Θέατρο…παίζοντας
με τους μαθητές του εργαστηρίου θεατρικού
παιχνιδιού του χώρου 2510.
Το εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού και εμψύχωσης ομάδων
δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 2017 στο χώρο 2510. Στόχοι
του εργαστηρίου είναι η δημιουργική καλλιέργεια των
ενηλίκων συμμετεχόντων σε σχέση με το θέατρο την
εμψύχωση ομάδων και τις παραστατικές τέχνες. Απευθύνεται
σε αρχάριους στον τομέα του θεάτρου, εκπαιδευτικούς,
καλλιτέχνες ,παιδαγωγούς και όσους επιθυμούν να
εμπλουτίσουν καλλιτεχνικά την παιδαγωγική τούς πορεία
μέσα από τη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση τη μουσική και
τη δημιουργική γραφή.
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Αλίνα Σαπρανίδου (θεατρολόγος –
θέατρο παιδαγωγός- σκηνοθέτης).

Ο χώρος 2510: Ο χώρος 2510 είναι αυτό διαχειριζόμενος.
Βρίσκεται στην Θεμιστοκλέους 52 και Αθηνάς 36.
https://2510.eu/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5/

Η εκδήλωση και οι στόχοι της.
Η εκδήλωση «Θέατρο… παίζοντας» δίνει την ευκαιρία στους
μαθητές του εργαστηρίου θεατρικού παιχνιδιού να
εφαρμόσουν στην πράξη τις τεχνικές που διδάχθηκαν στο
εργαστήριο οι οποίες αφορούν την εμψύχωση ομάδων, τη
συγγραφή παραμυθιού, την θεατρική έκφραση και την

μουσικοκινητική αγωγή. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 ετών
και άνω που θα συνοδεύονται τουλάχιστον από 1 γονέα.
Στην συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρουσιαστούν:
 Δραματοποιημένη δια δραστική αφήγηση παραμυθιού
με σωματικό θέατρο και ζωντανή μουσική.
 Αφήγηση πρωτότυπου παραμυθιού με ζωντανή μουσική.
 Ζωγραφική για παιδιά με θεματική σχετική με το
παραμύθι.
 Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού για γονείς και παιδιά
(κάθε παιδί συνοδεύεται από έναν γονιό).*
 Εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής.*
 Παραδοσιακοί χοροί, παραδοσιακά παιχνίδια.
*Τα εργαστήρια έχουν μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 15 άτομα

Όλες οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια της εκδήλωσης
είναι με δωρεάν είσοδο.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Ώρα προσέλευσης- εγγραφές εργαστηρίων΄: 10.00 –
10.30

10.30 -10.40: ‘’1..2..3.. Των αριθμών μια ιστορία’’:
Δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιού με τεχνικές
σωματικού θεάτρου και πρωτότυπη μουσική σύνθεση.
10.45- 11.00: ‘’Ο Βαλεντίνο και το φτερωτό λεμόνι’’:
Αφήγηση παραμυθιού με πρωτότυπη μουσική σύνθεση.
11.00-11.15: Ομαδική ζωγραφική με θεματική σχετική
με το παραμύθι.
11.15 -12.15: Εργαστήριο Θεατρικού παιχνιδιού για
γονείς και παιδιά (ηλικίες παιδιών 7-12 ετών).
12.15 -13.15: Εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής
για παιδιά. (Ηλικίες παιδιών 6-11 ετών).
13.15 -13.30: Παραδοσιακοί χοροί- παραδοσιακά
παιχνίδια.
13.30-14.00: Επανάληψη αφήγησης παραμυθιού,
ομαδικά παιχνίδια κλείσιμο της εκδήλωσης.

Συντελεστές
Συντονισμός εμψυχωτών, σκηνοθεσία, καλλιτεχνική
επιμέλεια εκδήλωσης: Αλίνα Σαπρανίδου .
Μουσική σύνθεση, μουσική εκδήλωσης: Δημήτρης
Ψαλλίδας ( Lead Gypsy Jazz Guitarist/Founder
“Manouchedrome”.
Συγγραφή -Αφήγηση παραμυθιού- εμψύχωση:
Μαργαρίτα Δακορώνια .
Παραδοσιακοί χοροί: Μαρία Καλύβα- Πρίφτη
Συγγραφή-Δραματοποίηση παραμυθιού με σωματικό
θέατρο : Άρια Κωνσταντινίδη, Αναστασία Ζυγογιάννη,
Ορέστης Δημητρίου
Oμαδική ζωγραφική για παιδιά: Μαργαρίτα
Δακορώνια, Ιώ Γρανιτισιώτη.
Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού: Χριστίνα
Παπαθεοδώρου, Αλίνα Σαπρανίδου
Εργαστήριο μουσικοκινητικής: Δήμητρα Λόη, Θάλεια
Γιαννακοπούλου
Εμψυχωτές μαθητές του εργαστηρίου: Άρια
Κωνσταντινίδη, Αναστασία Ζυγογιάννη, Ορέστης
Δημητρίου, Μαργαρίτα Δακορώνια, Ιώ Γρανιτισιώτη,
Χριστίνα Παπαθεοδώρου, Ορέστης Δημητρίου,
Δήμητρα Λόη, Θάλεια Γιαννακοπούλου

