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Το Μικρό Θέατρο διοργανώνει φέτος το 1ο 2ήμερο Φεστιβάλ παιδιού το Σάββατο 15 και την
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου με θέμα «Μαμά, έλα να παίξουμε!!!»

Το Φεστιβάλ αφορά στις ηλικίες 4 έως 11 ετών. Πρόκειται για ένα δημιουργικό διήμερο
όπου το παιδί θα έχει την ευκαιρία να παίξει μουσικά, κινητικά, θεατρικά, εικαστικά και όλα
αυτά με αφορμή την αφήγηση ενός παραμυθιού.
Το ταξίδι ξεκινάει με την αφήγηση ενός παραμυθιού, όπου μαμά και παιδί έχουν τους
πρωταγωνιστικούς ρόλους στην ιστορία. Έπειτα τα παιδιά καλούνται να παίξουν με αυτό το
παραμύθι μέσα από ήχους, λέξεις, κινήσεις και ενδιαφέρουσες μεταμορφώσεις. Μια σειρά
από δημιουργικά βιωματικά εργαστήρια θα ακολουθήσουν όπου το παιδί θα έρθει πιο κοντά
με την τέχνη και τον συναισθηματικό του κόσμο. Σε όλη αυτή τη δημιουργική δράση, οι
μαμάδες δεν είναι αμέτοχες αφού καλούνται να συμμετέχουν βιωματικά σε κάποια από τα
εργαστήρια μαζί με τα παιδιά τους. Μια μοναδική εμπειρία όπου μαμά και παιδί θα
ανακαλύψουν δημιουργικούς και συναισθηματικούς κώδικες επικοινωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Αφήγηση Παραμυθιού. Ένα παραμύθι που πραγματεύεται τη σχέση παιδιού-μαμάς,
ζωντανεύει με την αφήγηση της ηθοποιού Κάτιας Ζαρκάδα.
Δραματοποίηση παραμυθιού. Τα συναισθήματα των ρόλων, οι σχέσεις τους, οι δράσεις τους
δραματοποιούνται. Σώμα και έκφραση ζωντανεύουν από τα παιδιά και τις ηθοποιούς Κάτια
Ζαρκάδα και Κατερίνα Καραδήμα.
Μεταμόρφωση ρόλων: Κατασκευή θεατρικού κοστουμιού με την χειροτέχνη Λίλη Κυριλή και
θεατρικό μακιγιάζ με την μακιγιέζ Νεκταρία Καραδήμα, με αφορμή έναν ρόλο από το
παραμύθι. Τα παιδιά κατασκευάζουν κοστούμια, βάφονται και μεταμορφώνονται.
Μουσικοθεραπεία για μαμάδες και παιδιά. Ήχοι και μουσικές που προκύπτουν από το
παραμύθι έρχονται να αγγίξουν γλυκά μαμά και παιδί και να θεραπεύσουν μουσικά την
συναισθηματική επικοινωνία τους, καθοδηγούμενοι από την μουσικό και κοινωνική
λειτουργό, Ευσταθία Γρέντζελου. Το συγκεκριμένο εργαστήρι απαιτεί την παρουσία της
μαμάς.
Μουσικοκινητική. Οι μουσικοκινήσεις και οι ρυθμοί που προκύπτουν από το παραμύθι και
παίρνουν σάρκα και οστά από τα παιδιά με την καθοδήγηση της μουσικού Βελισσαρίας
Κατσιπάνου.
Θεατρικό παιχνίδι για μαμάδες και παιδιά. Λέξεις, δράσεις, εκφράσεις από το παραμύθι
έρχονται να παίξουν θεατρικά με τη μαμά και το παιδί και να συσχετίσουν τους ρόλους τους
με αυτούς του παραμυθιού, κατανοώντας τη βαθύτερη σχέση τους. Με την ηθοποιό,
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εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, σκηνοθέτη, Κατερίνα Καραδήμα. Το συγκεκριμένο
εργαστήρι απαιτεί την παρουσία της μαμάς.
ΠΡΟΒΟΛΗ: Μια μικρή προβολή της δουλειάς των παιδικών εργαστηρίων του Φεστιβάλ σε
προτζέκτορα.
Πληροφορίες: 2641046619
Αιτήσεις συμμετοχής: Μικρό Θέατρο – Κέντρου 26
Είσοδος και για τις 2 ημέρες: 20 ευρώ
Με εκτίμηση προς τα παιδιά
Η καλλιτεχνική διευθύντρια
Κατερίνα Καραδήμα
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