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Με τη συμφωνία για τη συνέχιση του προγράμματος θεατρικής παιδείας και αγωγής στα
σχολεία για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν σήμερα
το μεσημέρι η διοίκηση του δήμου Νεάπολης-Συκεών και του Κρατικού Θεάτρου
Βόρειας Ελλάδας (ΚΘΒΕ).

Πρόκειται για το πρόγραμμα που υλοποιεί ο δήμος Νεάπολης-Συκεών με πρωτοβουλία
του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, σε συνεργασία με την κρατική σκηνή της
Θεσσαλονίκης. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους 10.000 και πλέον μαθητές των σχολείων
όλων των βαθμίδων να παρακολουθήσουν δωρεάν θεατρικές παραστάσεις υψηλού
επιπέδου και να μυηθούν στην Τέχνη του Θεάτρου, με το συνολικό κόστος να
καλύπτεται από το δημοτικό ταμείο.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο στις Συκιές, μεταξύ του
δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη και του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Γιάννη
Αναστασάκη, παρουσία του δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Βουλγαρίδη και των
υπευθύνων Δημοσίων Σχέσεων του ΚΘΒΕ Διονύση Καλαϊτζή και Θεοκτίστης Καραμανλή,
εξετάστηκαν λεπτομερώς οι όροι της νέας συνεργασίας για το σχολικό έτος 2019-2020,
όπως επίσης και το πρόγραμμα των παραστάσεων που θα παρακολουθήσουν φέτος οι
μαθητές.

Με δεδομένο μάλιστα τον θετικό απολογισμό των τεσσάρων προηγούμενων ετών, οι
δυο πλευρές συμφώνησαν στην εμβάθυνση της θεατρικής παιδείας και αγωγής με
παραστάσεις και στις θεατρικές σκηνές θέατρα του δήμου Νεάπολης-Συκεών. Ήδη, οι
διαδικασίες προωθήθηκαν με ταχείς ρυθμούς με την κατάρτιση του προγράμματος για
την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Όπως αποφασίστηκε, οι μαθητές των σχολείων του δήμου Νεάπολης-Συκεών θα
παρακολουθήσουν κατά τη νέα περίοδο οκτώ θεατρικές παραγωγές του ΚΘΒΕ, και
συγκεκριμένα:

• «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου»: Βασιλικό Θέατρο-Παιδική Σκηνή (10
παραστάσεις),

• «Μια γιορτή στου Αλ Νουρί»: Βασιλικό Θέατρο-Νεανική Σκηνή (15 παραστάσεις),

• «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα»: Μονή Λαζαριστών (5 παραστάσεις)

• «Παραμύθι για δύο»: Μονή Λαζαριστών (10 παραστάσεις)

• «Τρεις Αδερφές»: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (5 παραστάσεις)

1/3

https://www.makthes.gr/dorean-paragoges-toy-kthve-tha-parakoloythisoyn-10000-mathites-toy-dimoy-neapolis-sykeon-237131?fbclid=IwAR0ETgwSHTbZ_8u3YQy3GOyi0oHQokyGk3K-JzqKxdOTl8h039vJSa3XjRA


• «Στυλοβάτες της Κοινωνίας»: στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (5 παραστάσεις)

• «Προς την Ελευθερία»: Εκπαιδευτικό θεατρικό πρόγραμμα στα Δημοτικά Σχολεία (25
παραστάσεις),

• «Με το βλέμμα του άλλου»: Εκπαιδευτικό θεατρικό πρόγραμμα στα Γυμνάσια και
Λύκεια (25 παραστάσεις),

Στο μεταξύ, οι δυο πλευρές συμφώνησαν για τον εμπλουτισμό του προγράμματος με
την παρακολούθηση ενός ακόμη έργου στο Δημοτικό Θέατρο Συκεών (30 παραστάσεις).
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• «Παραμύθι για δύο»: Μονή Λαζαριστών (10 παραστάσεις)
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