
 

 

 

                                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  
                                                     2-4 Μαΐου 2014 

 

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: 

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: Στόχος του λαβύρινθου είναι να δώσει σε αυτόν που µπαίνει µέσα, είτε είναι 
άτοµο µε αναπηρία είτε όχι, την ευκαιρία  να πάρει νέα µηνύµατα, να τα νιώσει µε το σώµα του και 
όλες τις αισθήσεις του. Να παρασυρθεί, να εκτεθεί, να χαθεί εκεί µέσα, να απολαύσει και να 
ξεπεράσει τα εµπόδια αναζητώντας, ανακαλύπτοντας και δοκιµάζοντας ολοένα κάτι διαφορετικό.  
Να νιώσει πόσο διαφορετικές καταστάσεις αντιµετωπίζουν καθηµερινά κάποιοι άλλοι άνθρωποι.  

Απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά άνω των 5 ετών.  
Σηµ. Ο Λαβύρινθος ειδικά θα κλείσει την Κυριακή στις 6:00 µ.µ. 
 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ: Σε ένα χώρο µε πολλά παιχνίδια οι µικροί επισκέπτες µπορούν να χωθούν µέσα 
σε σπιτάκια, να περάσουν από τούνελ, να σκαρφαλώσουν, να κάνουν τσουλήθρα, να βουτήξουν 
σε µπαλάκια, να ανέβουν σε τραινάκι,   να οργανώσουν οµαδικά ή ατοµικά παιχνίδι για όσο χρόνο 
θέλουν. 

Απευθύνεται σε παιδιά από δύο έως έξι ετών. 

ΣΤΟΛΙΖΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Με το άνοιγµα της Γιορτής θα ξεκινήσουν δύο 
µεγάλες απλές συλλογικές κατασκευές όπου ο κάθε περαστικός µικρός ή µεγάλος θα προσθέσει 
το δικό του κοµµατάκι, αν και για όσο έχει διάθεση. Οι κατασκευές βασίζονται σε ανακυκλώσιµα 
υλικά και έχουν τελικό στόχο να διακοσµήσουν τον χώρο.  

Απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας ή ικανοτήτων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

Ø Μέσα στην αίθουσα 

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 

6.00 µ.µ. – 8.00 µ.µ.: Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού από την VSA Hellas 

Είµαι µοναδικός! 
Όλοι µαζί η οµάδα και οι περαστικοί θα ενωθούν µε αφορµή παιχνίδια που θα αναδείξουν την 
µοναδικότητα του καθένα… ένα πανηγύρι χαράς που θα προκύψει από την 
δηµιουργική αλληλεπίδραση και έκφραση.... 
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Αριστέα Κοντραφούρη Ειδική Παιδαγωγός & Ηθοποιός.  
Υπεύθυνη Οµάδας Θεατρικού Παιχνιδιού της VSA HELLAS  



 

Σάββατο 3 Μαΐου 2014 

6.30 µ.µ. – 7.30 µ.µ.: Εργαστήρι κινητικού αυτοσχεδιασµού από την VSA Hellas 

Θα κοιταχτούµε, θα τραγουδήσουµε θα περάσουµε κάτω από πόρτες που θα ανοίξουµε µε τη 
µουσική. Θα γελάσουµε, θα ζεσταθούµε και ο χορός θα µας κάνει µια οµάδα! Ένα εργαστήρι για 
την κίνηση, την δηµιουργία και την αυθόρµητη χαρά. Ένα εργαστήρι κινητικού αυτοσχεδιασµού 
που το κοινό θα µπορέσει να δει, να αισθανθεί και να συµµετάσχει µε το βλέµµα, τη φωνή και το 
σώµα! 
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Ειρήνη Τσιµπραγού Χορεύτρια , χορογράφος. Υπεύθυνη της οµάδας 
κινητικού αυτοσχεδιασµού της Very Special Arts Hellas  

7.30 µ.µ. – 8.30 µ.µ.: Εργαστήρι µουσικοθεατρικό από την VSA Hellas 

Ελάτε να κάνουµε µαζί µία πρόβα για την καινούργια µας παράσταση «Ο κατά φαντασίαν 
ασθενής». Θα παίξουµε ρόλους, θα τραγουδήσουµε και θα χορέψουµε! 
Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Κατερίνα Ρόµπερτσον Ειδική παιδαγωγός, Δραµατοθεραπεύτρια  
                                            Νικήτας Μαυρογιάννης Μουσικός 
Υπεύθυνοι της µουσικοθεατρικής οµάδας της Very Special Arts Hellas  

 

8.30 µ.µ. – 10.00 µ.µ.: Μουσική                           κέφι                         χορός  

 

Κυριακή 4 Μαΐου 2014  

12.00 µ.µ. – 2.00 µ.µ. : Εργαστήρι εικαστικών από την VSA Hellas 

Περιγραφή   …………………… 

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Νίκος Κόνιαρης Εικαστικός. Υπεύθυνος της οµάδας εικαστικών της 
Very Special Arts Hellas  

6.00 µ.µ : Κλήρωση λαχνού 

 

Ø Στο προαύλιο της αίθουσας: 

Ο πολιτιστικός φορέας Ανάµεσα στους Μέρµηγκες πλαισιώνει τη Γιορτή των Χρωµάτων µε 
σειρά καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία µε καλλιτέχνες και 
παιδαγωγούς  

 
Σάββατο 3 Μαΐου 2014 

11.00 π.µ. – 3.00 µ.µ.: Με τα µάτια της φαντασίας µας από την οµάδα Playroom 

Χρησιµοποιώντας τα καρµπόν θα ζωγραφίσουµε χωρίς να βλέπουµε το αποτέλεσµα εικόνες από 
την φαντασία µας και ήρωες από τα όνειρά µας. Όταν αποκαλυφθεί το τελικό έργο όλοι θα 
µείνουµε έκπληκτοι από το αποτέλεσµα και θα το επεξεργαστούµε ακόµα περισσότερο µε 



χρώµατα και κολάζ. Τέλος το ιδιαίτερο αυτό έργο θα γίνει αυτοσχέδια σηµαία για να επικοινωνήσει 
µε το κοινό και να µετακινηθεί µαζί µε τον δηµιουργό του. 

Επιµέλεια και Υλοποίηση: οµάδα Playroom  

 

3.00 µ.µ. – 7.00 µ.µ. : «Το κουτί που κρύβει πολλά παιχνίδια» 

Κιµωλίες για να ζωγραφίσουµε, βόλοι, σχοινάκι, και άλλα πολλά παραδοσιακά παιχνίδια για µικρά 
και µεγάλα παιδιά... 

Επιµέλεια και Υλοποίηση: Ερµίνα Καλλίνικου, Λαµπρινή Χαρτοφύλακα, Αλέξανδρος Κυτίνος. 

 

Κυριακή 4 Μαΐου 2014 

11.00 π.µ. – 3.00 µ.µ.: «Το Λούνα Παρκ της Γιορτής των Χρωµάτων» 

Το Λούνα Παρκ της Άνοιξης γεµίζει το πρωινό µας µε παιχνίδια και λέξεις εµπνευσµένες από τα 
χρώµατα, τα λουλούδια και την Άνοιξη! Θα παίξουµε τένις µε µπαλόνια και χάρτινες ρακέτες, 
twister, bowling, και θα πειραµατιστούµε µε λογοπαίγνια! 

Επιµέλεια και Υλοποίηση: Ευαγγελία Ντεβέ, Νικολέττα Ντεβέ, Αγνωσία Κωνσταντινίδου. 

3.00 µ.µ. – 7.00 µ.µ. : «ΠαιζωΧρωµατίζωντας την Άνοιξη»  

Εικαστικές δράσεις για µικρούς και µεγάλους εµπνευσµένες από την Άνοιξη, παιχνίδια µε χρώµατα 
και λουλούδια, για να γεµίσουν το απόγευµα της Κυριακής µας µε µαργαρίτες, τουλίπες, 
παπαρούνες και πολλές πολλές άλλες [όµορφες] εικόνες που θα πλαισιώσουν τη Γιορτή των 
Χρωµάτων.  

Επιµέλεια και Υλοποίηση: Αγγελική Γούσγουλα, Αναστασία Γεώργα, Ελένη Παπαδοπούλου, 
Κατερίνα Νάκου 

Εικαστικές δράσεις για µικρούς και µεγάλους εµπνευσµένες από την Άνοιξη: παιχνίδια µε χρώµατα 
και λουλούδια, θα γεµίσουν το απόγευµα της Κυριακής µας µε µαργαρίτες, τουλίπες, παπαρούνες 
και πολλές πολλές άλλες [όµορφες] εικόνες! 

	  

 


