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Παραστάσεις Θεατρικού Εργαστηρίου ΕΘΑΛ 
 

H EΘΑΛ προσκάλεσε και φέτος τους μικρούς της φίλους σε ένα ταξίδι φαντασίας, 
δημιουργίας και παιχνιδιού στα Θεατρικά Εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στον 
Τεχνοχώρο.  

Στα Εργαστήρια συνεργάστηκαν και φέτος τρεις έμπειροι και καταξιωμένοι εμψυχωτές: 
Aντρέας Πρωτοπαπάς, θεατρολόγος και μουσικός, Μαρίνα Βρόντη, ηθοποιός και 
σκηνοθέτης, Φωτεινή Μιχαηλίδου, ηθοποιός. 

Στόχος των Εργαστηρίων ήταν η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, η 
ενεργοποίηση της φαντασίας τους και η διαμόρφωση ενός δυναμικού χαρακτήρα, μέσα 
από έκφραση. Με την ολοκλήρωση των Εργαστηρίων η ΕΘΑΛ θα παρουσιάσει, στον 
Τεχνοχώρο, τρεις παραστάσεις από τα παιδιά που συμμετείχαν στο θεατρικό εργαστήρι τη 
χρονιά 2012-2013. 

 

Σάββατο 1η Ιουνίου 2013, στις 11.00π.μ. 
«Μια Μέρα στο Μουσείο»  
Τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι γνωρίζουν τις τέχνες αλλά και τις δυνατότητες 
τους, τις δυνάμεις τους, τον εαυτό τους και εξάπτουν τη φαντασία τους.  
 

Ξεναγός: Αίαντας Χριστοφίδης 
Οδηγός: Στυλιάνα Κατσουλάκη 
Αφηγήτρια: Στυλιάνα Λεωνίδου 
Φύλακας: Βάσιας Νικολάου 
Παιδιά: Γεωργία Ιωσηφίδου, Μικαέλλα Αγαθοκλέους, Χριστιάνα Αγαθοκλέους 
 
Τμήμα: Παιδιά 1ης – 4η Δημοτικού 
Διδασκαλία:  Φωτεινή Μιχαηλίδου 
 
 
Σάββατο 1η Ιουνίου 2013, στις 11.30π.μ. 
«Εικόνες…» 
Εικόνες που θα ανεβάσει το θεατρικό εργαστήρι της ΕΘΑΛ, είναι 
μικρά μονόπρακτα που πραγματεύονται ανησυχίες και 
φαινόμενα της εποχής μας χωρίς να έχει γλιτώσει απ' αυτά και 
η οικονομική κρίση. Τα παιδιά με πολύ κέφι και ταλέντο 
ξεδιπλώνουν τις γνώσεις τους και όσα έμαθαν το χρόνο που 
πέρασε κατά τη φοίτησή τους στο εργαστήρι. Μπαινοβγαίνουν 



 

 

 

από τον ένα ρόλο στον άλλο με μεγάλη ευκολία και ενθουσιασμό ενσαρκώνοντας 
χαρακτήρες του σήμερα όπως είσαι εσύ κι εγώ. Ένα ευχάριστο μπλέξιμο εικόνων που θα 
προβληματίσουν και θα σας διασκεδάσουν. 
 
Τμήμα: Παιδιά 5ης Δημοτικού – 3η Γυμνασίου 
Διδασκαλία/κείμενα: Μαρίνα Βρόντη 
 
 
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013, στις 8.00μ.μ. 
«Φόβοι και Όνειρα» 
Το Θεατρικό Εργαστήρι της ΕΘΑΛ παρουσιάζει την παράσταση "Φόβοι και Όνειρα" σε 
κείμενα-μονολόγους  που έγραψαν τα παιδιά του εργαστηρίου και στην οποία 
πραγματεύονται φόβους, όνειρα, ανησυχίες και προβληματισμούς του δικού τους 
περιβάλλοντος. Γιατί ο κόσμος φαίνεται διαφορετικός στα μάτια των παιδιών!...ή μήπως 
όχι; 
 
Τμήμα: Παιδιά Λυκείου 
Κείμενα: Μαθητές τμήματος 
Διδασκαλία: Ανδρέας Πρωτοπαπάς 
 
 
 
 
 

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις παραστάσεις του Εργαστηρίου 
Πληροφορίες: 25 877827 
 
 
 
 
 
 


