή της από την Άπω Ανα-
τολή έως τη Δύση, κατανοώντας όμως τελικά ότι η γλώσσα της 
μουσικής είναι μία.

Μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει συζήτηση των μουσικών 
με τα παιδιά. 

ΠΟΣΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΧΡΕΙΑζΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ μεΤΑΞΙ
ΑΠΟ τηΝ ΚΙΝΑ Στη ΔΥΣΗ; 

ΠΩΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ; 
ΠΟΙΑ μοΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΧΡΗΣΙμοΠΟΙΟΥΣΑΝ ΟΙ ΚΙΝΕζΟΙ;

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
μοΥΣΙΚΗ



47ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

mauriCio 
kagEl

mauriCio kagEl 
—

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ μοΥΣΙΚΟ 
θΕΑΤΡΟ  ΚΑΙ τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ μοΥΣΙΚΗ 

ΕμΠΝΕΥΣμεΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝθΕτη
mauriCio kagEl

O Mauricio Kagel (1931-2008), συνθέτης αργεντίνικης καταγω-
γής που έδρασε κυρίως στη Γερμανία, υπήρξε ίσως ο σημαντικό-
τερος πρωτοπόρος του μουσικού θεάτρου. Επηρεασμένος από 
την αβανγκάρντ της εποχής του, πειραματίστηκε με όργανα και 
τεχνικές παιξίματος, ρόλους, ηχητικές και οπτικές ιδέες, ακόμη και 
με τρόπους σημειογραφίας. Είναι αυτός που εισήγαγε το γκροτέ-
σκο, τον υπερρεαλισμό, την ειρωνεία, το δράμα και άλλα στοιχεία 
θεάτρου στις εκτελέσεις των μουσικών έργων, δημιουργώντας 
απροσδόκητα και συχνά χιουμοριστικά αποτελέσματα. Στις 
τελευταίες του συνθέσεις, μάλιστα, εστίασε ιδιαίτερα στη φυσική 
παρουσία των ερμηνευτών, δίνοντάς τους σαφείς θεατρικές 
οδηγίες για τη στάση τους πάνω στη σκηνή.
Με πολλή φαντασία, χιούμορ και αυθεντικότητα, τα έργα του 
Αργεντινού συνθέτη προσφέρουν ιδανικό πεδίο δράσης για 
μικρούς εξερευνητές της σύγχρονης μουσικής. Με βάση αυτά, η 
Στέγη δημιούργησε δύο πρωτότυπα σχολικά προγράμματα που 
έχουν στόχο να εισάγουν τους μαθητές του Δημοτικού και του 
Γυμνασίου στα μονοπάτια του σύγχρονου μουσικού θεάτρου και 
της μουσικής.

>>>

ΕΧΕΤΕ ΒΡΕθΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΟΠΟΥ ΟΙ μοΥΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΓΚΡΙμΑΤΣΕΣ
Στη ΣΚηνΗ Η' μΙμοΥντΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑΝΟΥΣ 

ΤΟΥΣ τηΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙζΟΥΝ; 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2014

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
μοΥΣΙΚΟ
θΕΑΤΡΟ



49iaΝΟYaΡΙΟΣ
2014

ΕΤΟΙμοΙ
ΓΙΑ…ΠΡΟΒΑ! 

ΠΑμε ΠΡΟΒΑ!

ΞΕΚΙΝΑμε 
ΠΡΟΒΑ!

ΕΤΟΙμοΙ ΓΙΑ… ΠΡΟΒΑ! 
ΠΑμε ΠΡΟΒΑ!

ΞΕΚΙΝΑμε ΠΡΟΒΑ! 
—

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Εμπνευσμένο από το μουσικό έργο του Μαουρίτσιο Κάγκελ Πρόβα 
(Probe) και ένα αντίστοιχο μεταγενέστερο του Guy Reibel (γενν. 
1936), το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στα παιδιά 
τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης και της συνδημιουργίας μέσα 
από μια ιδιότυπη μουσικοκινητική παράσταση. Ήχοι, φράσεις, 
λέξεις και κινήσεις συνδυάζονται δημιουργικά την ώρα που οι 
μαθητές είναι συγχρόνως θεατές και περφόρμερ....
Η πρόβα ξεκινά! Με οδηγό μια σειρά από λεκτικές και γραφικές 
παρτιτούρες ο εκπαιδευτής κατευθύνει τους μαθητές –είτε μεμο-
νωμένα είτε σε ομάδες– σε μια σειρά από παράλληλες ηχητικές, 
φωνητικές και σκηνικές δράσεις: Ένας ήχος που «παραδίδεται» 
από τον έναν μαθητή στον άλλον, δημιουργώντας μια ηχητική 
συνέχεια· μια κίνηση που ξεκινά ο ένας και τη μιμείται ο απέναντί 
του με κάποιες παραλλαγές· μια φράση που μεταφέρεται σε 
όλους σαν «σκυτάλη» και αλλάζει στην πορεία, υφαίνοντας μια 
απροσδόκητη ιστορία.
Στη διασκεδαστική αυτή διαδικασία που θυμίζει… χαλασμένο 
τηλέφωνο, κάποιες οδηγίες εκτελούνται με απόλυτη ακρίβεια 
προκαλώντας προκαθορισμένες αντιδράσεις, ενώ άλλες είναι 
«ανοιχτές» στη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών 
μέσα από αυτοσχεδιασμούς: Τι τροπή θα πάρει άραγε η παρά-
σταση αν ένας μαθητής αντί για ντο τραγουδήσει σολ; 
Επίσης, υπάρχουν δύο ειδών δράσεις, οι ατομικές και οι συλλο-
γικές, σχεδιασμένες για να προάγουν την ατομική έκφραση και 
τη συλλογική δημιουργία, αντίστοιχα. Τα παιδιά αναμένουν να 
λάβουν την επόμενη οδηγία: Θα πρέπει άραγε να κάνουν ένα 
σόλο, να ξεκινήσουν διάλογο με κάποιον ή να εκτελέσουν μια 
παράλληλη δράση; 
Μέσα από το παιχνίδι αυτό, παιδιά και εκπαιδευτικοί συνδημιουρ-
γούν μια ξεχωριστή μουσικοκινητική περφόμανς που διδάσκει την 
ομαδική δημιουργία, αλλά και τα όρια της ατομικής ελευθερίας 
έκφρασης σε ένα περιβάλλον συλλογικότητας.

ΓΥΜΝΑΣΙΑmauriCio 
kagEl 

>>>

Απευθύνεται σε: 
Μαθητές Γυμνασίου 

Συντελεστές:
Το πρόγραμμα θα πραγματο-
ποιηθεί από τον συνθέτη και 
μουσικολόγο Ανάργυρο Δενιόζο, 
τη μουσικό και μουσικοπαιδα-
γωγό Σόνια Χαραλαμπίδου, 
την ηθοποιό και φιλόλογο 
Δέσποινα Παπαχριστοπούλου 
και τη μέτζο-σοπράνο Άννα 
Παγκάλου.

Ημερομηνίες: 
Δευτέρα 13, Τρίτη 14, 
Τετάρτη 15, Δευτέρα 20, 
Τρίτη 21 & Τετάρτη 22 
Ιανουαρίου 2014

Ώρες: 
10:00-13:00

Κόστος συμμετοχής: 
4€ ανά μαθητή

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
μοΥΣΙΚΟ
θΕΑΤΡΟ



51iaΝΟYaΡΙΟΣ
— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2014
Απευθύνεται σε: 
Μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημο-
τικού (ανάλογα με την ηλικία 
και τις μαθησιακές ικανότητες 
των παιδιών, προσαρμόζεται η 
περιπλοκότητα του λεξιλογίου 
από το οποίο θα προέλθουν οι 
κατάλογοι). 

Συντελεστές:
Το πρόγραμμα θα πραγματο-
ποιηθεί από τον συνθέτη και 
μουσικολόγο Ανάργυρο Δενιόζο, 
τη μουσικό και μουσικοπαιδα-
γωγό Σόνια Χαραλαμπίδου, τη 
σκηνοθέτη και ηθοποιό Τζίνα 
Αποστολοπούλου και τη μέτζο-
σοπράνο Άννα Παγκάλου.

Ημερομηνίες: 
Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 
Ιανουαρίου και Δευτέρα 3, 
Τρίτη 4 & Τετάρτη 5 Φεβρουα-
ρίου 2014

Ώρες: 
10:00-12:00

Κόστος συμμετοχής: 
4€ ανά μαθητή

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ: 
ΚΑΝΟντΑΣ ζΑΠΙΝΓΚ

με ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
τηΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ: ΚΑΝΟντΑΣ ζΑΠΙΝΓΚ
με ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τηΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ 

—
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Με αφορμή το έργο του Κάγκελ ΡΡΡΡΡΡΡ..., το σχολικό αυτό 
πρόγραμμα αποκαλύπτει στα παιδιά τη μαγεία του μουσικού 
θεάτρου και τη σχέση της γλώσσας με τη μουσική, υπό έναν όρο: 
να μπορούν να πουν το «ρω»!
Με οδηγό το γράμμα «ρ» τα παιδιά συνθέτουν το δικό τους 
μουσικό έργο μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία που ξεκινά 
ήδη μέσα από την τάξη.
Εκεί τα παιδιά διαβάζουν το έργο του Κάγκελ ΡΡΡΡΡΡΡΡ...: Ένας θε-
ατής που δεν βλέπουμε ποτέ ψάχνει στα κανάλια της τηλεόρασης 
να βρει κάτι για να παρακολουθήσει. Κατά έναν περίεργο τρόπο, 
όμως, όλοι οι ήχοι, οι λέξεις, οι πράξεις, τα μουσικά έργα και οι 
ιστορίες αρχίζουν από «ρ» ή παράγουν ήχους που το θυμίζουν! 
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της εγκυκλοπαίδειας και του 
διαδικτύου, τα παιδιά ξεκινούν ένα μοναδικό «κυνήγι» συλλογής 
λέξεων, αντικείμενων, ήχων, ειδών μουσικής και φράσεων που 
αρχίζουν από «ρ»: Ρόδα! Ρέγκε! Ρακέτα! Ροκ! Έτσι, δημιουργούν 
έναν κατάλογο με δικά τους υλικά από «ρ», τον οποίο στέλνουν 
στην παιδαγωγική ομάδα της Στέγης.
Φτάνοντας στη Στέγη, οι μαθητές παρουσιάζουν τον κατάλογό 
τους και ξεκινούν αμέσως… πρόβα, δηλαδή ένα απολαυστικό 
μουσικο-θεατρικό παιχνίδι, όπου ο εκπαιδευτής, με τη γραφική 
παρτιτούρα του Κάγκελ στο ένα χέρι και τον κατάλογο των 
παιδιών στο άλλο, δίνει τις πιο απίθανες οδηγίες: Ένας μαθητής 
λέει πέντε λέξεις από «ρ»· άλλος κάνει ήχο με τη ρακέτα και ένας 
τρίτος παίζει μια ροκ επιτυχία! Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 
ένα υπερρεαλιστικό κολλάζ με απροσδόκητους συνδυασμούς από 
ήχους, φράσεις, κινήσεις και «άσχετα» αντικείμενα. Τα παιδιά, 
με τυχαίο «φίλτρο» το «ρ», καταλήγουν να στήσουν μια μικρή 
μουσικο-θεατρική παράσταση προκαλώντας σίγουρα πολύ γέλιο… 

ΔΗΜΟΤΙΚΑΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
μοΥΣΙΚΟ
θΕΑΤΡΟ

mauriCio 
kagEl 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2014
Aπευθύνεται σε: 
Μαθητές Λυκείου

Συντελεστές:
Μετάφραση: 
Πέτρος Μάρκαρης
Σκηνοθεσία: 
Μιχαήλ Μαρμαρινός
Δραματουργία: Armin Kerber
Μουσική: 
Δημήτρης Καμαρωτός
Φωτισμοί: 
Γιάννης Δρακουλαράκος
Χώρος: Κένι Μακλέλαν
Παίζουν: 
Ακύλλας Καραζήσης, 
Θεοδώρα Τζήμου, 
Εύη Σαουλίδου, 
Ηλέκτρα Νικολούζου, 
Έλενα Τοπαλίδου, 
Φοίβος Ριμένας, 
Νικόλας Χανακούλας, 
Δάφνη Ιωακειμίδου-Πατακιά, 
Σμαρώ Γαϊτανίδου

Ημερομηνία: 
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Ώρες: 
10:00-13:00

Κόστος συμμετοχής:
5€ ανά μαθητή

ΛΥΚΕΙΑ

ΦΑΟΥΣΤ 

ΦΑΟΥΣΤ 
—

ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ 
ΣΚηνΟθΕΣΙΑ: μΙΧΑΗΛ μΑΡμΑΡΙΝΟΣ

Αντλώντας την πρώτη ύλη του από τον Φάουστ (1828-29) του 
Γκαίτε και από τον προγενέστερο Δόκτορα Φάουστους (1604) 
του Κρίστοφερ Μάρλοου και αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις 
μεταμορφώσεις του μύθου όσο και μια σειρά από διακειμενικές 
αναφορές, ίσως και από προσωπικές αφηγήσεις και ομολογίες, ο 
σκηνοθέτης «διευθύνει» μια παράσταση-περιπέτεια στο βυθό της 
Δυτικής ποίησης, φιλοσοφίας και ιστορίας, αλλά και της ανθρώπι-
νης ψυχής. Η παράσταση εξελίσσεται σε απροσδόκητους χώρους 
της Στέγης από έναν εξαιρετικό θίασο, με τον Ακύλλα Καραζήση 
στις διαδρομές του Φάουστ. 

Μετά το τέλος της παράστασης οι μαθητές ανοίγουν διάλογο με 
τους συντελεστές της για το έργο που θεωρείται θεμέλιος λίθος 
του νεότερου ευρωπαϊκού πνεύματος και έχει επιδράσει όσο λίγα 
στην ανθρώπινη σκέψη και τέχνη. Ο Φάουστ, που πούλησε την 
ψυχή του στο Διάβολο για να ξανακερδίσει τη νεότητά του, θέτει 
διαχρονικά υπαρξιακά ερωτήματα για τα όρια της επιθυμίας, τα 
μύχια της ανθρώπινης ψυχής, αλλά και την αιώνια σύγκρουση 
ανάμεσα στο Καλό και το Κακό.

Έως πού μπορεί να φτάσει η σκοτεινιά της ανθρώπινης επιθυμίας; 
Είναι τα αιώνια νιάτα και η ανάγκη για έρωτα και χρήμα οι κινητή-
ριες δυνάμεις της υπόστασής μας; Γιατί η ιστορία του ανθρώπου 
που πούλησε την ψυχή του, για να πετύχει τους στόχους του, μας 
ακολουθεί σε κάθε κρίσιμη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας;

Οι πολλαπλές μεταμορφώσεις του μύθου του Φάουστ στην τέχνη 
–καθώς εδώ και πάνω από τέσσερις αιώνες αποτελεί κυρίαρχο 
θέμα στη ζωγραφική, την ποίηση, τον κινηματογράφο, το θέατρο 
και τη μουσική, μέσα από δεκάδες έργα– θα μπορούσαν να 
τροφοδοτήσουν επιπλέον συζητήσεις και μέσα στη σχολική τάξη!

ΠΟΣΟ μΑΚΡΙΑ μΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ
μΙΑ ΣΥμΦΩΝΙΑ με ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ;

 
Ο ΔΙΕθΝΩΣ ΚΑΤΑΞΙΩμεΝΟΣ ΕΛΛηνΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μΙΧΑΗΛ μΑΡμΑΡΙΝΟΣ 

ΣΚηνΟθΕΤΕΙ ΤΟΝ ΦΑΟΥΣΤ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
θΕΑΤΡΟ



55ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2014Απευθύνεται σε: 

Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου

Συντελεστές:
Το πρόγραμμα πραγματοποι-
είται από την ομάδα Chapter 
Two που απαρτίζεται από τους 
χορευτές Νικολέτα Καρμίρη, 
Κάντυ Καρρά, Άρη Παπαδό-
πουλο, Αντώνη Στρούζα και 
Ηλία Χατζηγεωργίου, καθώς 
και από άλλους χορευτές. 

Ημερομηνίες προγράμματος:
Για τα σχολεία της Πάτρας: 
3 έως 12 Φεβρουαρίου 2014
Για τα σχολεία της Αθήνας: 
13 έως 21 Φεβρουαρίου 2014

Ημερομηνίες παραστάσεων:
Η παράσταση των πέντε 
σχολείων της Πάτρας θα 
πραγματοποιηθεί στις 12 
Φεβρουαρίου 2014, στο 
Δημοτικό Θέατρο Απόλλων.

Η παράσταση όλων των 
σχολείων μαζί θα πραγματο-
ποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 
2014, στην Κεντρική Σκηνή της 
Στέγης.

Κόστος συμμετοχής: 
Δωρεάν

Διαδικασία αίτησης και 
επιλογής: 
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές 
ομάδες από την Αττική θα 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση education@sgt.gr 
μέχρι τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 
2013. 
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές 
ομάδες από την περιφέρεια 
Πατρών θα πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
theat-pat@otenet.gr μέχρι τη 
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013. 
Οι απαντήσεις θα δοθούν μέχρι 
την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 
2013. Η συμμετοχή των 
σχολείων που θα επιλεγούν 
είναι δωρεάν. 
Περισσότερες πληροφορίες:
Tηλ.: 213-017-8002
 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ

Dancing to CΟΝΝΕCt: 
ΧΟΡΕΥΩ, ΑΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ 

Για δεύτερη χρονιά η Στέγη φέρνει το χορό στα σχολεία, με το 
Dancing to Connect, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους 
που πραγματοποιείται στα σχολεία με στόχο να ενισχύσει τη 
δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και την 
επικοινωνία των μαθητών μέσα από την τέχνη του χορού. Το 
πρόγραμμα Dancing to Connect δημιουργήθηκε από την ομάδα 
Battery Dance Company της Νέας Υόρκης και έχει φιλοξενηθεί 
σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Το 2013 πραγμα-
τοποιήθηκε το πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά στην Αθήνα, 
από τη Στέγη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην 
Αθήνα και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
του Δήμου Αθηναίων. Χάρη στη σύμπραξη της Battery Dance 
Company με μια ομάδα Ελλήνων χορευτών, πέντε σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να ανακαλύ-
ψουν νέους κώδικες συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από 
το χορό, δημιουργώντας τις δικές τους χορογραφίες. Μετά την 
επιτυχία του περσινού προγράμματος και με κύρια αποστολή της 
να προάγει τις τέχνες στα σχολεία, η Στέγη πραγματοποιεί και 
φέτος το ίδιο πρόγραμμα με την ομάδα των Ελλήνων χορευτών. 
Φιλόδοξος στόχος της αυτή τη φορά είναι να μπουν στο… χορό 
και μαθητές από σχολεία εκτός Αττικής! Έτσι, εκτός από πέντε 
νέα σχολεία από την Αθήνα, φέτος θα συμμετέχουν και πέντε 
σχολεία από την Πάτρα, τα οποία θα επιλεγούν σε συνεργασία 
με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. 
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται στους χώρους 
των σχολείων επί δέκα ημέρες, ενώ ο συνολικός χρόνος 
απασχόλησης και προετοιμασίας θα είναι 30 ώρες. Στο τέλος 
του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί παράσταση των 5 
σχολείων της Πάτρας και θα ακολουθήσει παράσταση όλων των 
σχολείων μαζί στην Αθήνα, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. 
Στην παράσταση αυτή 220 μαθητές από τα 10 σχολεία (Αθήνας 
και Πάτρας), καθώς και κάποιοι από τα σχολεία που είχαν 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα το 2013, θα παρουσιάσουν τις 
χορογραφίες που προετοίμασαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
Dancing to Connect. Μαζί τους θα παρουσιάσει χορογραφία και 
η ομάδα των Ελλήνων χορευτών-δασκάλων. 

Dancing 
to CΟΝΝΕCt: 

ΧΟΡΕΥΩ, 
ΑΡΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ 

Με τη συνεργασία: Με την υποστήριξη της 
Πρεσβείας των ΗΠΑ 
στην Αθήνα.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
ΧΟΡΟΣ



57ΑΠΡΙΛΙΟΣ
— μΑÏΟΣ

2014
Aπευθύνεται σε: 
Μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου 

Συντελεστές:
Με τους: 
Abu Abdu Al Homssi (Συρία), 
Antonio Aguirre (Μεξικό),
Shahzad Akbar (Πακιστάν), 
Jan van Aken (Γερμανία), 
Narendra Divekar (Ινδία), 
Nathan Fain (ΗΠΑ), 
Reto Hurlimann (Ελβετία), 
Maurizio Gambarini (Γερμανία), 
Andreas Geikowski (Γερμανία), 
Marcel Gloor (Ελβετία), 
Barbara Happe (Γερμανία), 
Volker Herzog (Γερμανία), 
Richard Khamis (Σουδάν), 
Wolfgang Ohlert (Γερμανία), 
Irina Panibratowa (Ρωσία), 
Ulrich Pfaff (Γερμανία), 
Emmanuel Thaunay (Γαλλία), 
Amir Yagel (Ισραήλ), 
Yaounde Mulamba Nkita 
(Κογκό), Familie R (Λιβύη)

Από τους: 
Helgard Haug,
Stefan Kaegi, 
Daniel Wetzel
Σκηνογραφία: 
Dominic Huber / blendwerk
Βίντεο: Chris Kondek
Ήχος: Frank Bohle
Τεχνική Διεύθυνση & Φωτισμοί:
Sven Nichterlein
Έρευνα: Cornelius Puschke /
Malte Hildebrand

Ημερομηνίες: 
Δευτέρα 28, Τρίτη 29 & 
Τετάρτη 30 Απριλίου και 
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Ώρες: 
Πραγματοποιούνται δύο 
παραστάσεις κάθε μέρα 
για σχολικό κοινό, στις 10:00 
και στις 12:00.

Κόστος συμμετοχής: 
5€ ανά μαθητή

ΛΥΚΕΙΑsituatiΟΝ 
rooms
—

rimiNi ProtΟΚoll  

Η γερμανική ομάδα Rimini Protokoll έρχεται στη Στέγη για να πα-
ρουσιάσει ένα πρωτόγνωρο διαδραστικό happening, “a multiplayer 
video piece”, όπως αποκαλεί η ίδια το Situation Rooms.
Γνωστή στο ελληνικό κοινό από παλαιότερες εμφανίσεις της, 
η κορυφαία ευρωπαϊκή πρωτοποριακή ομάδα εμφανίζεται 
στο πλαίσιο του Fast Forward Festival στη Στέγη, ενός φεστιβάλ 
που φέρνει το θέατρο του μέλλοντος στην Αθήνα μέσα από 
μετακλήσεις διεθνώς καταξιωμένων ομάδων. Oι Rimini Protokoll 
στήνουν στο κέντρο της πρωτεύουσας το Situation Rooms, ένα 
δείγμα «θεάτρου της πραγματικότητας», δηλαδή παράστασης 
που δεν ανεβαίνει απαραίτητα σε θεατρικούς χώρους, ούτε από 
επαγγελματίες ηθοποιούς, διευρύνοντας έτσι την έννοια του 
θεάτρου-ντοκουμέντου. 
Oι μαθητές μεταβαίνουν σε ένα χώρο εκτός των «τειχών» της 
Στέγης, με πολλά αυτόνομα δωμάτια. Μέσω βίντεο-προβολών, 
ηχητικών ντοκουμέντων και προσωπικών αντικειμένων, κάθε 
δωμάτιο είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να αναπαριστά το 
μικρόκοσμο ενός ανθρώπου που εμπλέκεται στο διεθνές εμπόριο 
όπλων: ένας διευθυντής εταιρείας αμυντικών συστημάτων, ένας 
γιατρός στη Σιέρα Λεόνε, ένας στρατιώτης στο Αφγανιστάν, ένας 
δικηγόρος, ένας ακτιβιστής κατά του πολέμου, ένας χάκερ, ένας 
βουλευτής κ.ά. Οι μαθητές επισκέπτονται χωριστά τα δωμάτια που 
αποτελούν το σκηνικό και, μέσω iPod που τους δίνονται, ακούνε τις 
αφηγήσεις των ανθρώπων που υποτίθεται πως τα «κατοίκησαν» 
και άφησαν εκεί τα ίχνη τους. Για 90 λεπτά, μέσω των νέων τεχνο-
λογιών, ζουν τις… ζωές των άλλων και, ταυτόχρονα, μια ολότελα 
νέα θεατρική πραγματικότητα. Το Situation Rooms είναι πάνω απ’ 
όλα μια συναρπαστική εμπειρία που φέρνει τους μαθητές κοντά 
στις νεότερες τάσεις του θεάτρου, όπου ανατρέπεται ακόμη και ο 
τρόπος με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε παραστάσεις. 
Γιατί το θέατρο της νέας εποχής είναι ανήσυχο και υβριδικό, ένα 
κολάζ τεχνών, τεχνικών και μέσων, μια ολική, πρωτόγνωρη εμπειρία 
σε άμεση συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις...

situatiΟΝ 
rooms

ΑντΙΣΥμΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
livE viDEo gaμε; ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

Η' μΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
ΟΛΑ ΑΥΤΑ μΑζΙ!

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

—
θΕΑΤΡΟ
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ΛΕΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 

ΓΙΑ μΙΑ ΑΛΛΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

...

Μη μου τους κύκλους τάραττε...
«Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση»: 
Μια απαγορευμένη έννοια; 
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013  
19:00-21:00

Οι τέχνες στο σχολείο
Για ένα σχολείο που θα 
διδάσκει… πολιτισμό
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014  
19:00-21:00

Θες να κάτσουμε στο 
ίδιο θρανίο;
Εκπαίδευση και 
διαφορετικότητα 
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014  
19:00-21:00

Το σχολείο του αύριο, 
μια ανάγκη του σήμερα 
Τρίτη 6 Μαΐου 2014  
17:00-21:00

Για περισσότερες πληροφορίες, 
μπορείτε να ενημερωθείτε 
από το site της Στέγης, στην 
Ενότητα «Λέξεις & Σκέψεις».

Η είσοδος σε όλες τις 
εκδηλώσεις του Κύκλου «Λέξεις 
& Σκέψεις» είναι δωρεάν και 
τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Η διανομή των δελτίων εισόδου 
ξεκινά 1 ώρα πριν από κάθε 
εκδήλωση.

ΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στη ΣΤΕΓΗ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ μΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...

—
ΚΥΚΛΟΣ ΣΥζΗτηΣΕΩΝ ΓΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Στη ΣΤΕΓΗ  

Μπορεί το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα να αντιμετωπίσει 
τις σύγχρονες προκλήσεις; Έχει την ευελιξία να κάνει ανατροπές 
αμφισβητώντας τον ίδιο του τον εαυτό; Είναι σε θέση να απαλ-
λάξει τους μαθητές από άχρηστες γνώσεις και να επανακαθο-
ρίσει τη διδακτέα ύλη, με βάση τις διαχρονικές εκπαιδευτικές 
αξίες, προσαρμοσμένες όμως στα αιτήματα και τις ανάγκες 
της εποχής; Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα για την παιδεία 
στη χώρα μας θα συζητηθούν στη Στέγη σε ειδικό κύκλο για την 
εκπαίδευση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Λέξεις και Σκέψεις».

Ο κόσμος αλλάζει με ταχείς ρυθμούς επηρεάζοντας ποικιλο-
τρόπως και την εκπαίδευση. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που 
έφεραν επανάσταση στην επικοινωνία και την τυπογραφία, 
δημιουργούν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία αλλά και νέες ανάγκες 
αξιολόγησης της πληροφορίας. Ο πλανήτης έρχεται πιο κοντά, 
αλλά γίνεται υπερμεγέθης. Το αίτημα της οικονομίας για σύνδε-
ση της εκπαίδευσης με την αγορά είναι επιτακτικό, παράλληλα 
όμως προκαλεί παράπλευρες απώλειες όπως την υποχώρηση 
των κλασικών σπουδών, αλλά και ακραίες προσεγγίσεις, όπως 
μια χρησιμοθηρική θεώρηση της παιδείας. 
Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα της παιδείας δεν μπορεί παρά 
να είναι αυτό που ήταν πάντα: να δημιουργεί υπεύθυνους, 
συγκροτημένους πολίτες με γνώσεις τόσο πρακτικές όσο και 
ευρύτερα ανθρωπιστικές, ικανούς να συμμετέχουν ισότιμα σε 
όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δραστηριότητες 
της σημερινής εποχής.

Στο φετινό κύκλο συζητήσεων της Στέγης, μας απασχολούν 
καίρια ερωτήματα για το «σήμερα» και το «αύριο» του σχολείου: 
Πώς μπορούμε να διδάξουμε δημιουργικά την αποδοχή του 
διαφορετικού, στην εποχή με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική 
κινητικότητα που υπήρξε ποτέ; Μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα 
να γίνει πιο πρακτικό καλύπτοντας τις ανάγκες επαγγελματικής 
κατάρτισης και να παρέχει ταυτόχρονα ευρύτερη γενική παιδεία 
αγκαλιάζοντας και τον πολιτισμό, που συνεχίζει να είναι ο 
φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης; Ποιο είναι το σχολείο του 
μέλλοντος;
Οι απαντήσεις στη… Στέγη. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— μΑÏΟΣ

2014
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ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

OKT 2013 -
IOYΝ 2014
sECrEt gig
64

12-13.10.2013
ΙΝ MUtE
66

14.10.2013 -
9.12.2013 
ΠΑΙΞΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
μοΥΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΩΣΕ
τη ΔΙΚΗ ΣΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
68

18.10.2013 -
25.5.2014
ΠΑΙζΟΥμε & 
μΑθΑΙΝΟΥμε
70

25.9.2013 - 
21.5.2014
Zoom ΣΤΟ
ΠΑΡΑΣΚηνΙΟ
62

1.11.2013 -
31.5.2014 
Η μοΥΣΙΚΗ
ΑΓΑΠΑΕΙ
ΤΟΝ ΑΥΤΙΣμο
74

15.1.2014 -
29.3.2014 
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΝΑ ΕΝΩΝΕΙΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ: 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΗΧΟΥ, ΧΟΡΟΥ, 
ΚΙΝΟΥμεΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
78

26.1.2014 -
30.3. 2014
ΣΤΟΝ ΚΟΣμο
ΤΩΝ ΗΧΩΝ
ΚΑΙ τηΣ ΣΙΩΠΗΣ,
με ΕΝΑ ΠΑΡΑμΥθΙ
86

26.4.2014 -
31.5.2014  
ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΠΑΡΑμΥθΙΟΥ
90

8.3.2014 -
12.4.2014 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΑμΒΑ
88

2.11.2013 - 
14.12.2013
ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΟΥ!
76



63Zoom ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚηνΙΟ
—

ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

Σε αυτό το πρωτότυπο εργαστήριo, που πραγματοποιείται για 
δεύτερη χρονιά, οι έφηβοι παρακολουθούν τις πρόβες επιλεγμέ-
νων παραστάσεων ή την προετοιμασία μιας έκθεσης εικαστικών 
και, κατόπιν, αποτυπώνουν την εμπειρία τους ως φωτορεπόρτερ-
δημοσιογράφοι. 

Μέσα από πέντε θεματικούς κύκλους εργαστηρίων (χορός, 
μουσική, θέατρο, εικαστικά, εκπαιδευτικά προγράμματα), θα 
έρθουν σε επαφή με τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές και 
θα τους πάρουν συνεντεύξεις για τη δουλειά τους, ενώ ιδιαίτερη 
σημασία έχει η βιωματική τους εμπειρία: Ό,τι δουν, νιώσουν και 
αντιληφθούν θα αποτυπωθεί στο δικό τους free press, με δικά 
τους κείμενα και φωτογραφίες.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι έφηβοι θα έρθουν σε επαφή 
με τις βασικές αρχές και τεχνικές της φωτογραφίας, μέσα από 
παραδείγματα από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Επιπλέον, 
θα διδαχθούν βασικές αρχές της δημοσιογραφίας και της 
συγγραφής κειμένων και θα γνωρίσουν από κοντά όλα τα στάδια 
υλοποίησης ενός free press, από τη σύλληψη έως την παραγωγή 
του. Η προσέγγιση με άμεσο τρόπο στη δημοσιογραφική έρευνα, 
τη δημιουργική γραφή και τη φωτογραφία θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν, να εκφράσουν τις σκέψεις τους 
και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους. 

Φέτος, προστίθεται στο πρόγραμμα μία ακόμη πρόκληση για 
όσους εφήβους ολοκλήρωσαν την περσινή περίοδο τουλάχιστον 
δύο κύκλους του εργαστηρίου: Να «καλύψουν» ως ρεπόρτερ 
εκπαιδευτικά προγράμματα της Στέγης, καταγράφοντας την 
πορεία και την εξέλιξή τους στη διάρκεια της χρονιάς. Στο τέλος, 
θα δημιουργήσουν ένα ειδικό τεύχος με φωτογραφίες, κείμενα και 
συνεντεύξεις, σε ένα πλήρες δημοσιογραφικό αφιέρωμα.

με μΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ μΗΧΑΝΗ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑΚΙ 

ΣΤΟ ΧΕΡΙ, ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ μΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΣΚηνΙΑ τηΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ… 

ΡΕΠΟΡΤΑζ!

ΣΕΠΤΕμΒΡΙΟΣ 2013
— μΑÏΟΣ

2014
Απευθύνεται σε: 
Εφήβους 12-16 ετών 

Συντελεστές:
Το εργαστήριο θα πραγματο-
ποιηθεί από τη φωτογράφο 
Μαριλένα Σταφυλίδου και 
τη δημοσιογράφο Μελίνα 
Σιδηροπούλου.

Ημερομηνίες: 
Α΄ Κύκλος: 
Εικαστικά
Τις Τετάρτες 25 Σεπτεμβρίου 
και 2, 9, 16, 23 & 30 Οκτωβρίου 
2013

Β΄ Κύκλος: 
Μουσική
Τις Τρίτες 12, 19 & 26 Νοεμβρίου 
και 3, 10 & 17 Δεκεμβρίου 2013

Γ΄ Κύκλος: 
Θέατρο
Τις Δευτέρες 6, 13, 20 & 
27 Ιανουαρίου και 3 & 
10 Φεβρουαρίου 2014

Δ΄ Κύκλος: 
Χορός
Τις Τετάρτες 2, 9 & 30 Απριλίου 
και 7, 14 & 21 Μαΐου 2014 

Ε’ Κύκλος: 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Τις Πέμπτες 17 Οκτωβρίου, 
14 Νοεμβρίου & 12 Δεκεμβρίου 
2013 και 16 Ιανουαρίου, 20 
Φεβρουαρίου, 13 Μαρτίου & 
10 Απριλίου 2014

Ώρες: 
17:30-20:30

Κόστος συμμετοχής:
54€ (και για τις έξι συναντήσεις 
του κάθε κύκλου)
63€ (και για τις επτά 
συναντήσεις του Ε’ Κύκλου: 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα)

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Zoom
ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΣΚηνΙΟ

ΕΦΗΒΟΙ 
12-16 

ΕΤΩΝ



65sECrEt gig 
—

ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΞΙ ΣΥΓΚΡΟτημΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΦΗΒΙΚΕΣ μΠΑντΕΣ,

ΣΕ μΙΑ μοΥΣΙΚΗ ΣΚηνΗ με ΙΔΑΝΙΚΟ ΗΧΟ! 

Την περίοδο 2013-14 η Στέγη διοργανώνει το Secret Gig, τρεις 
συναυλίες με έξι από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα της 
ελληνικής εναλλακτικής σκηνής: Last Drive, Baby Guru, Illegal 
Operation, Mechanimal, Tango with Lions και Κεφάλαιο 24. Έξι 
σχήματα με μεγάλες ηλικιακές αλλά και στυλιστικές διαφορές 
δίνουν ραντεβού στη Στέγη για τρεις συναυλίες που θα περι-
λαμβάνουν από rock, blues, funk, soul, pop, R&B, μέχρι groove, 
garage, punk και progressive-experimental τάσεις. 

Στο πλαίσιο του Secret Gig, πραγματοποιείται διαγωνισμός 
από τον οποίο θα επιλεχθούν τρεις εφηβικές μπάντες που 
θα μαθητεύσουν δίπλα στους επαγγελματίες μουσικούς των 
συγκροτημάτων και θα παίξουν support στις τρεις συναυλίες 
τους στη Στέγη! Προϋποθέσεις συμμετοχής για κάθε γκρουπ 
είναι να έχει ήδη κάποιο διάστημα δραστηριότητας και τα 
μέλη του να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 17 ετών, ενώ δεν 
υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το μουσικό στυλ.

Με αυτό τον τρόπο η Στέγη δίνει σε τρία εφηβικά συγκροτήματα 
τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν με μέλη αυτών των 
σχημάτων, το καθένα εκ των οποίων έχει τη δική του μικρή ή 
μεγαλύτερη διαδρομή στην ελληνική μουσική σκηνή. Μουσικοί 
από τα συγκροτήματα θα παρακολουθήσουν τέσσερις πρόβες 
του μαθητικού σχήματος και στη συνέχεια θα «μπουν» για μία 
μέρα μαζί στο στούντιο… 

Και μετά φτάνει η μεγάλη στιγμή: η βραδιά που το μαθητικό 
σχήμα θα παίξει ως support στα Secret Gig στη Στέγη!

Εκτός των άλλων, τα έξι συγκροτήματα και τα τρία εφηβικά 
γκρουπ θα μοιραστούν μια επιπλέον σπάνια μουσική εμπειρία: 
τη δυνατότητα να παίξουν σε μια σκηνή με ιδανικές συνθήκες 
ακουστικής. Αν για τους Κεφάλαιο 24, που «κουβαλάνε» 
δεκαετίες συναυλιών αυτό δεν αποτελεί πρωτόγνωρη εμπειρία, 
σίγουρα για τις τρεις πρωτόβγαλτες εφηβικές μπάντες είναι η 
καλύτερη αρχή.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— ΙΟΥΝΙΟΣ

2014
Απευθύνεται σε:
Εφήβους 13-17 ετών 

Διαδικασία συμμετοχής:
Στείλτε ένα σύντομο βιογραφικό 
του σχήματος, καθώς και 2 κομ-
μάτια ως demo σε μορφή mp3 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
education@sgt.gr αναφέροντας 
secret gig στο θέμα/τίτλο του 
email ή σε cd ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση:
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
(ΑΡΙΟΝΑ Α.Ε.)
Γαλαξία 2 & Ευρυδάμαντος
117 45 Αθήνα
Τηλ: 213 017 8000
Υπόψη Μυρτώς Λάβδα
 
Μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή το αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 
2013. 
Σημειώστε τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας (email και 
τηλέφωνο). 
Απαντήσεις θα δοθούν μέχρι 
την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 
2013. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
αυτό για τις τρεις εφηβικές 
μπάντες είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.sgt.gr/education sECrEt

gig

ΕΦΗΒΟΙ 
13-17

ΕΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

μοΥΣΙΚΗ



67ΙΝ MUtE 
—

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΓΙΑ τη μοΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΤΟΥ ΒΩΒΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του In Mute Festival τα παιδιά 
ανακαλύπτουν τη μαγεία του βωβού κινηματογράφου και το 
σημαντικό ρόλο του ήχου στην κινούμενη εικόνα. Σε δύο αυτοτε-
λή εργαστήρια, οι μικροί σινεφίλ εξερευνούν τις σχέσεις μεταξύ 
κίνησης, ήχου και κινούμενης εικόνας, μέσα από μουσικοκινητικές 
ασκήσεις και πολύ… παιχνίδι. 

Με τη βοήθεια των εμψυχωτών του εργαστηρίου, τα παιδιά 
αρχικά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μουσικά όργανα 
της εποχής του βωβού κινηματογράφου, όπως το θέρεμιν, το 
μουσικό πριόνι ή το νερόφωνο! Παράλληλα, θα ανακαλύψουν 
την ποικιλία των ήχων που μπορούν να παράγουν με τα μουσικά 
όργανα, καθώς και με άλλα… αυτοσχέδια: Tι ήχος βγαίνει από το 
χαρτί, το αλουμινόχαρτο ή ένα μπαλόνι;

Ακολουθεί ένα συναρπαστικό μουσικοκινητικό παιχνίδι γνωρι-
μίας, που περιλαμβάνει προβολή αποσπάσματος από τη βωβή 
ταινία κινουμένων σχεδίων Felix the Cat. Εκεί, τα παιδιά χωρί-
ζονται σε δύο ομάδες: η μία, των μουσικών, παίζει τα μουσικά 
όργανα και η άλλη, των χορευτών, αποδίδει κινητικά τους ήχους 
των οργάνων. 

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα έχει… παντομίμα! Αυτή τη 
φορά, οι ομάδες είναι οι «μουσικοί» και οι «ηθοποιοί». Υπό τη 
συνοδεία μουσικής, οι ηθοποιοί αναπαριστούν με το σώμα τους 
χαρακτήρες από τις αγαπημένες τους ταινίες, ενώ οι μουσικοί 
συνοδεύουν τη δράση με τα όργανα που έχουν επιλέξει. Η δράση 
της ταινίας συνεχίζεται και ζωντανεύει θεατρικά, ενώ ακολουθεί 
συζήτηση για το βωβό κινηματογράφο και τη σχέση εικόνας και 
ήχου. Τέλος, τα παιδιά, αφού δουν ένα απόσπασμα από την 
ταινία Battling Butler του Buster Keaton, πειραματίζονται ως 
ομάδα με τους ήχους που τους ταιριάζουν, βιώνοντας έτσι την 
εμπειρία της ζωντανής μουσικής και της ηχητικής επένδυσης 
μιας ταινίας του βωβού κινηματογράφου. 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια μικρή παρουσίαση στους 
γονείς των παιδιών. 

12 & 13 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2013
Συντελεστές:
Το εργαστήριο θα πραγματοποι-
ηθεί από τη μουσικοπαιδαγωγό 
και εμψυχώτρια εργαστηρίου 
Αναστασία Καραχρήστου, τον 
μουσικό Γιώργο Κατσάνο και 
τον μουσικό Μιχάλη Μοσχούτη. 

Απευθύνεται σε: 
Παιδιά 6-8 ετών

Ημερομηνία: 
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Ώρες: 
11:00-14:00

Κόστος συμμετοχής: 
10€

Απευθύνεται σε: 
Παιδιά 9-11 ετών

Ημερομηνία: 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Ώρες: 
11:00-14:00

Κόστος συμμετοχής: 
10€

ΙΝ
MUtE

ΠΑΙΔΙΑ 
6-8 & 9-11

 ΕΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

μοΥΣΙΚΗ



69ΠΑΙΞΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ μοΥΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΩΣΕ τη ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

Με παρτιτούρες του 20ού και του 21ου αιώνα στο αναλόγιό του, 
το ελληνικό σύνολο ARTéfacts ensemble αναλαμβάνει να μας 
εισαγάγει στο συναρπαστικό κόσμο της σύγχρονης μουσικής. 
Η Στέγη θέλοντας να μεταφέρει την εμπειρία του μουσικού 
σχήματος σε παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη 
μουσική, προτείνει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα 8 συναντήσεων, 
με στόχο την προσέγγιση της σύγχρονης μουσικής μέσα από την 
ομαδική δημιουργία. 
Αφού γνωρίσουν τα μέλη του συνόλου και το ρεπερτόριό του, οι 
νεαροί μουσικοί πειραματίζονται και εξοικειώνονται με μη προ-
βλέψιμους ήχους. Μέσα από το παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό, 
ανακαλύπτουν άγνωστα μουσικά μοτίβα και απαντούν σε ερωτή-
ματα: Τι ονομάζουμε σύγχρονη μουσική; Πότε και γιατί ξεκίνησε; 
Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή ενημερώνονται επίσης 
για το πώς παράγονται οι σύγχρονοι ήχοι, ποιες είναι οι τεχνικές 
παιξίματος, αλλά και ποια είναι τα κύρια μουσικά ρεύματα. 

Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία που δεν σταματά εδώ: Οι έφηβοι 
μαθαίνουν επίσης πώς παρουσιάζεται αυτή η μουσική στο κοινό, 
«στήνοντας» τη δική τους συναυλία. Μια συναυλία «διαφορε-
τική», αφού οι νεαροί μουσικοί, εκτός από το να… κουρδίσουν 
τα όργανά τους, χωρίζονται σε ομάδες και συζητούν με τους 
ARTéfacts ensemble για οπτικά μέσα, σκηνοθετική επιμέλεια, 
φωτισμούς, χορό και βίντεο. Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνονται 
πώς με διάφορα μέσα μια συναυλία μπορεί να εξελιχθεί σε 
παράσταση, κάνοντας την εμπειρία του θεατή-ακροατή μοναδική! 
Άραγε θα συμφωνήσουν οι γονείς και οι φίλοι τους που θα δουν 
μια «μικρογραφία» αυτής της παράστασης την τελευταία μέρα; 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
— ΔΕΚΕμΒΡΙΟΣ

2013
Απευθύνεται σε: 
Εφήβους 12-14 ετών, που 
έχουν ήδη τις βασικές γνώσεις 
μουσικής (επίπεδο τρίτη 
θεωρία) και παίζουν κάποιο 
μουσικό όργανο.

Συντελεστές:
Το εργαστήριο θα πραγματο-
ποιηθεί από τους ARTéfacts 
ensemble και συγκεκριμένα από 
τους 
Guido De Flaviis (σαξόφωνο), 
Σπύρο Τζέκο (κλαρινέτο), 
Λαέρτη Κοκολάνη (βιολί), 
Μάριο Δαπέργολα (βιόλα), 
Θοδωρή Βαζάκα (κρουστά), 
Κώστα Σερεμέτη (κρουστά) και 
Λουίζο Ασλανίδη (σκηνοθεσία).

Για το σχεδιασμό του προγράμ-
ματος, το σύνολο συνεργάστηκε 
με τον Παναγιώτη Κανελλό-
πουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή 
Μουσικής Παιδαγωγικής στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Ημερομηνίες: 
Τις Δευτέρες 14 & 21 Οκτωβρί-
ου, 4, 11, 18 & 25 Νοεμβρίου και 
2 & 9 Δεκεμβρίου 2013

Ώρες: 
18:00-20:00

Κόστος συμμετοχής: 
64€ (και για τις οχτώ 
συναντήσεις του κύκλου)

ΠΑΙΞΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
μοΥΣΙΚΗ ΚΑΙ

ΔΩΣΕ τη ΔΙΚΗ ΣΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

ΕΦΗΒΟΙ 
12-14

 ΕΤΩΝ

«ΞΕΚΙΝΗΣΑμε μΑθΑΙΝΟντΑΣ μοΥΣΙΚΗ. 
Στη ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑμε

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΚΑΙ 
‘’ΠΑΙΔΕΥτηΚΑμε’’ με ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ. ΣτηΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΧΙΣΑμε ΤΙΣ 
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τη μοΥΣΙΚΗ 

ΑΓΚΑΛΙΑζΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ...» 

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

μοΥΣΙΚΗ



71ΠΑΙζΟΥμε
ΚΑΙ μΑθΑΙΝΟΥμε  

—
ΑΥθΕντΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, 

ΕΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ 
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ με ΒΡΕΦΗ Η' ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   

Με βάση το αυθεντικό παιχνίδι και τη φιλοσοφία του, η Στέγη 
φέρνει για τρίτη χρονιά τους γονείς πιο κοντά στα παιδιά τους, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις προσωπικές 
τους δεξιότητες μέσα από εικαστικές δραστηριότητες, κινητικούς 
αυτοσχεδιασμούς και ομαδικά, διαπροσωπικά παιχνίδια έκφρασης. 

Τι σημαίνει «αυθεντικό παιχνίδι»; Και ποιοι είναι οι κανόνες του; 
Οι γονείς παίζουν με τα παιδιά στο ίδιο ύψος, ως συμπαίκτες, σε 
ένα παιχνίδι χωρίς νικητές και νικημένους, χωρίς ανταγωνισμό 
και επιθετικότητα. Με έναν άμεσο, αυθόρμητο, μη-λεκτικό τρόπο, 
καλλιεργείται η συναισθηματική νοημοσύνη και η επαφή με τον 
εαυτό και τους άλλους, χτίζοντας σχέσεις βαθιάς εμπιστοσύνης, 
ασφάλειας και αποδοχής. Το αυθεντικό παιχνίδι προτείνει μια 
διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό μας και τα παιδιά μας, με 
μόνη προϋπόθεση να είμαστε έτοιμοι να «βγάλουμε» το παιδί που 
κρύβουμε μέσα μας…

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι συναντήσεις, εμπλουτι-
σμένες με πολλές νέες δραστηριότητες και ακόμη περισσότερο αυ-
θεντικό παιχνίδι. Οι δραστηριότητες επιλέγονται με γνώμονα τις 
βασικές ανάγκες της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνονται. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— μΑÏΟΣ

2014

>>>

ΠΑΙζΟΥμε
ΚΑΙ 

μΑθΑΙΝΟΥμε

ΓΟΝΕΙΣ & ΒΡΕΦΗ
10 μηνΩΝ-2 ΕΤΩΝ

ΓΟΝΕΙΣ & ΠΑΙΔΙΑ 
3-5 ΕΤΩΝ

Συντελεστές:
Το εργαστήριο θα πραγμα-
τοποιηθεί από τη χορογράφο 
και καθηγήτρια χορού Μαρία 
Κολιοπούλου, τις ψυχολόγους 
και ψυχοθεραπεύτριες Αγγελική 
Καλαντζοπούλου και Βάνα 
Κολιοπούλου και τη μουσικό 
Σοφία Παπαδημητρίου.

Απευθύνεται σε: 
Γονείς και βρέφη από 10 μηνών 
έως 2 ετών

Ημερομηνίες:
Κύκλος κατά το 2013: 
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 
(18:00-20:00, πρώτη συνάντη-
ση μόνο για τους γονείς) και 
τις Κυριακές 20 Οκτωβρίου και 
3, 10, 17 & 24 Νοεμβρίου 2013 
(10:30-12:00)

Κύκλος κατά το 2014: 
Παρασκευή 25 Απριλίου 
(18:00-20:00, πρώτη συνά-
ντηση μόνο για τους γονείς) 
και τις Κυριακές 27 Απριλίου 
και 4, 11, 18 & 25 Μαΐου 2014 
(10:30-12:00)

Κόστος συμμετοχής: 
25€ το κάθε παιδί και 30€ 
ο κάθε γονέας, και για τις έξι 
συναντήσεις

Απευθύνεται σε: 
Γονείς και παιδιά 3 έως 5 ετών

Ημερομηνίες:
Κύκλος κατά το 2013: 
Σάββατο 19 Οκτωβρίου (18:00-
20:00, πρώτη συνάντηση μόνο 
για τους γονείς) και τις Κυριακές 
20 Οκτωβρίου και 3, 10, 17 & 24 
Νοεμβρίου 2013 (12:30-14:00)

Κύκλος κατά το 2014: 
Σάββατο 26 Απριλίου (18:00-
20:00, πρώτη συνάντηση μόνο 
για τους γονείς) και τις Κυριακές 
27 Απριλίου και 4, 11, 18 & 25 
Μαΐου 2014 (12:30-14:00)

Κόστος συμμετοχής: 
25€ το κάθε παιδί και 30€ 
ο κάθε γονέας, και για τις έξι 
συναντήσεις

ΓΙΑ τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΣΤΟ «ΤΡΥΦΕΡΟ» ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

τηΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ τηΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ 
ΑΝΟΙΧτη. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΤΑ ΑΝΑΛΑμΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
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Στον κύκλο των συναντήσεων για γονείς με βρέφη, κάθε 
συνάντηση έχει έντονο βιωματικό χαρακτήρα, παρακινώντας τους 
γονείς να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά τους, μέσα από την κατα-
νόηση των αμοιβαίων αναγκών. Δραστηριότητες που εμπλέκουν 
όλες τις αισθήσεις ενθαρρύνουν τη σωματική και συναισθηματική 
έκφραση των βρεφών, ενώ ήχοι, ποικίλα υλικά, χρώματα, τρόποι 
μη-λεκτικής επικοινωνίας, ακόμη και ο χορός, γίνονται τα εργαλεία 
που απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους.

Στον κύκλο των συναντήσεων για γονείς με παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, τα παιδιά ενθαρρύνονται –με σεβασμό πάντα στην 
προσωπικότητά τους– να συμμετάσχουν σε παιχνίδια έκφρασης, 
δημιουργικότητας και κίνησης. Χρησιμοποιώντας ελεύθερα τα 
χρώματα, τον πηλό, τις λέξεις, τους ήχους και το σώμα, ανακα-
λύπτουν τους δικούς τους τρόπους έκφρασης, αναδεικνύοντας τη 
μοναδικότητά τους. Ταυτόχρονα, μέσα από την ομαδική εργασία, 
μαθαίνουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με ευγένεια 
και αλληλοσεβασμό, βελτιώνοντας έτσι τις σχέσεις τους με τους 
συνομηλίκους και την οικογένειά τους.

Όλη αυτή η παιγνιώδης διαδικασία λειτουργεί απελευθερωτικά 
τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, ως μια μοναδική 
εμπειρία αυτογνωσίας, ενδυνάμωσης της εικόνας του σώματος 
και ενεργοποίησης του νου και των συναισθημάτων.

Το αυθεντικό παιχνίδι ενυπάρχει σε όλους μας. Αρκεί να αφή-
σουμε για λίγο πίσω τους ρόλους της καθημερινότητας και να 
τολμήσουμε να… παίξουμε! 

ΠΑΙζΟΥμε
ΚΑΙ μΑθΑΙΝΟΥμε  

—
ΑΥθΕντΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, 

ΕΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ 
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ με ΒΡΕΦΗ Η' ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— μΑÏΟΣ

2014

ΓΟΝΕΙΣ & ΒΡΕΦΗ
10 μηνΩΝ-2 ΕΤΩΝ

ΓΟΝΕΙΣ & ΠΑΙΔΙΑ 
3-5 ΕΤΩΝ



75Η μοΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣμο  
—

ΕΝΑ ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΥ ΑΝήκΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣμΑ 

ΤΟΥ ΑΥΤΙΣμοΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ   

Στο ευρύ φάσμα του αυτισμού, η μουσική αποτελεί ένα από 
τα πλέον βασικά εργαλεία μάθησης και αλληλεπίδρασης με το 
περιβάλλον και λειτουργεί ως μέσο για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων και τη συναισθηματική ωρίμανση των ατόμων με 
αυτισμό. 

Η Στέγη, αγκαλιάζοντας όλους, οργανώνει για δεύτερη χρονιά ένα 
μουσικό εργαστήριο έξι συναντήσεων, με μουσικές δραστηριό-
τητες ειδικά μελετημένες προκειμένου να προσαρμόζονται στις 
ιδιαίτερες επιθυμίες και ικανότητες των παιδιών. Η παρουσία των 
γονέων είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, 
ενώ το ρόλο τους τον καθορίζουν οι ίδιοι: μπορεί να είναι απλοί 
παρατηρητές ή να συμμετέχουν ενεργά.

Το εργαστήριο προσκαλεί τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη 
μουσική και το ρυθμό, μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι και τις 
μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Αρχικά, τα παιδιά γνωρίζουν το 
χώρο και τους μουσικούς και, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, 
πειραματίζονται με τα μουσικά όργανα και παράγουν ήχους. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι μικροί μουσικοί, σε συνερ-
γασία με τους εκπαιδευτές, συμμετέχουν σε διάφορα παιχνίδια 
αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα με βάση τη μουσική.
Οι δραστηριότητες που στηρίζονται στη ρυθμική αγωγή και 
τους χρωματισμούς είναι ποικίλες, ενώ έννοιες όπως η παύση, η 
ένταση και η ταχύτητα χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για την 
έκφραση συναισθημάτων και την κατανόηση βασικών εννοιών. 

Στο εργαστήριο αυτό, η μουσική γίνεται η «γλώσσα» επικοι-
νωνίας, ακόμα και όταν λείπει ο λόγος. Μέσα από τους ήχους, 
το παιχνίδι και τις εναλλαγές ρόλων, τα παιδιά καλούνται να 
αισθανθούν την ύπαρξή τους, να εκφράσουν τι νιώθουν, να 
τραγουδήσουν και να γνωρίσουν πολλά και διαφορετικά είδη 
μουσικής. Παράλληλα, βιώνουν την εμπειρία της ομαδικότητας, 
συνεργάζονται και προετοιμάζονται για τον τελικό στόχο του 
εργαστηρίου, που είναι μια συναυλία, μια μουσική γιορτή με 
πρωταγωνιστές τα ίδια!

ΝΟΕμΒΡΙΟΣ 2013
— μΑÏΟΣ

2014

Η μοΥΣΙΚΗ
ΑΓΑΠΑΕΙ 

ΤΟΝ
ΑΥΤΙΣμο 

ΠΑΙΔΙΑ με
ΑΥΤΙΣμο 

5-7 ΕΤΩΝ &
8-11 ΕΤΩΝ

Συντελεστές: 
Το εργαστήριο θα πραγματο-
ποιηθεί από τη μουσικολόγο και 
μουσικοθεραπεύτρια Χριστίνα 
Παναγιωτάκου και την 
εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 
Αραβέλλα Μπαμπασίκα-
Αναστασάκη, μαζί με μια 
ομάδα μουσικών.

Απευθύνεται σε:
Παιδιά 8-11 ετών που ανήκουν 
στο ευρύ φάσμα του αυτισμού 
και τους γονείς τους

Ημερομηνίες: 
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου (18:00-
20:00, πρώτη συνάντηση μόνο 
για τους γονείς) και τα Σάββατα 
2, 9, 16, 23 & 30 Νοεμβρίου 
2013 (11:00-13:00)

Κόστος συμμετοχής: 
Δωρεάν

Παιδιά 5-7 ετών που ανήκουν 
στο ευρύ φάσμα του αυτισμού 
και τους γονείς τους

Ημερομηνίες: 
Παρασκευή 2 Μαΐου 
(18:00-20:00, πρώτη συνάντη-
ση μόνο για τους γονείς) και 
τα Σάββατα 3, 10, 17, 24 & 31 
Μαΐου 2014 (11:00-13:00)

Κόστος συμμετοχής: 
Δωρεάν

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

μοΥΣΙΚΗ



77ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΟΥ! 
—

10 + 1  ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω 

Ένα εργαστήριο που παροτρύνει τα παιδιά, να σχεδιάσουν τα δικά 
τους γράμματα. Γράμματα που δεν έχουν κανόνες παρά μόνο 
τους δικούς τους, που δεν διαβάζονται από τους πολλούς παρά 
μόνο από λίγους, γράμματα που κρύβουν τη δική τους ιστορία. 
Ως μικροί γραφίστες, τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν μια 
καινούργια γραμματοσειρά με τις δικές της νόρμες και κατόπιν 
να καταγράψουν αυτή τη διαδικασία σε μια χειροποίητη έκδοση 
που θα τυπωθεί σε περιορισμένα αντίτυπα. Στο πρώτο στάδιο του 
εργαστηρίου τα παιδιά με μαρκαδόρους, μολύβια και στυλό στα 
χέρια, ξεχύνονται πάνω σε μεγάλα χαρτιά και αυτοσχεδιάζουν με 
τα 24 γράμματα της αλφαβήτου! 

Πόσοι τρόποι υπάρχουν να γράψεις το «φ»;
Πώς μπορείς να κάνεις το «ε» πιο όμορφο ή πιο ασυνήθιστο; 
Σε ποιο περιβάλλον θα βάλεις το «α» σου;

Τα γράμματα όμως θέλουν και μια επιφάνεια για να «γράψουν». 
Έτσι, στο επόμενο στάδιο τα παιδιά, με ειδικό εξοπλισμό, 
εξερευνούν την τεχνική της μεταξοτυπίας. Μαθαίνοντας τη 
διαδικασία, κάνουν τυπώματα σε διαφορετικές επιφάνειες και με 
διαφορετικά υλικά: Πώς θα σου φαινόταν να φτιάξεις το δικό σου 
μπλουζάκι με στάμπα από σοκολάτα ή από φύλλο δέντρου;
Η εξερεύνηση στα υλικά και τις τεχνικές δεν σταματά εδώ. 
Τα παιδιά, ως ομάδα, σχεδιάζουν γράμματα με εργαλείο έναν 
αερογράφο, για να προχωρήσουν σε πιο εξελιγμένες τεχνικές 
γραφής όπως χαρακτική σε linoleum και plexiglass. Έτσι, κάθε 
παιδί βρίσκει την ταυτότητα που του ταιριάζει μέσω του υλικού 
που επιλέγει!
Τέλος, οι μικροί γραφίστες δημιουργούν τη δική τους γραμματοσει-
ρά και σχεδιάζουν το πρώτο τους βιβλίο, το οποίο «δένουν» μόνοι 
τους κόβοντας και συρράπτοντας τις σελίδες. 

μΙΑ μεΡΑ μοΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΙΠΛΑ ΔΙΠΛΑ, ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ, 

ΟΧΙ ΟΠΩΣ θΑ ΗθΕΛΑ ΕΓΩ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ 
ΟΜΩΣ ΤΟ ΓΙΑΤΙ. μοΥ ΕΞΗΓΗΣΑΝ ΟΤΙ ΕΤΣΙ

θΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΟΜΩΣ 
ΠΟΤΕ ΝΑ μΑθΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΟΠΩΣ θΕΛΟΥΝ
ΟΙ «ΑΛΛΟΙ», ΑΣΕ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ μοΥ ΑΡΕΣΕ 

ΤΟ «Φ» με ΤΟ «Λ» μΑζΙ…

ΝΟΕμΒΡΙΟΣ
— ΔΕΚΕμΒΡΙΟΣ

2013
Απευθύνεται σε: 
Παιδιά 9-12 ετών 

Συντελεστές: 
Το εργαστήριο θα πραγματο-
ποιηθεί από τον εικονογράφο 
Γρηγόρη Στασινόπουλο και τον 
εικαστικό Γιώργο Τίγκα.

Ημερομηνίες:
Tα Σάββατα, 2, 9, 16, 23 & 
30 Νοεμβρίου και 7 & 14 
Δεκεμβρίου 2013

Ώρες:
11:00-14:00

Κόστος συμμετοχής:
56€ (και για τις επτά 
συναντήσεις του κάθε κύκλου)

ΣΧΕΔΙΑΣΕ 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΟΥ!

ΠΑΙΔΙΑ 
9-12

ΕΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΗΧΟΥ, ΧΟΡΟΥ, ΚΙΝΟΥμεΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

Σε έναν κόσμο που τείνει να ενοποιείται, η τέχνη, χάρη στη χρήση 
των νέων τεχνολογιών, αποκτά ολιστικό χαρακτήρα. Ήχος, χορός, 
βίντεο μοιάζουν να συνιστούν ένα αναπόσπαστο σύνολο έκφρα-
σης και δημιουργίας και καλούν τους καλλιτέχνες του μέλλοντος 
να συνεργαστούν.

Μετά από τα τρία επιτυχημένα εργαστήρια ήχου, κίνησης και 
εικόνας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά, η 
Στέγη φέρνει και πάλι τους νέους κοντά στις τρεις αυτές τέχνες, 
χρησιμοποιώντας τα νέα μέσα και τις τεχνολογίες. Στα έμπειρα 
χέρια της ομάδας Medea Electronique, που ειδικεύεται στην 
εξερεύνηση των αυτοσχεδιασμών στη μουσική, το βίντεο, τα 
multimedia κ.α., οι έφηβοι θα πληροφορηθούν τις τελευταίες 
τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις στη μουσική, στο βίντεο και στο 
χορό, αλλά θα μάθουν επίσης και πώς οι τέχνες αυτές μπορούν 
να συνδυαστούν. 

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται στη Στέγη κάθε Τετάρτη απόγευμα 
και με μια χρονική αλληλουχία – περίπου το ένα μετά το άλλο. 
Έτσι, οι μαθητές κάθε εργαστηρίου θα λειτουργούν ανεξάρτητα, 
αλλά θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή 
με τους μαθητές των άλλων δύο.
Τρία λοιπόν αυτόνομα εργαστήρια που λειτουργούν και ως «ένα»,
καθώς οι μαθητές καλούνται στο τέλος να «ενώσουν» δημιουρ-
γικά τα ετερόκλητα στοιχεία των τριών τεχνών, παρουσιάζοντας 
από κοινού μια παράσταση για φίλους και γονείς, που θα δοθεί το 
Σάββατο 29 Μαρτίου 2014. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
— μΑΡΤΙΟΣ

2014

Η ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ 

ΝΑ ΕΝΩΝΕΙΣ
ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΦΗΒΟΙ 
13-17

ΕΤΩΝ

>>>

ΤΡΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙντΕΟ 

ΚΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ 
μεΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

ΝΕΑ μεΣΑ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ 
ΚΙΝΟΥμεΝΗΣ

ΕΙΚΟΝΑΣ
(viDEo)

ΕΦΗΒΟΙ 
13-17

ΕΤΩΝ

>>>

ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ ΚΙΝΟΥμεΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(viDEo)

—
ΑΠΟ τη ΦΑντΑΣΙΑ 

ΣτηΝ ΚΙΝΟΥμεΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, το εργαστήριο εικόνας θα 
δώσει στους εφήβους τις απαραίτητες τεχνικές και θεωρητικές 
γνώσεις για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ομαδικά τα δικά 
τους βίντεο! 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες για να γνωρίσουν και να 
εξασκηθούν σε επαγγελματικά προγράμματα επεξεργασίας 
εικόνας (Adobe Creative Suite) και να εξοικειωθούν με όλα τα 
στάδια παραγωγής ενός έργου video art. Κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου θα γίνουν συναντήσεις με επαγγελματίες του χώρου, 
οι οποίοι θα συζητήσουν με τα παιδιά, θα τους δείξουν τις χρήσεις 
και τις δυνατότητες των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουν και 
θα τους προτείνουν λύσεις.

Οι έφηβοι, μέσα από ομαδική εργασία, θα περάσουν από πιο 
απλές σε πιο σύνθετες τεχνικές editing, compositing, green screen, 
stop-motion animation και, βέβαια, θα έχουν τη δυνατότητα να 
πειραματιστούν με τις κάμερες και τους φωτισμούς. 

Οι μαθητές του βίντεο θα έχουν επίσης την επιλογή να επισκε-
φθούν είτε το εργαστήριο της μουσικής, για να επιχειρήσουν να 
δώσουν «εικόνα» στους ήχους, είτε το εργαστήριο χορού, για να 
επενδύσουν οπτικά τη χορογραφία που ετοιμάζεται. Μπορούν 
επίσης να «δανείσουν» τις κινούμενες εικόνες τους στους 
«συναδέλφους» τους, έτσι ώστε εκείνοι να τις χρησιμοποιήσουν 
σκηνογραφικά, ως πηγή έμπνευσης ακόμα και ως γραφικές 
παρτιτούρες.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΝΑ ΕΝΩΝΕΙΣ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ  

Απευθύνεται σε: 
Εφήβους 13-17 ετών 

Συντελεστές:
Ο κύκλος των εργαστηρίων 
θα πραγματοποιηθεί από 
τη σκηνοθέτη/animator 
Κλεοπάτρα Κοραή και τον video 
artist/animator Παναγιώτη 
Γουμπούρο. 

Ημερομηνίες: 
Τις Τετάρτες 15, 22 & 29 
Ιανουαρίου, 5, 12, 19 & 26 
Φεβρουαρίου και 5, 12, 19 & 26 
Μαρτίου 2014

Η παράσταση των εφήβων θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
29 Μαρτίου 2014, στη Μικρή 
Σκηνή της Στέγης.

Ώρες: 
17:00- 19:00

Κόστος συμμετοχής: 
88€ (και για τις έντεκα 
συναντήσεις του κάθε κύκλου)

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

ΝΕΑ μεΣΑ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΦΗΒΟΙ 
13-17

ΕΤΩΝ

>>>

ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
—

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ με ΕΝΑ ΑντΙΚΕΙμεΝΟ

«Κίνηση και Αντικείμενο» είναι το πεδίο έρευνας του φετινού 
εργαστηρίου χορού. Πώς ο μαθητής μπορεί να συνυπάρξει, να 
συσχετιστεί σωματικά και να δημιουργήσει με ερέθισμα ένα 
αντικείμενο; 

Σε αυτό το εργαστήριο ο μαθητής  θα ανακαλύψει τις δυνατό-
τητες του σώματός του, τις ιδιαιτερότητες και την ικανότητά 
του να λαμβάνει κινητικές αποφάσεις, μέσα από μια σειρά 
αυτοσχεδιαστικών σωματικών ασκήσεων που θα βοηθήσουν 
στην απελευθέρωση της δημιουργικότητάς του. Μετά την τεχνική 
προετοιμασία του σώματος, θα κληθεί να αυτοσχεδιάσει πάνω σε 
κινητικές ιδέες και να κινηθεί δημιουργικά με ένα αντικείμενο που 
ο ίδιος έχει επιλέξει ως... παρτενέρ. 

Οι έφηβοι-χορευτές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εμπνευ-
στούν τη χορογραφία τους από συνθέσεις του γειτονικού εργαστη-
ρίου της μουσικής ή να τη συμπληρώσουν «οπτικά» με βίντεο από 
το εργαστήριο της εικόνας.

Απευθύνεται σε: 
Εφήβους 13-17 ετών 

Συντελεστές:
Ο κύκλος των εργαστηρίων θα 
πραγματοποιηθεί από τους 
χορευτές/καθηγητές χορού 
Ευγενία Σιγαλού και Σταύρο 
Αποστολάτο. 

Ημερομηνίες: 
Τις Τετάρτες 15, 22 & 
29 Ιανουαρίου, 5, 12, 19 & 
26 Φεβρουαρίου και 5, 12, 19 & 
26 Μαρτίου 2014

Η παράσταση των εφήβων θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
29 Μαρτίου 2014, στη Μικρή 
Σκηνή της Στέγης.

Ώρες: 
18:00-20:00

Κόστος συμμετοχής: 
88€ (και για τις έντεκα 
συναντήσεις του κάθε κύκλου)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΝΑ ΕΝΩΝΕΙΣ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ  

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

ΝΕΑ μεΣΑ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ 
ΗΧΟΥ

ΕΦΗΒΟΙ 
13-17

ΕΤΩΝ

ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ ΗΧΟΥ
—

ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
με ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ μΑΣ

Όπως και πέρυσι, στο φετινό εργαστήριο ήχου οι μαθητές θα μά-
θουν να συνθέτουν και να επεξεργάζονται τη μουσική μέσα από 
τους υπολογιστές, ενώ φεύγοντας από τη Στέγη θα πάρουν μαζί 
τους διάφορα προγράμματα λογισμικού, που θα τους επιτρέψουν 
να δημιουργήσουν το δικό τους μουσικό «στούντιο» στο σπίτι. 

Το φετινό εργαστήριο δίνει στου εφήβους ελεύθερη πρόσβαση σε 
ακόμη περισσότερα και πιο αναβαθμισμένα συστήματα ανοιχτού 
λογισμικού, εστιάζοντας περισσότερο στον ομαδικό αυτοσχεδι-
ασμό. Ο στόχος; Να δημιουργηθεί ένα ζωντανό μουσικό σύνολο 
laptop! Τα παιδιά θα εξερευνήσουν επίσης ένα ευρύ φάσμα σύγ-
χρονων δημιουργικών ιδεών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται 
από μουσικούς και sound artists: από τα τελευταίας τεχνολογίας 
εργαλεία βασισμένα σε υπολογιστές, μέχρι τη δημιουργική χρήση 
ηλεκτρονικών οργάνων χαμηλού κόστους (Do It Yourself - DIY) 
και την τροποποίηση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (circuit 
bending). 

Χρειάζονται μουσικές γνώσεις για να παρακολουθήσει ένας 
έφηβος όλα αυτά; Όχι… Το μόνο που απαιτείται είναι να έχει την 
περιέργεια να πειραματιστεί ηχητικά με διάφορα «περίεργα» 
αντικείμενα, όπως τάπερ, μαγνήτες, καλώδια, ταμπλέτες κ.ά., 
καθώς βέβαια και τη διάθεση να εκφραστεί μαζί με την ομάδα 
του μέσα από τη μουσική.

Εκτός από το δικό τους εργαστήριο, οι έφηβοι μουσικοί έχουν την 
επιλογή, αν το επιθυμούν, να «πεταχτούν» στη διπλανή αίθουσα 
για να επιχειρήσουν να συνθέσουν τη μουσική της ομάδας χορού. 
Επίσης, μια μέρα μπορούν να έρθουν λίγο νωρίτερα για να γνωρι-
στούν με τα παιδιά από την ομάδα της εικόνας και να αποπειρα-
θούν να «ντύσουν» μουσικά τα βίντεο που εκείνα ετοιμάζουν. 

Απευθύνεται σε: 
Εφήβους 13-17 ετών 

Συντελεστές:
Ο κύκλος των εργαστηρίων θα 
πραγματοποιηθεί από τους 
συνθέτες ηλεκτροακουστικής 
μουσικής και εκπαιδευτικούς 
Tim Ward και Αλέξανδρο 
Δρυμωνίτη. 

Ημερομηνίες: 
Τις Τετάρτες 15, 22 & 
29 Ιανουαρίου, 5, 12, 19 & 
26 Φεβρουαρίου και 5, 12, 19 & 
26 Μαρτίου 2014

Η παράσταση των εφήβων θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
29 Μαρτίου 2014, στη Μικρή 
Σκηνή της Στέγης.

Ώρες: 
19:00-21:00

Κόστος συμμετοχής: 
88€ (και για τις έντεκα 
συναντήσεις του κάθε κύκλου)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΝΑ ΕΝΩΝΕΙΣ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ  

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

ΝΕΑ μεΣΑ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



87ΣΤΟΝ ΚΟΣμο ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΚΑΙ τηΣ ΣΙΩΠΗΣ, 
με ΕΝΑ ΠΑΡΑμΥθΙ  

—
μΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑντΗΣΗ
μεΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ με ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ 

Πώς μπορεί ένα παραμύθι να γίνει γέφυρα επικοινωνίας 
ανάμεσα στους κόσμους των ήχων και της σιωπής; Η Στέγη  
καλεί τα παιδιά να παρασυρθούν στη μαγεία του παραμυθιού, 
να εκφραστούν δημιουργικά και να συνεργαστούν, «αγκαλιάζο-
ντας» το διαφορετικό. 

Με αφορμή το παραμύθι του Χρήστου Μπουλιώτη, «Το κορίτσι 
που ζήτησε μια βελόνα, μια απλή βελόνα», παιδιά με και χωρίς 
προβλήματα ακοής συναντιούνται σε ένα πρωτότυπο εργαστή-
ριο, με μοναδικό στόχο να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν 
από κοινού.

Υπό την καθοδήγηση της ομάδας «Πλεύσις», η κίνηση, οι εικόνες, 
οι ήχοι και οι αυτοσχεδιασμοί γίνονται πεδίο έκφρασης, αλλά και 
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Τι είναι αυτό που συνδέει τα παιδιά; Η γλώσσα του στόματος 
και του σώματος· η λαχτάρα για παιχνίδι· η αγάπη για 
δημιουργία· και, βέβαια, ο κοινός στόχος: η παράσταση που θα 
παρουσιάσουν όλα μαζί στο τέλος του εργαστηρίου. 

Αρχικά, τα παιδιά εξοικειώνονται με το χώρο, αποφορτίζονται 
και συντονίζονται ως ομάδα. Στη συνέχεια, η αφήγηση του 
παραμυθιού, με παράλληλη μετάφραση στη νοηματική και υπό 
τους ήχους ζωντανής μουσικής, δίνει το «ρυθμό». Μέσα σε 
μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, τα παιδιά παίζουν, κινούνται 
και βιώνουν τη δράση. Με όχημα το θεατρικό αυτοσχεδιασμό, 
ζωντανεύουν το παραμύθι και δίνουν τη δική τους εκδοχή. Τι 
τροπή θα έπαιρνε άραγε η ιστορία αν οι ήρωες αποφάσιζαν 
διαφορετικά; 

Την τελευταία μέρα αποτυπώνουν την εμπειρία τους πάνω σε 
χαρτί και προσκαλούν γονείς και φίλους για να τους παρουσιά-
σουν τη σκηνική σύνθεση που ετοίμασαν! 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
— μΑΡΤΙΟΣ

2014

ΣΤΟΝ ΚΟΣμο
ΤΩΝ ΗΧΩΝ

ΚΑΙ τηΣ ΣΙΩΠΗΣ,
με ΕΝΑ ΠΑΡΑμΥθΙ 

ΠΑΙΔΙΑ 
6-9

ΕΤΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣτη ΔΕμεΝΗ,
ΣτηΝ ΑΝΕμΗ ΤΥΛΙΓμεΝΗ, ΔΩΣ’ τηΣ ΚΛΟΤΣΟ 

ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ, ΠΑΡΑμΥθΙ Ν’ ΑΡΧΙΝΗΣΕΙ…

Aπευθύνεται σε: 
Παιδιά 6-9 ετών

Συντελεστές: 
Το εργαστήριο θα πραγμα-
τοποιηθεί από τους Αντώνη 
Κουτρουμπή (σχεδιασμός, 
συντονισμός, εμψύχωση), 
Ανθή Θάνου (αφήγηση), 
Μηνά Εμμανουήλ (μουσική), 
Όλγα Γερογιαννάκη και Θένια 
Κουτρουμπή (θεατρικοί & κι-
νησιολογικοί αυτοσχεδιασμοί), 
Γιάννη Γούτσια (εικαστική 
επεξεργασία σκηνικού & 
κατασκευές) και Ελένη 
Γιαννακοπούλου (εμψύχωση 
στη νοηματική γλώσσα).

Ημερομηνίες: 
Τις Κυριακές 26 Ιανουαρίου, 
2, 9 & 16 Φεβρουαρίου και 
9, 16, 23 & 30 Μαρτίου 2014

Ώρες: 
12:00-14:00

Κόστος συμμετοχής: 
56€ (και για τις οχτώ 
συναντήσεις του κύκλου)

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

θΕΑΤΡΟ



89ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  ΣΤΟΝ ΚΑμΒΑ  
—

ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 

Στο εργαστήριο αυτό οι έφηβοι, παίρνοντας ως βάση εικαστικά 
έργα, ιστορίες κόμικς και λογοτεχνικά κείμενα, εικονογραφούν 
μια ιστορία σε μεγάλη επιφάνεια, κατασκευάζοντας έτσι μια 
τοιχογραφία! Στο τέλος προσθέτουν και την αφήγηση της ιστορίας 
ηχογραφημένη και η τοιχογραφία τους αποκτά και ήχο! 

Ποια είναι τα βήματα: 
Eν αρχή όλων, η έμπνευση! Η ομάδα βλέπει ποπ-αρτ καλλιτέχνες 
όπως ο Roy Lichtenstein και διαβάζει λογοτεχνικά κείμενα και 
κόμικς. Αφού κατανοήσει τις βασικές ιδέες των κειμένων και 
των εικαστικών έργων, επιλέγει μία από τις ιστορίες και την 
εικονογραφεί! Η ιστορία μοιράζεται σε επιμέρους σκηνές και κάθε 
σκηνή αποδίδεται εικαστικά στο χαρτί από διαφορετικά παιδιά, 
δημιουργώντας έτσι κάτι σαν παζλ εικόνων, ακολουθώντας πάντα 
το στυλ του Λίχτενσταϊν: χοντρά περιγράμματα, μεγάλες χρωμα-
τιστές επιφάνειες και πλακάτα χρώματα.

Τι θα γίνουν όλες αυτές οι διαφορετικές εικόνες-αποσπάσματα 
της ιστορίας; Μια μεγάλη ψηφιακή τοιχογραφία! 
Με τη χρήση projector, οι εικόνες προβάλλονται πάνω σε ένα 
μεγάλο καμβά. Στη συνέχεια, οι έφηβοι, εφαρμόζοντας τις 
αρχές του σχεδιασμού, του χρώματος, της ζωγραφικής μεγάλης 
κλίμακας και της αφήγησης, ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους τα 
περιγράμματα, περνάνε χρώματα με πινέλα και καταλήγουν να 
φτιάξουν ένα κόμικς εντυπωσιακών διαστάσεων. 
Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με πειραματισμό πάνω στις 
βασικές αρχές των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και της ψηφιακής 
αφήγησης: Τα παιδιά ηχογραφούν σε ειδικές πλακέτες τα απο-
σπάσματα της ιστορίας που απεικονίζουν οι εικόνες τους και τις 
τοποθετούν στο πίσω μέρος του καμβά. Έτσι ο θεατής, πατώντας 
ένα κουμπί, θα μπορεί να ακούσει τα αποσπάσματα της ιστορίας 
μέσα από τις αφηγήσεις των παιδιών. Μια μοναδική εικαστική 
εμπειρία, καθώς με τη συμμετοχή του θα βρεθεί τελικά μπροστά 
σε μια διαδραστική ομιλούσα τοιχογραφία! 

μΑΡΤΙoΣ 
— ΑΠΡΙΛΙoΣ

2014

ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

ΣΤΟΝ ΚΑμΒΑ

ΕΦΗΒΟΙ 
12-15

ΕΤΩΝ

ΠΩΣ ΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙμεΝΟ μΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ… ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΟΝ ΚΑμΒΑ; 

ΠΩΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑζΟΥμε 
μΙΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ… μΙΛΑΕΙ; 

Aπευθύνεται σε: 
Εφήβους 12-15 ετών 

Συντελεστές: 
Το εργαστήριο θα πραγματο-
ποιηθεί από την αρχιτέκτονα 
και interaction designer 
Άρτεμη Παπαγεωργίου και την 
εικαστικό Μαρία Βαρελά.

Ημερομηνίες: 
Τα Σάββατα 8, 15, 22 & 29 
Μαρτίου και 5 & 12 Απριλίου 
2014

Ώρες: 
11:00-14:00 

Κόστος συμμετοχής: 
54€ (και για τις έξι συναντή-
σεις του κύκλου)

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



91ΠΕΣ ΕΝΑ ΠΑΡΑμΥθΙ με ΕΙΚΟΝΕΣ
—

ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΠΑΡΑμΥθΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Όταν ένας παραμυθάς αφηγείται μια ιστορία εικονογραφημένη, 
καταφέρνει να μαγέψει τα παιδιά, όχι μόνο ακουστικά και κιναι-
σθητικά, αλλά και οπτικά, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη 
εμπειρία παραμυθιού… 
Αυτή ακριβώς τη γοητεία που ασκεί ο κόσμος των εικόνων 
εξερευνά το συγκεκριμένο εργαστήριο της Στέγης, με σκοπό να 
κάνει τους μικρούς αναγνώστες να γνωρίσουν την τέχνη της 
οπτικής αφήγησης. Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου, τα παιδιά 
διαβάζουν πολλά παραμύθια από διαφορετικές εποχές, με 
ποικιλία θεμάτων και στυλ εικονογράφησης το καθένα. 
Πώς ζωντανεύει η ιστορία μέσα από τις εικόνες, σε καθένα από 
αυτά; Ποια είναι τα μέσα και οι τεχνικές οπτικής απόδοσης κάθε 
παραμυθιού; 
Οι μικροί παραμυθάδες μελετούν τις εικόνες και κατανοούν τις 
διαφορετικές τεχνικές εικονογράφησης, βιώνοντας έτσι με τρόπο 
ολοκληρωμένο και συναρπαστικό την «εμπειρία» ενός παιδικού 
βιβλίου. 
Τα παιδιά πειραματίζονται με τις τεχνικές εικονογράφησης που 
γνώρισαν και «ζωγραφίζουν» τη συνέχεια των ιστοριών που 
διάβασαν, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη τεχνική κάθε φορά. 
Με μολύβια, στυλό και νερομπογιές στα χέρια, κάνουν μια απλή 
ρεαλιστική εικονογράφηση ενός κλασικού παραμυθιού. Στη 
συνέχεια, εξοικειώνονται με παραμύθια που έχουν εικονογραφη-
θεί με τεχνική κολλάζ. Ακολουθούν τα pop-up παραμύθια, όπου 
τα παιδιά γνωρίζουν την τρισδιάστατη εικονογράφηση, ενώ το 
εργαστήριο ολοκληρώνεται με την ψηφιακή εικονογράφηση του 
21ου αιώνα σε υπολογιστή. 
Όμως, το ταξίδι στον παραμυθένιο κόσμο δεν σταματά εδώ. Στο 
τέλος, τα παιδιά δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες. Οι ιστορίες 
γίνονται εικόνες και οι εικόνες γίνονται παιδικό βιβλίο, που οι 
μικροί παραμυθάδες φτιάχνουν μόνοι τους… 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
— μΑÏΟΣ

2014

ΠΕΣ ΕΝΑ
ΠΑΡΑμΥθΙ
με ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ 
5-7

ΕΤΩΝ

ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑμΥθΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΒΑζΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ;
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ με ΤΟ

«μΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…» 
ΞΕΚΙΝΟΥΝ.

Aπευθύνεται σε: 
Παιδιά 5-7 ετών

Συντελεστές:
Το εργαστήριο θα πραγμα-
τοποιηθεί από την εικαστικό 
& δασκάλα καλλιτεχνικών 
Christina Mabger. 

Ημερομηνίες:
Τα Σάββατα 26 Απριλίου και 
3, 10, 17, 24 & 31 Μαΐου 2014

Ώρες: 
11:00-14:00

Κόστος συμμετοχής: 
54 € (και για τις έξι συναντή-
σεις του κύκλου)

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
—

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 21-23.3.2014
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
τηΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 65+
104

23.10.2013 -
11.6.2014
ΝΕΟΙ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 
65+
106

29.10.2013 -
17.12.2013
ΝΕΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ
65+
Α’ ΚΥΚΛΟΣ
100

ΙΑΝ 2014 -
ΦΕΒ 2015
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ 
108

4.2.2014 -
8.4.2014
ΝΕΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ
65+
Β’ ΚΥΚΛΟΣ 
102

OKT 2013 -
ΑΠΡ 2014
ΑΚΟΥΣΤΕ τηΝ
ΕΠΟΧΗ ΣΑΣ!
94

ΝΟΕ 2013 -
ΦΕΒ 2014
μοΝΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ,
ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΝΟΝΑΣ !
96



95ΑΚΟΥΣΤΕ τηΝ ΕΠΟΧΗ ΣΑΣ!
—

ΣΕμΙΝΑΡΙΟ μοΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ θΕΛΟΥΝ ΝΑ μΑθΟΥΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ μοΥΣΙΚΗ 

Σε αυτό το πρωτότυπο σεμινάριο, η Στέγη μας δίνει τα εργαλεία 
ακρόασης της σύγχρονης μουσικής, με στόχο αυτή να γίνει 
κατανοητή από όλους χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις μουσικολογίας. 
Ο Jean-Paul Olive, καθηγητής μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο 
VIII του Παρισιού και ο Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής 
και υπεύθυνος του Τομέα Μουσικής της Στέγης, δημιούργησαν 
από κοινού έναν κύκλο έξι συναντήσεων, κατά τις οποίες προσεγ-
γίζουν τη Δυτική μουσική του 20ού και 21ου αιώνα μέσα από δύο 
βασικές κατηγορίες: το χρόνο και τη μουσική ύλη.

Όλες οι μουσικές του κόσμου, σε όλες τις εποχές, χρησιμοποιούν 
μόνον κάποιους από τους άπειρους συνδυασμούς ήχων που 
μπορούν να ακουστούν. Γιατί ο εκάστοτε συνθέτης επιλέγει 
αυτούς συγκεκριμένα τους συνδυασμούς; Ποια είναι η ύλη της 
μουσικής σε κάθε κοινωνία; Τι είναι θεμιτό να είναι στοιχείο 
της μουσικής και τι όχι; Επίσης, σε κάθε εποχή η μουσική και 
κάθε μουσικό έργο ξεδιπλώνονται στο χρόνο. Ο χρόνος αυτός 
έχει διάφορες ποιότητες: Μπορεί να είναι στατικός, με παλμό ή 
συνεχής. Υπάρχει επίσης ο κοινωνικός και ο τελετουργικός χρόνος. 
Ποιο χρόνο δημιουργεί κάθε μουσική;

Στο σεμινάριο, που δεν είναι ούτε ιστορία της μουσικής ούτε 
μάθημα ανάλυσης, ο Χρήστος Καρράς αποκαλύπτει τους χρόνους, 
τις γλώσσες και τις ύλες της σύγχρονης μουσικής και βοηθά στην 
ανάγνωση αυτών των επιλογών. Ρίχνοντας γέφυρες με τις μου-
σικές του παρελθόντος και αποφεύγοντας τους τεχνικούς όρους, 
μας προτείνει δρόμους για να προσεγγίσουμε το σήμερα. Στη 
συνέχεια, μέσα από την ακρόαση σημαντικών παραδειγμάτων, 
μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σύγχρονη μουσική και –γιατί όχι;– 
να την αγαπήσουμε. 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓμΑΤΙ «ΔΥΣΚΟΛΗ» 
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ μοΥΣΙΚΗ; 

ΠΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΗΧΟ 
ΟΙ ΕμΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ; 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2014
Απευθύνεται σε: 
Ενήλικες που θέλουν να μάθουν 
περισσότερα για τη σύγχρονη 
μουσική.

Συντελεστές:
Το σεμινάριο θα πραγματο-
ποιηθεί από τον υπεύθυνο του 
Τομέα Μουσικής της Στέγης 
Χρήστο Καρρά. 

Ημερομηνίες:
Κύκλος κατά το 2013: 
Τις Τετάρτες 2, 9, 16, 23 & 30 
Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 
2013

Κύκλος κατά το 2014: 
Τις Δευτέρες 10, 17, 24 & 31 
Μαρτίου και 7 & 14 Απριλίου 
2014

Ώρες: 
19:00-21:00

Κόστος συμμετοχής:
48€ (και για τις έξι συναντήσεις 
του κάθε κύκλου)

ΑΚΟΥΣΤΕ 
τηΝ ΕΠΟΧΗ 

ΣΑΣ!

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
—

μοΥΣΙΚΗ



97μοΝΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΝΟΝΑΣ! 
—

ΣΕμΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ τηΝ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

μεΤΑ ΤΟ 1960

Άλλες φορές δημιουργεί ερωτηματικά και αμηχανία και άλλες 
φορές απλώς γοητεύει. Ο μεταμοντέρνος χορός κερδίζει τις 
εντυπώσεις των θεατών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ολοένα 
περισσότερες απορίες. 

Η Στέγη προτείνει ένα ιδιαίτερο σεμινάριο, που μας μυεί στα 
μυστικά και τους κώδικες του μεταμοντέρνου χορού, με ένα στόχο: 
την εξοικείωση με τη νέα αυτή γλώσσα έκφρασης που θα βοηθή-
σει στην κατανόηση και την απόλαυση των παραστάσεων χορού.

Ο μεταμοντέρνος χορός δεν έχει καμία σχέση με την αιθέρια 
γοητεία και τις ρομαντικές αφηγήσεις του μπαλέτου που γοήτευε 
τους θεατές μέσα από τη συμμετρία και την αρμονία. Επίσης, 
έρχεται σε ρήξη με τη στυλιζαρισμένη ένταση του μοντέρνου 
χορού των αρχών του 20ού αιώνα, που συγκινούσε με τη δύναμη 
και τη θεατρικότητα. 

Από το 1960 και μετά το σώμα επαναστατεί. Σπάει κάθε κώδικα 
τυπικής χορογραφίας, αφυπνίζεται και εκφράζει απελευθερωμένο 
βαθύτερους φόβους και επιθυμίες. Ο χορός εγκαταλείπει τα κω-
δικοποιημένα λεξιλόγια και τον παραδοσιακό χώρο του θεάτρου, 
αφουγκράζεται την κοινωνία και συνδέεται με τις άλλες τέχνες.

Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε βαθύτερα 
την τέχνη αυτή που έφερε το σώμα στο προσκήνιο χρησιμοποιώ-
ντας το ως το «απόλυτο» εκφραστικό εργαλείο;

Στο σεμινάριο θα γνωρίσουμε τις ανατροπές που έγιναν μετά το 
1960 στην τέχνη του χορού παρακολουθώντας την εξέλιξή του 
μέσα από αποσπάσματα έργων καινοτόμων Ελλήνων και ξένων 
χορογράφων. Παράλληλα, θα μιλήσουμε για τους χορογράφους 
που θα παρουσιαστούν στη Στέγη κατά τη διάρκεια της σαιζόν. 

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΟΣ;
ΠΟΣΗ ΕΛΕΥθΕΡΙΑ ΧΩΡΑΕΙ 

ΣΕ μΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ;

ΝΟΕμΒΡΙΟΣ 2013
— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2014
Απευθύνεται σε: 
Ενήλικες που ενδιαφέρονται για 
το χορό, χωρίς να απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις.

Συντελεστές:
Το σεμινάριο θα πραγματοποι-
ηθεί από τη θεωρητικό χορού 
Νίνα Αλκαλάη.

Ημερομηνίες:
Κύκλος κατά το 2013: 
Τις Τετάρτες 13, 20 & 27 
Νοεμβρίου και 4, 11 & 18 
Δεκεμβρίου 2013

Κύκλος κατά το 2014: 
Τις Δευτέρες 13, 20 & 27 
Ιανουαρίου και 3, 10 & 17 
Φεβρουαρίου 2014

Ώρες: 
19:00-21:00

Κόστος συμμετοχής: 
48€ (και για τις έξι συναντήσεις 
του κάθε κύκλου)

μοΝΟΣ 
ΚΑΝΟΝΑΣ,

ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΚΑΝΟΝΑΣ!

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
—

ΧΟΡΟΣ



99ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 65+

Η δημιουργικότητα και η φαντασία δεν έχουν ηλικία. Για δεύτε-
ρη χρονιά η Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών διοργανώνει μια σειρά 
εργαστηρίων για άτομα 65 ετών και άνω, με την πεποίθηση ότι 
αυτή η περίοδος της ζωής των ανθρώπων μπορεί να είναι η πιο 
δημιουργική.

Πώς μπορεί να αξιοποιήσει κανείς τις κινητικές αδυναμίες που 
προκαλεί η φθορά του χρόνου μέσα από το χορό; Πώς γίνεται να 
αιχμαλωτίσει τις εμπειρίες μιας ζωής μέσα από το φωτογραφικό 
φακό και να τις μετουσιώσει σε τέχνη; 
Βιώματα, αναμνήσεις, αφηγήσεις ζωής, ιστορίες και εμπειρίες 
γίνονται πεδίο έκφρασης μέσα από δύο εργαστήρια κίνησης 
και ένα εργαστήριο εικαστικών για άτομα 65 ετών και άνω. Η 
Στέγη δεν κοιτά ηλικίες και αποδεικνύει έμπρακτα ότι το πάθος 
για δημιουργία και η αγάπη για ζωή δεν γνωρίζουν χρονικά όρια. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— ΙΟΥΝΙΟΣ

2014

ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 65+

ΑΤΟΜΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ
65 ΕΤΩΝ

>>>

«ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΥΤΕ μΙΑ ΑΣΠΡΗ ΤΡΙΧΑ 
ΣτηΝ ΚΑΡΔΙΑ μοΥ»

ΒΛΑντΙμΙΡ μΑΓΙΑΚΟΦΣΚΙ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ



101ΝΕΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ 65+
—

ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ 

Στο εργαστήριο κίνησης, αναζητάμε τη σύνδεση του «πριν» 
με το «τώρα» και το «μετά», μέσα από το χορό. Η εμπειρία 
γίνεται πολύτιμο εργαλείο προκειμένου να συνθέσουμε και να 
δημιουργήσουμε κινητικούς κώδικες που θα μας βοηθήσουν να 
αφηγηθούμε ιστορίες του παρελθόντος, να αφουγκραστούμε 
το παρόν και να «χορέψουμε» το μέλλον. Εξάλλου, τι πιο δημι-
ουργικό από το να επενδύει κανείς την εμπειρία μιας ολόκληρης 
ζωής σε μια ερμηνεία;

Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣτηΡΙΩΝ: ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩτη ΦΟΡΑ

Ο κύκλος αυτός, που απευθύνεται μόνο σε όσους συμμετέχουν 
για πρώτη φορά, ξεκινά με μια σειρά απλών ασκήσεων και 
διατάσεων για να ζεστάνουμε το σώμα. Σεβόμενοι τις ιδιαιτε-
ρότητες του καθενός, ενεργοποιούμε τις βασικές μυϊκές ομάδες 
ώστε να αποφύγουμε τους τραυματισμούς. Στη συνέχεια, 
δουλεύοντας κάποιους κινητικούς συνδυασμούς, ερχόμαστε σε 
επαφή με το λεξιλόγιο του σύγχρονου χορού και προσεγγίζουμε 
μηχανισμούς κίνησης που θα δώσουν βασικές τεχνικές πληροφο-
ρίες. 

Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, αυτό του αυτοσχεδιασμού, 
είναι και το πιο δημιουργικό. Επιστρατεύοντας τις τεχνικές 
πληροφορίες και τις κινητικές ιδέες του πρώτου μέρους, εξερευ-
νούμε την προσωπική κίνηση του καθενός και συνθέτουμε ένα 
συλλογικό «μωσαϊκό» κινήσεων εμπνευσμένο από τα βιώματα 
και την προσωπικότητα του κάθε συμμετέχοντος. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
— ΔΕΚΕμΒΡΙΟΣ

2013

ΝΕΟΙ 
ΧΟΡΕΥΤΕΣ 

65+

ΑΤΟΜΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ
65 ΕΤΩΝ

>>>

Απευθύνεται σε: 
Άτομα άνω των 65 ετών 

Συντελεστές:
Το εργαστήριο θα πραγματο-
ποιηθεί από την ομάδα Αερίτες 
και, συγκεκριμένα, από τη 
χορογράφο Πατρίσια Απέργη 
και τη χορεύτρια Ιωάννα 
Παρασκευοπούλου.

Ημερομηνίες: 
Τις Τρίτες 29 Οκτωβρίου, 
5, 12, 19 & 26 Νοεμβρίου και 
3, 10 & 17 Δεκεμβρίου 2013

Ώρες: 
17:00-20:00

Κόστος συμμετοχής: 
64€ (και για τις οχτώ 
συναντήσεις του κύκλου)

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
—

ΧΟΡΟΣ



103ΝΕΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ 65+
—

ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ 

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣτηΡΙΩΝ: 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥμεΝΑ 

ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ μοΝΟ

Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε άτομα 65 ετών και άνω που 
έχουν λάβει μέρος στους περσινούς κύκλους εργαστηρίων της 
Στέγης ή στο φετινό πρώτο κύκλο, χωρίς όμως να αποκλείονται 
και όσοι έρχονται για πρώτη φορά.

Έτσι δημιουργείται μια μεικτή ομάδα που παρακολουθεί τα στάδια 
του εργαστηρίου σε λίγο πιο εξελιγμένη μορφή, καθώς εδώ δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση στην κινητική εμβάθυνση και δημιουργι-
κότητα. Ξεκινάμε από το ζέσταμα του σώματος και τη γνωριμία 
με τους κινητικούς κώδικες του χορού, για να ακολουθήσει ο 
αυτοσχεδιασμός, με λίγο πιο περίπλοκες και σύνθετες ασκήσεις, 
σεβόμενοι πάντα τις σωματικές ιδιαιτερότητες του καθενός.

Με τον τρόπο αυτό, το εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθή-
σουν άτομα με πρότερη εμπειρία, που θα κληθούν να ανταποκρι-
θούν σε πιο απαιτητικές βιωματικές-κινητικές ασκήσεις, αλλά και 
κάποιοι που θα πειραματιστούν για πρώτη φορά με το σώμα τους, 
την κίνηση και το χορό. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
— ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2014

ΑΤΟΜΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ
65 ΕΤΩΝ

>>>

Απευθύνεται σε: 
Άτομα άνω των 65 ετών 

Συντελεστές:
Το εργαστήριο θα πραγματο-
ποιηθεί από την ομάδα Αερίτες 
και, συγκεκριμένα, από τη 
χορογράφο Πατρίσια Απέργη 
και τη χορεύτρια Ιωάννα 
Παρασκευοπούλου.

Ημερομηνίες: 
Τις Τρίτες 4, 11 & 25 Φεβρουαρί-
ου, 4, 11 & 18 Μαρτίου και 
1 & 8 Απριλίου 2014

Ώρες: 
17:00-20:00

Κόστος συμμετοχής: 
64€ (και για τις οχτώ 
συναντήσεις του κύκλου)

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
—

ΧΟΡΟΣ

ΝΕΟΙ 
ΧΟΡΕΥΤΕΣ 

65+
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ΤΟ ΣΩμΑ μΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑντΑ.
 

μΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ 
ΟΤΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
τηΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 65+ 

—
Στη μΙΚΡΗ ΣΚηνΗ τηΣ ΣΤΕΓΗΣ 

«Μετά το περσινό μας “ταξίδι” με τους ανθρώπους αυτούς, μας 
δημιουργήθηκε πολύ έντονα η ανάγκη να δημιουργήσουμε κάτι από 
κοινού, αφού ο τρόπος προσέγγισης του κινητικού κώδικα ήταν για 
εμάς αποκαλυπτικός. Αποτελεί μεγάλη ανατροπή και, συγχρόνως, 
φανερώνει τεράστια δύναμη το να μπορεί κανείς να αντιμετωπίζει 
δημιουργικά και ανοιχτά τις κινητικές του “αδυναμίες”, συνδυάζοντάς 
τες με την εμπειρία, τη σοφία, τα ερεθίσματα και τις αφηγήσεις μιας 
ολόκληρης ζωής». 

Έτσι προέκυψε η ιδέα της Χορευτικής Ομάδας 65+ της Στέγης, 
που αποτελείται από άτομα που συμμετείχαν στους περσινούς 
κύκλους σεμιναρίων χορού. Αφού ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική 
διαδικασία, φάνηκε ξεκάθαρα η ανάγκη για περαιτέρω καλλιτε-
χνική εξέλιξη κάποιων μελών της ομάδας. Το φυσικό επακόλουθο 
ήταν η σύσταση μιας χορευτικής ομάδας με άτομα 65 ετών και 
άνω, που θα ετοιμάσει πλέον μια χορευτική παράσταση για να 
παρουσιαστεί στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.
Με αυτό το στόχο, όλη τη σαιζόν η ομάδα θα υιοθετήσει πλήρως 
τις νόρμες και το πρόγραμμα μιας ομάδας χορού: Τρίωρες 
συναντήσεις μία φορά την εβδομάδα, κατά τους τρεις πρώτους 
μήνες, και κατόπιν διαδικασία εντατικών προβών όσο πλησιάζει η 
παράσταση! 
Στα πρώτα στάδια η ομάδα, μέσα από μια σειρά καλλιτεχνικών 
διαδικασιών, θα συλλέξει τις εμπειρίες, τις ιστορίες, τις μαρτυρίες 
και την ψυχική «παρακαταθήκη» των μελών της, στοιχεία που 
θα αποτελέσουν την κύρια πηγή έμπνευσης της σωματικής τους 
έκφρασης. Στη συνέχεια, οι χορευτές μαζί με τα μέλη της ομάδας 
Αερίτες θα συνδημιουργήσουν τους κινητικούς συνδυασμούς που 
θα αποδώσουν καλύτερα το «υλικό» αυτό, δημιουργώντας τη 
δική τους πρωτότυπη χορογραφία. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— μΑΡΤΙΟΣ

2014 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
τηΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 65+

ΑΤΟΜΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ
65 ΕΤΩΝ

Συντελεστές:
Καλλιτεχνική σύλληψη και 
δημιουργία χορογραφίας: 
Ομάδα Αερίτες και, συγκεκρι-
μένα, η χορογράφος Πατρίσια 
Απέργη και η χορεύτρια Χαρά 
Κότσαλη

Ημερομηνίες παράστασης:
Παρασκευή 21, Σάββατο 22 και 
Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
—

ΧΟΡΟΣ
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ΠΩΣ μΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗθΕΙ 
ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ 

ΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙμεΝΟ;
ΠΩΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ μΗΧΑΝΗ 

ΣΥΝΔΥΑζΕΤΑΙ με ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΕντΗΜΑΤΟΣ; 

ΝΕΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 65+ 
—

ΕΡΓΑΣτηΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ 

Σε αυτό το νέο εργαστήριο της Στέγης, οι συμμετέχοντες εμπνέο-
νται από κείμενα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος και, με βάση  
τη φωτογραφία, δημιουργούν έργα τέχνης με ποικίλα υλικά.  
Η προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι απλή: να είναι άνω 
των 65 ετών! 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε τρίωρες συναντήσεις, 
προγραμματισμένες μία φορά την εβδομάδα, για δύο μήνες. Σε 
κάθε συνάντηση θα συζητούνται κείμενα διαφορετικού θέματος, 
πάντα όμως με ανθρωπιστική βάση, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες 
να μπορούν να «συνδεθούν» με αυτά, αντλώντας στοιχεία για τις 
δικές τους εμπειρίες.
Στο διάστημα μεταξύ των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες 
παίρνουν την ψηφιακή τους κάμερα και –μόνοι τους ή σε ομάδες– 
βγάζουν φωτογραφίες, ακολουθώντας το θέμα που τους δόθηκε 
σε σχέση με το κείμενο της εβδομάδας. Πώς άραγε θα αποδοθεί 
φωτογραφικά το θέμα «ταξίδι», με πηγή έμπνευσης την «Πόλη» 
του Καβάφη;
Επιστρέφοντας στο εργαστήριο, με τις φωτογραφίες τους 
τυπωμένες, οι συμμετέχοντες θα βρίσκουν στους πάγκους άλλα 
υλικά κάθε εβδομάδα: από μπογιές και υφάσματα μέχρι κολλάζ 
χαρτιών, κεντήματα και εκτυπώσεις… 
Χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία της εβδομάδας ως σημείο 
εκκίνησης, ο καθένας, μόνος του πλέον, θα δημιουργεί το δικό του 
έργο με μεικτή τεχνική, ενσωματώνοντας κάθε φορά διαφορετικά 
υλικά. Στόχος είναι αφενός ο πειραματισμός με διαφορετικές 
τεχνικές και αφετέρου η έκφραση με έργα που να ανταποκρίνο-
νται στα θέματα των κειμένων. 
Στην τελευταία συνάντηση θα γίνει συζήτηση πάνω σε όλα τα έργα, 
έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν την πορεία τους στο 
πέρασμα των εβδομάδων, να διακρίνουν το προσωπικό τους ύφος 
μέσα στην ομάδα και να μιλήσουν για την τέχνη με πιο δομημένο 
τρόπο. Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα «δεθούν» σε ενιαίο τόμο.

ΝΕΟΙ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

65+

ΑΤΟΜΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ
65 ΕΤΩΝ

Απευθύνεται σε: 
Άτομα άνω των 65 ετών 

Συντελεστές:
Το εργαστήριο θα πραγματο-
ποιηθεί από την εικαστικό 
Nadia Al Foudery. 

Κύκλος κατά το 2013: 
Τις Τετάρτες 23 & 30 Οκτωβρί-
ου, 6, 13, 20 & 27 Νοεμβρίου και 
4 & 11 Δεκεμβρίου 2013

Κύκλος κατά το 2014: 
Τις Τετάρτες 23 & 30 Απριλίου, 
7, 14, 21 & 28 Μαΐου και 
4 & 11 Ιουνίου 2014

Ώρες: 
11:00-14:00

Κόστος συμμετοχής: 
64€ (και για τις οχτώ 
συναντήσεις του κάθε κύκλου)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
— ΙΟΥΝΙΟΣ

2014

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
—

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ
ΓΙΑ ΑΝθΡΩΠΟΥΣ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Με αφορμή το Unlimited Festival που οργανώθηκε το 2012 
στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στο Λονδίνο και με 
πρωτοβουλία του British Council (UK), τέσσερις φορείς ενώνουν 
τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. 
Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, το Unlimited Access (Πρόσβα-
ση άνευ ορίων) προσβλέπει στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών 
στην ανάθεση, τη δημιουργία και την προβολή παραστάσεων 
παραστατικών τεχνών που εμπλέκουν ανθρώπους με αναπηρία.
Για τη Στέγη, που αναπτύσσει ανάλογες δραστηριότητες στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων, ήταν φυσικό 
επακόλουθο να συμμετάσχει ενεργά σε αυτό δίκτυο, που εκτός 
από το British Council (UK) περιλαμβάνει επίσης το Vo’Arte 
(Πορτογαλία) και το Croatian Institute for Movement and Dance 
(Κροάτια). 

Το πρόγραμμα έχει δύο βασικούς στόχους: 
• Να αναπτύξει υποδομές, μεθοδολογίες και πρακτικές που να 
άρουν τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με 
αναπηρία, είτε ως καλλιτέχνες είτε ως κοινό, και να υποστηρίξει 
τη συνεργασία και την κινητικότητα ομάδων και καλλιτεχνών.
• Να αναθεωρηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των καλλιτεχνών 
με αναπηρία από το χώρο του πολιτισμού. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, το πρόγραμμα θα διερευνήσει όχι τόσο τα δικαιώματα των 
καλλιτεχνών αυτών όσο τη συχνά ανατρεπτική αξία των έργων 
που δημιουργούν, προσφέροντας μια μοναδική προοπτική και 
εμπειρία του κόσμου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Στέγη, σε συνεργασία με το 
British Council και τους άλλους εταίρους, θα προτείνει μια εκτε-
ταμένη σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων 
σύγχρονου χορού, με την εμπλοκή ανθρώπων με αναπηρία και μη, 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα μάλιστα από τα προγράμ-
ματα αυτά θα έχει ως στόχο τη σύσταση μιας μεικτής ομάδας 
που θα συνεργαστεί με νέους χορογράφους για την παραγωγή 
νέων έργων. Το Unlimited Access προβλέπει επίσης τη διεξαγωγή 
επιμέρους φεστιβάλ παραστατικών τεχνών ανά χώρα που θα 
καταλήξουν σε ένα διεθνές Φεστιβάλ το Φεβρουάριο του 2015. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ

ΑΤΟΜΑ με 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

& μΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2015
Ημερομηνίες: 
Ιανουάριος 2014 - 
Φεβρουάριος 2015

Για τις δράσεις και τα προγράμ-
ματα του Unlimited Access 
μπορείτε να ενημερωθείτε από 
την ιστοσελίδα της Στέγης.

Co-funded by
the European Union

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
—

ΧΟΡΟΣ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΡΑτηΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

τηΛ: 213 017 8002
E-mail: EDUCatioN@sgt.gr

Συγγρού 107
117 45 Αθήνα
Τηλ: 213 017 8000
e-mail: info@sgt.gr
www.sgt.gr

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Διεύθυνση Επικοινωνίας & Marketing
Διευθύντρια: Αφροδίτη Παναγιωτάκου
 
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων:
Μυρτώ Λάβδα

Τμήμα Εκδόσεων
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
Συντονισμός έκδοσης: 
Μυρτώ Λάβδα
Επιμέλεια κειμένων: 
Βασίλης Δουβίτσας
Επιμέλεια έκδοσης: 
Χριστίνα Κοσμόγλου
Σχεδιασμός: 
beetroot.gr

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Με λεωφορείο/τρόλλεϋ: 
Στάση Πάντειος

Με μετρό: 
Στάση Συγγρού-Φιξ
Γραμμή 2: Άγιος Αντώνιος -
Άγιος Δημήτριος «κόκκινη 
γραμμή»

Με τραμ: 
Στάση Φιξ/Στάση Κασομούλη
Γραμμή 4: Σύνταγμα - ΣΕΦ
Γραμμή 5: Σύνταγμα - 
Ασκληπιείο Βούλας

ΠΡΟΣΒΑΣΙμοτηΤΑ

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται 
με ράμπα που βρίσκεται στην 
πλαϊνή είσοδο του κτιρίου, στη 
συμβολή της οδού Λεοντίου με 
τη Λεωφόρο Συγγρού. 
Η πρόσβαση στους ορόφους 
γίνεται με ανελκυστήρα, ενώ 
όλοι οι χώροι εκδηλώσεων της 
Στέγης είναι προσβάσιμοι με 
αναπηρικά αμαξίδια.





ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

4.10.2013
14.11.2013
ΣτηΝ
ΠΡΟΒΑ
τηΣ
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
8

OKT 2013 -
IOYΝ 2014
sECrEt gig
64

12-13.10.2013
ΙΝ MUtE
66

14.10.2013 -
9.12.2013 
ΠΑΙΞΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
μοΥΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΩΣΕ
τη ΔΙΚΗ ΣΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
68

18.10.2013 -
25.5.2014
ΠΑΙζΟΥμε & 
μΑθΑΙΝΟΥμε
70

23.10.2013 -
11.6.2014
ΝΕΟΙ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 
65+
106

25.9.2013 - 
21.5.2014
Zoom ΣΤΟ
ΠΑΡΑΣΚηνΙΟ
62

17.10.2013
21.3.2014
ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
Στη ΣΚηνΗ 
16

22.10.2013
Ο ΚΥΚΛΙΣμοΣ
ΤΟΥ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
18

1.11.2013
grounD
and Floor
28

1.11.2013 -
31.5.2014 
Η μοΥΣΙΚΗ
ΑΓΑΠΑΕΙ
ΤΟΝ ΑΥΤΙΣμο
74

29.10.2013 -
17.12.2013
ΝΕΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ
65+
Α’ ΚΥΚΛΟΣ
100

7.11.2013
11.4.2014
ΤΟ ΤΡΕΝΟ
30

18-27.11.2013
ΔΩΣΕ μοΥ 
ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΩ… 
μοΥΣΙΚΗ
38

19.11.2013 
ΤΕΛΟΣ
40

4-6.12.2013 
μΥθΟΙ ΤΟΥ
ΑΙΣΩΠΟΥ
42

10.12.2013 
ΤΑ μοΥΣΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ
μΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
44

13-22.1.2014 
ΕΤΟΙμοΙ 
ΓΙΑ…ΠΡΟΒΑ!
ΠΑμε ΠΡΟΒΑ!
ΞΕΚΙΝΑμε ΠΡΟΒΑ!
48 

15.1.2014 -
29.3.2014 
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΝΑ ΕΝΩΝΕΙΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ: 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣτηΡΙΑ 
ΗΧΟΥ, ΧΟΡΟΥ, 
ΚΙΝΟΥμεΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
78

ΙΑΝ 2014 -
ΦΕΒ 2015
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ 
108

OKT-ΔEK 2013
…με ΑΦΟΡμΗ
μΙΑ ΕΚθΕΣΗ
10

OKT 2013 -
ΑΠΡ 2014
ΑΚΟΥΣΤΕ τηΝ
ΕΠΟΧΗ ΣΑΣ!
94

ΝΟΕ 2013 -
ΦΕΒ 2014
μοΝΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ,
ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΝΟΝΑΣ !
96

OKT 2013 -
ΜΑΡ 2014
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΤΕΧΝΗ:
ΠΡΩΤΑ τηΝ ζΕΙΣ ...
μεΤΑ τηΝ 
ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ...
20

OKT 2013 -
ΑΠΡ 2014
Ο ΚΑΒΑΦΗΣ 
ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
24

OKT 2013 -
ΜΑΙ 2014
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ μΙΑ ΑΛΛΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ...
58

2.11.2013 - 
14.12.2013
ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΟΥ!
76


