Θεατρικά Εργαστήρια ΕΘΑΛ
2017/2018
Η ΕΘΑΛ (το Θέατρο της Λεμεσού) θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την καλλιέργεια
Θεατρικής Παιδείας, προκειμένου να προωθήσει την Θεατρική Αγωγή και τον
Πολιτισμό στην πόλη μας. Γι’ αυτό εδώ και δεκαοκτώ χρόνια δημιούργησε στους
κόλπους της θεατρικά εργαστήρια όλων των ηλικιών. Στόχος των εργαστηρίων, να
προάγουν τη θεατρική τέχνη σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες μέσω εκπαιδευτικών
πρακτικών.
Φέτος θα λειτουργήσουν τρία τμήματα θεατρικών εργαστηρίων:
 Για παιδιά του Δημοτικού
 Για έφηβους (Γυμνασίου / Λυκείου)
 Για ενήλικες (άνω των 18 ετών)
Τα μαθήματα διεξάγονται στον ‘‘Τεχνοχώρο’’ της ΕΘΑΛ στην οδό Φραγκλίνου
Ρούσβελτ (Ακίνητα Δήμου Λεμεσού - Κτίριο Α, ΣΑΛΑ). Πρόκειται για ένα σύγχρονο
πολυχρηστικό πολιτιστικό κέντρο που περιλαμβάνει τρεις ανεξάρτητους χώρους: την
Αίθουσα Columbia, την Νέα Αμφιθεατρική Αίθουσα και το Φουαγιέ. Τα παιδιά και οι
έφηβοι έχουν την δυνατότητα να βιώσουν τη μαγεία του θεάτρου σε έναν πλήρως
εξοπλισμένο θεατρικό χώρο.

Η Αίθουσα Columbia

Το Φουαγιέ

Η Νέα Αμφιθεατρική
Αίθουσα

Διδάσκονται όλα τα πρακτικά μαθήματα που έχουν να κάνουν με την τέχνη της
υποκριτικής (θεατρική έκφραση, δυναμική ομάδας, καλλιέργεια ρυθμού και κινητικών
δεξιοτήτων, φωνητική, αυτοσχεδιασμός, υποκριτική) ενσωματωμένα στη δομή του
μαθήματος του κάθε εμψυχωτή, μέσα από στοχευμένα θεατρικά παιχνίδια και
ασκήσεις (ρυθμού, εμπιστοσύνης, παρατηρητικότητας, μνήμης, αισθήσεων, φαντασίας,
επικοινωνίας, συνεργασίας).
Με την εξέλιξη των μαθημάτων ετοιμάζεται και η παράσταση του κάθε εργαστηρίου,
αρχίζοντας με την επιλογή ενός θεατρικού έργου. Ακολουθεί η διδασκαλία των ρόλων

και η προσαρμογή των ηθοποιών στον κόσμο της σκηνής. Επακόλουθο, οι πρόβες, οι
γενικές δόκιμες με τους απαραίτητους φωτισμούς, τα σκηνικά και τα κοστούμια. Και
τέλος η γλυκιά ώρα του ανεβάσματος της θεατρικής παράστασης.

Οι συμμετέχοντες:







αποκτούν την εμπειρία της ομαδικής εργασίας και αναγνωρίζουν την αξία της
συνεργασίας, της επικοινωνίας, της αρμονικής συνύπαρξης και της ομαδικής
δημιουργίας
κατακτούν τον έλεγχο του σώματός τους, των συναισθημάτων και της
συμπεριφοράς τους
αποκτούν ικανότητα έκφρασης, ενεργοποίησης της φαντασίας και
αυτοπεποίθηση μέσω της δημιουργίας
διασκεδάζουν καθώς το θέατρο και το θεατρικό παιχνίδι τους επιτρέπει να
αυτοσχεδιάζουν και να μάθουν χωρίς πίεση και άγχος
αντιλαμβάνονται το θέατρο ως ένα σύστημα συντελεστών, όπου ο καθένας
είναι επιφορτισμένος με έναν ζωτικό ρόλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου
στόχου, της παράστασης
καλλιεργούν την ικανότητα να αισθάνονται και να ασκούν παράλληλα κριτική
στην τέχνη.

Εμψυχωτές των θεατρικών εργαστηρίων για την χρονιά 2017/2018 θα είναι η
ηθοποιός και σκηνοθέτης Μαρίνα Βρόντη και η θεατρολόγος και χορογράφος Χλόη
Μελίδου.

Έναρξη μαθημάτων:
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 (συνάντηση γνωριμίας)
τμήμα παιδιών: κάθε Σάββατο 9.30πμ-11.30πμ
τμήμα εφήβων: κάθε Σάββατο 9.30πμ-11.30πμ & 11.30πμ-1.30μμ
τμήμα ενηλίκων: ημέρα και ώρα θα συμφωνηθεί με τους εμψυχωτές
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Μάιο 2018 με την παρουσίαση μιας θεατρικής
παράστασης από κάθε τμήμα.

Δίδακτρα
€40,00 μηνιαίως
* Για δύο αδέλφια: € 70,00 μηνιαίως. Σε περίπτωση τρίτου παιδιού της ίδιας οικογένειας η
φοίτηση είναι δωρεάν. Η εγγραφή γίνεται χωρίς χρέωση. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται στην
αρχή κάθε μήνα.

πληροφορίες: 25877827 / www.ethal.com.cy

