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Παρουσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος κ.
Γιάννη Αναστασάκη παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 30 Νοεμβρίου το
θεατρικό δρώμενο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ you…!!» στον
πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113).

Οι τρεις ηθοποιοί του ΚΘΒΕ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (σύλληψη –
σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου) μετέδωσαν με μοναδικό τρόπο τα μηνύματα της ιστορίας,
που ζωντάνεψε με την ιδιαίτερη θεατρική τεχνική της «πλατφόρμας»: σε μία εξέδρα
εμβαδού 1μ επί 1,60μ,  χωρίς σκηνικά, κοστούμια, φωτισμούς, μόνο με τα σώμα και τη
φωνή τους δημιούργησαν εικόνες, τοπία, κόσμους ολόκληρους, με ήχους και ρυθμούς,
καθώς και μια σειρά ολοζώντανους χαρακτήρες.

Η παράσταση «Μπαλ you», που απευθύνεται σε παιδιά 10 ετών και άνω, παρουσιάζει
στιγμιότυπα από τη ζωή ενός εφήβου και την επαφή με τους γονείς του. Μέσα από τη
σχέση του με την τεχνολογία βλέπουμε έναν κόσμο  να δημιουργείται, τον δικό του.
Πόσο κατανοούν οι γονείς αυτόν τον κόσμο; Τι παρεξηγήσεις ή συγκρούσεις
δημιουργούνται;

Ένα θεατρικό ταξίδι–τονωτική ένεση στη δημιουργική φαντασία των σύγχρονων
παιδιών που κινδυνεύουν να χάσουν την ικανότητα να δημιουργούν τις δικές τους
εικόνες, καθώς πέφτουν θύματα βομβαρδισμού προκατασκευασμένων και
τυποποιημένων προϊόντων.
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Ο κ. Αναστασάκης εξέφρασε την
ικανοποίηση του από την ερμηνεία των
ηθοποιών ενώ δήλωσε ότι θα
παρακολουθήσει το δρώμενο και στα
σχολεία, όπου παρουσιάζεται. Επίσης,
ξεναγήθηκε στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-
Παιδεία και αισθάνθηκε «το άρωμα των
βιβλίων». Ο ίδιος, όπως είπε, αφιερώνει
πολλές ώρες στην ανάγνωση βιβλίων και
εξέφρασε τη λύπη του που δεν είχε πολύ
χρόνο για να μπορέσει να δει όσο το
δυνατότερων περισσότερους τίτλους
βιβλίων.

Σημειώνεται ότι η παράσταση δόθηκε στα
πλαίσια συνεργασίας του οργανισμού
Μαλλιάρης-Παιδεία με το ΚΘΒΕ.

Συντελεστές

Σύλληψη: Πάσχου Σοφία, Σκηνοθεσία: Πάσχου Σοφία, Βοηθός σκηνοθέτη: Στεφανίδου
Εριφύλη

Ηθοποιοί
Κολοβός Γιώργος (Εκδοχή Β’)
Κουσούλης Νικόλαος (Εκδοχή Β’)
Πουρέγκα Μαριάννα (Εκδοχή Β’)
Μηλιώτης Δημήτρης (Εκδοχή Α’)
Τουμανίδου Χρύσα (Εκδοχή Α’)

Συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ειρηνοποιός», «Η Πεντάμορφη και το
Τέρας» και «ΜΠΑΛ you…!!» στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ειρηνοποιός» του David Holman, σε
σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Ματζίρη, «ΜΠΑΛ you…!!» σε σύλληψη –
σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου και η θεατροποιημένη εκδοχή του παραμυθιού «Η
Πεντάμορφη και το Τέρας» σε σκηνοθετική επιμέλεια Άννης Τσολακίδου
παρουσιάζονται από το ΚΘΒΕ στο βιβλιοπωλείο πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία
«Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Καμάρα) στα πλαίσια συνεργασία του Οργανισμού Μαλλιάρης
Παιδεία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις
παραστάσεις.

Το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων έχει ως εξής:

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας»  Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 6 μ.μ.

Το θεατρικό δρώμενο «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», με στοιχεία παντομίμας και
κούκλες,  θα παρουσιαστεί από το ΚΘΒΕ την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, ώρα 6 μ.μ. στο
βιβλιοπωλείο πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ.
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2310 277113).

Υπόθεση: Μια όμορφη κοπέλα γίνεται αιχμάλωτη ενός τρομακτικού τέρατος
προκειμένου να σώσει τον πατέρα της. Η Πεντάμορφη φοβάται το άσχημο τέρας και
λαχταρά να ξεφύγει από αυτό. Κάθε βράδυ το Τέρας της ζητάει να τον παντρευτεί και
κάθε βράδυ η Πεντάμορφη του αρνείται. Πρέπει να μάθει να αγαπά το Τέρας.

Οι μέρες περνούν και η Πεντάμορφη σιγά σιγά ερωτεύεται το Τέρας. Όταν κάποια
στιγμή το φιλάει, ένα λαμπερό σύννεφο καλύπτει το Τέρας και η Πεντάμορφη τρομάζει.
Μετά από λίγη ώρα το σύννεφο διαλύεται. Πίσω του βρίσκεται ένα πανέμορφο παλικάρι
που την κοιτά στα μάτια με λατρεία και της αποκαλύπτει ότι έγινε Τέρας εξαιτίας μιας
κατάρας που θα λυνόταν όταν βρισκόταν κάποια που θα τον αγαπούσε πραγματικά. Της
εξομολογείται πόσο πολύ την αγαπάει και πόσο μόνος νιώθει όταν δεν είναι κοντά του.
Η Πεντάμορφη και το Τέρας παντρεύονται και ο γάμος τους είναι ο πιο ευτυχισμένος
γάμος που υπήρξε ποτέ.

Συντελεστές

Σκηνοθετική επιμέλεια: Τσολακίδου Άννη, Κοστούμια: Μπρούφας Χρήστος

Ηθοποιοί
Γιαννούση Ελένη, Νταρακτσής Χρίστος, Ροδοβίτης Τάσος

«ΜΠΑΛ you…!!», Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 5 μ.μ.

Το θεατρικό δρώμενο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ you…!!» σε σύλληψη –
σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου, θα παρουσιαστεί από το ΚΘΒΕ και την Παρασκευή 21
Δεκεμβρίου, ώρα 5 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.
Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113).

«Ειρηνοποιός», Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12 μ.

Η παράσταση «Ειρηνοποιός» επαναλαμβάνεται από το ΚΘΒΕ την Πέμπτη 27
Δεκεμβρίου, ώρα 12 το μεσημέρι, στο βιβλιοπωλείο-πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία
«Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113). Μια παράσταση που δίνει
έμφαση στην αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη φιλία και απευθύνεται σε παιδιά του
Δημοτικού.

Υπόθεση: Δύο κοινότητες. Ένας τοίχος ανάμεσά τους και απαγόρευση επικοινωνίας. Μια
ατμόσφαιρα καχυποψίας και δυσπιστίας. Μια συνάντηση που ίσως αλλάξει στάσεις και
συμπεριφορές. Πώς διαχειριζόμαστε τον θυμό μας; Πώς συμπεριφερόμαστε σε
ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς; Πώς δείχνουμε τη φιλία μας στον άλλο;
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ειρηνική κοινότητα στο σχολείο;

Συντελεστές

Κείμενο: Holman David

Σκηνοθεσία: Ματζίρη Κωνσταντίνα

Θεατροπαιδαγωγός: Ζώη Ειρήνη
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Θεατροπαιδαγωγός: Λιάπτση Ανέτα

Ηθοποιοί 
Αραμπατζόγλου Σταυρούλα (Φράνυ, Φύλακας)
Ουζούνη Θωμαή (Σιμπ)
Φερετζέλης Θάνος (Μπλούι)

4/4


	«Μπαλ you…!!!» στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»

