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Κυριακή 5 Ιουνίου
ώρα έναρξης: 2.30 μ.μ.

Μουσική του Μεσαίωνα &
Παραµύθια για Μεγάλους

“Ο τροβαδούρος που γύρευε την 
αγάπη” είναι ένα παραμύθι (και λίγο 
αργότερα μία παράσταση) που 
γεννήθηκε με αφορμή τη συνάντηση 
του μουσικού και τραγουδιστή 
Tobias Schlierf και του συγγραφέα 
Διονύση Ηλιόπουλου, καθώς ο ένας 
ερχόταν για πρώτη φορά σε επαφή 
με το έργο του άλλου. Τα ερωτικά 
τραγούδια και η Μουσική του 
Μεσαίωνα “παντρεύτηκαν” με ένα 
παραμύθι για μεγάλους, το οποίο 
αγγίζει ερωτήματα για την αγάπη και 
τον έρωτα που ανέκαθεν βασάνιζαν 
την ανθρώπινη καρδιά. 

Ώρα έναρξης:  2:30 μ.μ. Διάρκεια: 1.45

Μουσική τραγούδι Tobias Schlierf: Ο Γερμανός μπάσος 
Tobias Schlierf είναι ένας περιζήτητος σολίστας και μουσικός 
συνόλου, και έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές όχι μόνο για την 
βαθιά συγκινητική φωνή του αλλά και για τις πρωτοποριακές 
συνεργασίες και παραστάσεις του. 
Αφήγηση  Διονύσης  Ηλιόπουλος:   Η παραμυθική αφήγηση του 
συγγραφέα Διονύση Ηλιόπουλου διαθέτει ασυνήθιστα χαρακτη-
ριστικά: λαϊκότροπη γλώσσα, ιστορίες που απευθύνονται πολύ 
περισσότερο σε ενήλικες, τραγικότητα που απορρέει από το ανα-
πόδραστο της ανθρώπινης φύσης.

Ο Γιώργος Χρηστάκης έστησε το Χοροθέατρο Δαγίπολη το 
2004. Ξεκίνησε με έναν πυρήνα τεσσάρων ατόμων με κινητικό 
πρόβλημα και από τότε η πορεία τους είναι μόνο ανοδική. Η 
ομάδα, συνεργάζεται συνέχεια με καινούριους ανθρώπους 
χορευτές και μη, άτομα με αναπηρία και μη. Έχει παρουσιάσει 
δουλειά στο εξωτερικό, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική, Τουρκία. Είναι 
συνέχεια σε αναζήτηση και σε κίνηση.
Χορογραφία: Γιώργος Χρηστάκης

WorkShop

Για γονείς & παιδιά
Φτιάχνουμε & παίζουμε παιχνίδια για την Δυσλεξία.
Σχεδιασμός: Ευτυχία  Ανδρουλιδάκη, Διονύσης Ζήσης.

Χοροθέατρο ∆ΑΓΙΠΟΛΗ

Έκθεση ζωγραφικής

Ιωάννης  Μουχασίρης 

«ΤΕΧΝΗ & ΕΝΤΑΞΗ »

 Σκοπός του Φεστιβάλ  είναι :
Η προβολή  και  προώθηση ευάλωτων ομάδων • 
παρέχοντάς τους την δυνατότατα να  παρουσιάσουν  
τις καλλιτεχνικές  εικαστικές εργασίες τους,  με 
τη παράλληλη συνεργασία και συμμετοχή 
επαγγελματικών ομάδων και την ομαλή ενσωμάτωση 
τους στην κοινωνία μέσω της τέχνης.

 Η  ενημέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση • 
των πολιτών

Αλκμήνης 8 Γκάζι.
Στάση Μετρό Κεραμεικός τηλ: 210 3428650

Είσοδος χωρίς εισιτήριο
Ελεύθερη συνεισφορά

Για κρατήσεις θέσεων καλέστε στο 6944168975

            www.facebook.com/tehni entaxi     tehnientaxi@yahoo.com

Ώρα έναρξης:  9:00  μ.μ.  Διάρκεια: 35 λεπτά



Τέσσερις χαρακτήρες: ένας γάιδαρος , ένας σκύλος, μια γάτα, 
και ένας κόκορας, έχοντας πλέον μεγαλώσει και αφού ο καθένας 
από την πλευρά του έχει προσφέρει ότι μπορούσε στο αφεντικό 
του, βρίσκονται στον δρόμο αναζητώντας μια καινούργια 
ζωή.  Μια παράσταση που είναι ταυτόχρονα αστεία αλλά και 
συγκινητική. Ένα παραμύθι που μας μιλάει για την τρίτη ηλικία,  
την αλληλοϋποστήριξη την αισιοδοξία, και για την ελπίδα που 
γεννιέται μέσα από ένα κοινό στόχο.

Ώρα έναρξης:  5:15  μ.μ. Διάρκεια: 25 λεπτά

Εμψύχωση κούκλας: Μαριλίζα Χρονέα,
Κατασκευή κουκλών: Χρήστος Παπαγιαννόπουλος
Μουσική: Γιάννης Μυτάς
Παίζουν: Μαριλίζα Χρονέα, Χρήστος Παπαγιαννόπουλος
Σχεδιασμός : Ελένη Αλ. Πιπέρη

Μικτή ομάδα
 

Βασισμένο στη μέθοδο ‘’couleur’’
Θα παρακολουθήσετε ένα δείγμα μιας πρωτοποριακής μεθόδου 
εκμάθησης μουσικής, που η καθηγήτρια πιάνου Ειρήνη Αμαξοπούλου 
εφαρμόζει με απόλυτη επιτυχία εδώ και χρόνια σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας καθώς και σε άτομα ΑμεΑ και κατορθώνει με την χρήση 
περίεργων μέσων για την μουσική, όπως π.χ. τα φρούτα, λαχανικά και 
των διαφορετικών χρωμάτων που έχει το κάθε φρούτο ή οποιοδήποτε 
άλλο μέσο χρησιμοποιηθεί, να οδηγεί αυτά τα παιδιά να κατανοήσουν 
τις νότες, την διαφορετικότητα των πλήκτρων και των ήχων που 
παράγουν και τελικά να αποκτούν στενή σχέση με την μουσική.
Παρουσιάζει: Η ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ  διπλωματούχος 
καθηγήτρια πιάνου, δημιουργός της μεθόδου ‘’couleur’’.  

Περιγραφή:
Ελεύθερη αφαιρετική διασκευή για ενήλικες του κλασσικού 
παραμυθιού ‘Πινόκιο’ με βιωματικά στοιχεία από τη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Mία από τις ψυχοθεραπευτικές ομάδες 
του ανοικτού προγράμματος της μονάδας απεξάρτησης 18 
ΑΝΩ προβάλλει στον κλασσικό μύθο του Πινόκιο την πορεία 
ενηλικίωσης, την απόφαση ανάληψης ευθύνης για τον εαυτό, την 
ανάγκη για ειλικρίνεια και τη φρεσκάδα μιας νέας αρχής. Πώς 
στεριώνει μέσα μας ο Άνθρωπος; Και πώς η ζωή μπορεί να γίνει σαν 
παραμύθι... που ξεκινά απ’ την  αρχή!  
Ώρα έναρξης:  6:00  μ.μ. Διάρκεια: 30 λεπτά

Σύνθεση-Σκηνοθεσία: η ομάδα

Συμμετέχοντες:
Γαβαλάς Μάρκος
Δημητρόπουλος Ανδρέας
Ζενελάι ‘Έλντον
Ζορμπάς Παναγιώτης
Θανασάι Ματέο
Μιχάι Λαουρέντς
Σελημάνης Ευγένιος
Υφαντόπουλος Ιωάννης

Θεραπευτές:
Μινογιάννη Καίτη
Φιοράκης Εμμανουήλ

Σκηνική Εμψύχωση-
Επιμέλεια:
Μαριλίζα Χρονέα

‘ΠΙΝΟΚΙΟ’ : Αφαιρετική ∆ιασκευή ’’Ξεκλειδώνοντας τη µουσική στα 
παιδιά µε ειδικές ικανότητες’’

Οι µουσικοί της Βρέµης:  
Κουκλοθέατρο

Συμμετέχοντες:                                                                                  
Παπαδοπετράκη Ιωάννα
Μαγκούδης  Στέφανος
ΚαραβασίληςΔημήτρης
Γεδεών Γκόγκουλας
Χατζόπουλος Δημήτρης ΑμεΑ
Κουκοβίνης Γιάννης ΑμεΑ
Ζαγκανάς  Θάνος ΑμεΑ

Λινάρδος Αναστάσης ΑμεΑ
Λεβεντούρης Παντελής ΑμεΑ
Χριστοφοράκης Νίκος ΑμεΑ
Σπιρτούδη Τόνια
Μάτσκος Μάκης ΑμεΑ
Μπάλτσας  Γιάννης ΑμεΑ
Φραγκάκης Αντώνης

Ώρα έναρξης:  6:45  μ.μ. Διάρκεια: 35 λεπτά

Τσάρλι Τσάπλιν
Θέατρο της Ένταξης
βασισμένο στην παιδαγωγική και κωμική προσέγγιση του 
Jacques Lecoq

Ώρα έναρξης:  7:45 μ.μ. Διάρκεια: 75 λεπτά
Οι συνεύρεση δυο διαφορετικών ομάδων της, Ανοιχτής 
Αγκαλιάς Α.Μ.Ε.Α. και το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΩΝ Gratia Artis, 
προκειμένου να «αφηγηθούν» την πορεία της ζωής του Τσάρλι 
Τσάπλιν, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο Λονδίνο, που 
μοιάζουν  περισσότερο βγαλμένα από τις σελίδες του Ντίκενς, 
μέχρι το απόγειο της δόξας του στην Αμερική ενσαρκώνοντας 
τον Σαρλό τον καλοκάγαθο αλητάκο με το κοντό μαύρο 
μουστάκι, τα υπερμεγέθη παπούτσια, το μικρό μαύρο 
καπελάκι και το μπαστούνι από μπαμπού, που προσπαθεί να 
επιβιώσει, διατηρώντας την αξιοπρέπειά του μέσα σ’ ένα κόσμο 
κοινωνικής αδικίας και ανισότητας.
Σκηνοθεσία: Πιπέρη Αλβ. Ελένη
Χορογραφίες: Παπανικολάου Αντιγόνη

Θεατρική ομάδα της Ανοιχτής Αγκαλιάς Α.μ.ε.Α.  Με σειρά 
εμφάνισης:Κεραμιτζόγλου Αντώνης,  Σαράντη Έφη, Λινάρδος 
Αναστάσιος, Ζαγκάνας Θανάσης, Φιλίας Γιώργος,  Ριζγκάλας 
Δημήτριος, Τασιοπούλου Αγγελική, Μακρή Καλλιόπη, 
Κουκοβίνης Γιάννης, Τατσιώντη Κωνσταντίνα, Τσομπανάκης 
Χρήστος, Τσώκος Μαρίνος, Λεβεντούρης Παντελής, Διαγουμά 
Μαρία. Συμμετέχει: Μπουρνούς Χρήστος

Gratia Artis ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΩΝ
Μητέρα: Βρυνιού Κατερίνα, 
Καλαματιανού Φωτεινή, Κατραδή-
Μέξη Κων/να, Μπενετάτου 
Μυρτώ, Σιδέρη Χριστίνα, Τήλιου 
Ουρανία, Τσιροπούλου Εύη 
Βεστιάριο: Αθανασίου Ευδοκία, 
Ανδριοπούλου Χρύσα, Βρυνιού 
Κατερίνα, Δημητρίου Μαρία, Μεντή 
Γιάννα, Πανδή Βιβή, Στέφα Σοφία 
Αλητάκος:Παπανικολάου Αντιγόνη, 
Κατραδή -Μέξη Κωσταντίνα, 
Μαλεβίτη Ολιβία, Μπενετάτου Μυρτώ, 
Τήλιου Ουρανία


