
 

Dance House Lemesos 

 

Εργαστήρι:  Idiot Class 
  

Αυτό το εργαστήρι θα εξερευνήσει το γελοίο, τι είναι αυτό που μας κάνει να γελάμε, πώς γινόμαστε οι ίδιοι 

γελοίοι και την απόλαυση του να μοιραζόμαστε την έμφυτη βλακεία μας. Αναφερόμενοι στη τέχνη του κλόουν 

και στις μεθόδους του Phillip Gaullier, που παίζει από το ένα λάθος στο άλλο, από τη μιa καταστροφή στην 

επόμενη, το εργαστήρι θα μετατρέψει το φόβο σε απόλαυση, την αποτυχία σε επιτυχία, τον πόνο σε χαρά. Το 

εργαστήρι απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών, ηθοποιούς, περφόρμερς αλλά και οποιονδήποτε θέλει να 

ανακαλύψει τον αυθορμητισμό και την ελευθερία στον όμορφο κόσμο του κλόουν. 

  

This workshop will delve into the ridiculous, discover what it is that makes us laugh, how do we become funny 

and the pleasure of sharing our natural idiocy. Referring to the art of clowning and the methods of Phillip 

Gaullier, that hop from the one mistake to the next and from one disaster to a greater one, the workshop aims to 

transform fear into pleasure, failure into success, and pain into joy. The workshop calls for participants of all 

ages, actors, performers and anybody who is keen on discovering the spontaneity and freedom in the beautiful 

world of the clown. 

  

20 Μάη & 3 Ιούνη 2017, 3μμ-7μμ στην Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού 

Αριθμός συμμετοχόντων 6 – 15 (όσοι ενδιαφέρονται παρακαλώ όπως δηλώσουν συμμετοχή το 

συντομότερο δυνατόν)  
Κόστος συμμετοχής 15 ευρώ για δύο συναντήσεις ή 10 ευρώ για μια συνάντηση. 

Συντονιστής, Πληροφορίες/Κρατήσεις: Δημήτρης Χειμώνας 99170281    

 

20th May &3rd June, 15:00-19:00 at Dance House Lemesos 

Number of Participants: 6 - 15  (if you would like to participate please enrol the soonest possible)  

Cost: 15 euros for both workshops or 10 euros for one workshop. 

Coordinator, Information/Reservations: Dimitris Chimonas 99170281 
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Dance House Lemesos 

17 Andrea Drousioti Str. 

Heroes' Square 

3040 Lemesos, Cyprus 

 

T:   (+357) 25 34 06 18 / F:   (+357) 25 34 06 18  /  

 info@dancehouselemesos.com 

 http://dancehouse.com.cy/en/ 
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