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Θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους από το
«τέχνης παίδευσις» Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας
στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας συνεισφέροντας στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης
και επιθυμώντας τη συνεχή επικοινωνία του με το ευρύτερο κοινό στο πλαίσιο της προβολής του
ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, και το «τέχνης παίδευσις» - Θεατρικό
Εργαστήριο Καρδίτσας έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 και ώρα
19:30 σε μια σύγχρονη θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους με τίτλο: «χρώματα και
όνειρα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου
Καρδίτσας.
Το κείμενο της παράστασης αποτελεί διασκευή από το θεατρικό έργο του Γιάννη
Ξανθούλη «Ο Μάγος με τα χρώματα» σε μουσική Γιώργου Κατσαρού, το οποίο εκδόθηκε το
1978 και θα παρουσιαστεί από τα παιδιά των ομάδων 4-8 και 9-12 ετών του «τέχνης παίδευσις»
Θεατρικού Εργαστηρίου Καρδίτσας. Πρόκειται για μια παράσταση με τρεις σπονδυλωτές
ιστορίες με έντονο χιούμορ, σαρκασμό και άλλοτε τρυφερότητα που αφορούν το περιβάλλον, την
οικονομία και άλλα κοινωνικά θέματα. Παρότρυνσή του στους θεατές: η μαγεία που μπορούν αν το θελήσουν - να βάλουν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Έργο αισιόδοξο, επίκαιρο, μαγικό που
σκοπό έχει -αν και έχουν περάσει 37 χρόνια από την συγγραφή του- να μας ταξιδέψει στο σήμερα
και στα πιο απίθανα μέρη της φαντασίας μας!!!!
Με αφορμή την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου σπουδών στο ‘τέχνης παίδευσις’
Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας και ως αποτέλεσμα της προσπάθειας παιδιών και δασκάλων

προσφέρει και μοιράζεται μαζί μας μια θεατρική παράσταση γεμάτη φαντασία, γέλιο, εκπλήξεις
και ένα σπουδαίο μήνυμα για τον κόσμο των μεγάλων: «Αναζητήστε τους μάγους των χρωμάτων,
της χαράς και των ονείρων. Τους μάγους της καρδιάς όλων μας! Τους μάγους όχι των παραμυθιών,
αλλά της ίδιας της ζωής!».
Αυτή η βραδιά ας είναι για τον καθένα μας το… «μαγικό ραβδί» που θα τον βοηθήσει να
οδηγηθεί στη λύση των προβλημάτων του, όχι βέβαια με μαγικό τρόπο, αλλά με φαντασία,
επινοητικότητα και αγωνιστικότητα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Συντελεστές της παράστασης:
Διασκευή – Σκηνοθεσία / Διδασκαλία: Αργυρώ Πιοτογιαννάκη
Σκηνικά - Κοστούμια: Παιδιά, γονείς και εμψυχωτές των παιδικών ομάδων
Φωτογραφίες: Μαριάνθη Νασιοπούλου
Video: Βασίλης Στάθης
Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος: Σπύρος Μπουντούρης
Συνδιοργάνωση: ΄τέχνης παίδευσις’ Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας και Εφορεία
Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.
Παίζουν:
Μαριάνθη Βάιλα, Ελπίδα Γιαννακάκη, Αριστοτέλης Γιαννίκας, Ανδρονίκη Γοργύλη,
Νικολέτα Καραουλάνη, Ραφαήλ Καρατζιάς, Ηλίας Κοτρώτσιος, Κωνσταντίνος Κρικώνης,
Γιάννης Κρομμύδας, Δημήτρης Μητρόπουλος, Χρυσόστομος Μπαρούτας, Μαρία Ούπα,
Διανέλλος Παντελής, Σοφία Πολύζου, Θωμάς Σιακάρας, Άγγελος Σιατήρας, Απόστολος
Σπύρου, Λυδία Στάθη, και Δημήτρης Χατζής

Με εκτίμηση,
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Μαρία Βαϊοπούλου

