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Ο «Ειρηνοποιός» από το ΚΘΒΕ στο βιβλιοπωλείο-
πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»
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Με ενθουσιασμό και έντονο ενδιαφέρον παρακολούθησαν τα παιδιά την παράσταση –
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειρηνοποιός» του David Holman, σε
σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Ματζίρη, που παρουσιάστηκε από το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) το βράδυ της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου, 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. Τα παιδιά, στο τέλος του δρώμενου, συμμετείχαν
στο παιδαγωγικό παιχνίδι που ακολούθησε, απαντώντας στις ερωτήσεις των ηθοποιών
και παίρνοντας θέση πάνω στην υπόθεση του έργου.

Η παράσταση δόθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας του Οργανισμού Μαλλιάρης-Παιδεία
με το ΚΘΒΕ η οποία περιλαμβάνει θεατρικά δρώμενα, αφηγήσεις παραμυθιών και άλλες
κοινές δράσεις. Στο πρόγραμμα Νοεμβρίου περιλαμβάνονται άλλες δύο παραστάσεις, «Η
Πεντάμορφη και το Τέρας» στις 20/11 και το «ΜΠΑΛ you…!!» στις 30/11 ενώ οι δράσεις
θα συνεχιστούν το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο (διαβάστε παρακάτω).

1/4

https://www.politismika.gr/2018/11/07/%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87/
http://www.malliaris.gr/


«Ειρηνοποιός»

Συντελεστές

Κείμενο: Holman David

Σκηνοθεσία: Ματζίρη Κωνσταντίνα

Θεατροπαιδαγωγός: Ζώη Ειρήνη

Θεατροπαιδαγωγός: Λιάπτση Ανέτα

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

Έρχεται «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, ώρα 6 μ.μ.

Επόμενο θεατρικό δρώμενο που θα παρουσιαστεί από το ΚΘΒΕ στο βιβλιοπωλείο
πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113),
με είσοδο ελεύθερη, είναι η «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», με στοιχεία παντομίμας και
κούκλες, την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, ώρα 6.00 μ.μ.

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.
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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

Είσοδος Ελεύθερη

Ακολουθεί η «ΜΠΑΛ you…!!», την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018,  ώρα 17.00’

Οι παραστάσεις συνεχίζονται το Νοέμβριο με το θεατρικό δρώμενο – εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «ΜΠΑΛ you…!!» σε σύλληψη – σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου, θα παιχτεί από το
ΚΘΒΕ την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, ώρα 17.00’, με Ελεύθερη είσοδο, στο
βιβλιοπωλείο πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ.
2310 277113).

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: ΣτεφανίδουΕριφύλη

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

Ελεύθερη Είσοδος

Για ομαδικές κρατήσεις επικοινωνήστε με το τηλ. 2310 277113 (εσ.2)
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