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«ΜΠΑΛ you…!!» και «Ειρηνοποιός» στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»

Το θεατρικό δρώμενο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ you…!!» σε σύλληψη –
σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου, θα παρουσιαστεί από το ΚΘΒΕ την Παρασκευή 21
Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17.00’, στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»

Το πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στο πώς ξεπερνιούνται οι φόβοι των εφήβων, 
απευθύνεται σε παιδιά 10 ετών και άνω.

Η παράσταση «Μπαλ you» 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;

Μαμά: Πάλι δεν διαβάζεις, όλο στον υπολογιστή είσαι, τι θα κάνεις με τη ζωή σου έτσι
όπως πάς;!
Τι θα σπουδάσεις, αύριο μεθαύριο? Ποια είναι η κλίση σου, ξέρεις;!
Κοπέλα έχεις, έχετε προχωρήσει, προσέχεις;!
Έφηβος: O.M.G. ( Oh my god) ρε μαμά!
Μαμά: Τι μου λες παιδάκι μου, μίλα ελληνικά!

Θα βρεθεί κοινή γλώσσα; Θα συνεννοηθούν ποτέ;
Η ιστορία θα ζωντανέψει με την ιδιαίτερη θεατρική τεχνική της «πλατφόρμας»: σε μία
εξέδρα εμβαδού 1μ επί 1,60μ, τρείς  ηθοποιοί χωρίς σκηνικά, κοστούμια, φωτισμούς,
μόνο με τα σώμα και τη φωνή τους δημιουργούν εικόνες, τοπία, κόσμους ολόκληρους, με
ήχους και ρυθμούς που πάλλονται, καθώς και μια σειρά ολοζώντανους χαρακτήρες.
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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. Στο τέλος της κάθε παράστασης οι θεατές θα έχουν την
ευκαιρία να ταξιδέψουν κι εκείνοι με τον Μπαλ και να ξαναζωντανέψουν τους κόσμους
της ιστορίας ή άλλους, δικούς τους. Κι όλα αυτά πάνω στη μαγική πλατφόρμα!

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’)

 «Ειρηνοποιός», Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12 μ.
Ακολουθεί η παράσταση «Ειρηνοποιός», επίσης από το ΚΘΒΕ, την Πέμπτη 27
Δεκεμβρίου, ώρα 12 το μεσημέρι, στον ίδιο χώρο. 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
Θεατροπαιδαγωγός: Λιάπτση Ανέτα

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

Οι παραστάσεις, που ξεκίνησαν το Νοέμβριο, δίδονται στα πλαίσια συνεργασίας του
Οργανισμού Μαλλιάρης-Παιδεία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και θα
συνεχιστούν τον Ιανουάριο του 2019.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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