
Εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Θεάτρου
για Παιδιά και Νεαρά Άτοµα

 ΑΠ' ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

ΠΩΣ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΣ

Κυριακή | 19 Μαρτίου 2023
Dance House Lefkosia- Παρθενώνος 25, 1105 Λευκωσία

Πληροφορίες: Τηλ. 70008242
Συµµετοχή στα εργαστήρια - ∆ωρεάν
Είσοδος στις παραστάσεις - 5 Ευρώ

Χορηγός:



∆ιαδραστικό Εργαστήρι
‘Junk Puppets 
come to life’ 
Εµψυχώτρια: Λένα Κάσιου

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | 09:30-12:00

Για παιδιά και γονείς

∆ηµιουργικό εργαστήρι όπου παιδιά και µεγάλοι 
µαζί, θα ενώσουµε δυνάµεις, θα απελευθερώσου-
µε τη φαντασία µας και θα δηµιουργήσουµε τα 
δικά µας ευφάνταστα τρισδιάστατα πλάσµατα µε 
διάφορα πεταµένα/ξεχασµένα υλικά (ανακυκλώ-
σιµα, περιττά, µικρά ή µεγάλα, µεταλλικά, 
ξύλινα, χάρτινα, κλπ). Με καθοδήγηση και αυτο-
σχεδιασµό θα ανακαλύψουµε πώς ζωντανεύουν 
οι ήρωές µας µε ήχους, φωνές, ρυθµό, σωµατική 
συµπεριφορά κτλ.

Το εργαστήρι θα ολοκληρωθεί µε τις µίνι παρου-
σιάσεις µας.

Πρόγραµµα εκδηλώσεων



Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Εργαστήρι 
∆ηµιουργικής Κίνησης 
«Εκεί που συναντιούνται 
δυο γραµµές»  

Εµψυχώτριες: Ζωή Γιωργαλλή και Melissa Garcia Carro

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | 10:00-11:00

Για παιδιά 4 – 11 ετών (δεν είναι απαραίτητη εµπει-
ρία στον χορό – οι συµµετέχοντες να φορέσουν άνετα 
ρούχα)

Η δράση εµπνέεται από εικαστικά στοιχεία που 
παρατηρούνται σε έργα τέχνης όπως επαναλαµβανό-
µενες γραµµές, γεωµετρικά σχήµατα και συµµετρία. 
Πώς αυτά µπορούν να ζωντανέψουν στον τρισδιάστα-
το χώρο µέσα από την κίνηση; 

* Με τη στήριξη της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρο-
νης Τέχνης -Majestic.

credit: Πινακοθήκη Σύγχρονης τέχνης Majestic credit: Χάρης Παναγιώτου



Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Παράσταση 
«Με δυο παπούτσια 
από χαρτί» 
Με τη Μαρίνα Κατσαρή και τον Γιάννη Κουτή

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | 12:30-13:30

Για παιδιά 4-9 ετών                                                                                                 

∆ιαδραστική µουσικοαφηγηµατική παράσταση µε πρωτα-
γωνίστρια µια καµήλα, ιδιοκτήτρια ενός χωραφιού, που 
ψάχνει βοηθούς για να το καλλιεργήσει. Ένας ελέφαντας 
και ένας ποντικός θα δουλέψουν σκληρά µαζί της και η 
σοδειά θα είναι πολύ καλή. Τι γίνεται όµως όταν η ζήλεια 
βάζει ψύλους στα αυτιά των δύο µεγάλων ζώων για το πώς 
θα πρέπει να γίνει η µοιρασιά; Μια λαίµαργη γιαγιά προ-
σπαθεί να ξεµπλέξει από τους µεγάλους µπελάδες που η 
ίδια προκάλεσε στον εαυτό της. Θα τα καταφέρει µόνη της 
ή θα χρειαστεί βοήθεια; Ένα παραµύθι από την Αφρική 
και ένα από την Κύπρο, αποδίδεται στην κυπριακή διάλε-
κτο, εισάγουν τα παιδιά σε ένα αστείο και µαγικό κόσµο, 
όπου καλούνται να αναπτύξουν τις δικές τους σκέψεις 
γύρω από τα κεντρικά θέµατα της συνύπαρξης, όπως η 
ζήλεια, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, το δίκαιο και το 
άδικο, η απληστία και η ολιγάρκεια



Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Εργαστήρι
Μαθηµατικό θέατρο 
(Συγγραφή και Παρουσίαση) 
«Ήρθε ο καιρός οι τέχνες 
να διδάξουν µαθηµατικά;» 
Εµψυχωτής: Γιάννης Λαζάρου

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | 14:30-16:30

Για εφήβους, εκπαιδευτικούς και εµψυχωτές 

Η κατανόηση των µαθηµατικών θεωρείται στις µέρες µας πολύ σηµαντι-
κή τόσο για την επαγγελµατική σταδιοδροµία σε πολλούς τοµείς όσο 
και για την προσωπική ανάπτυξη και ενεργό συµµετοχή στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Επιπλέον, οι βασικές µαθηµατικές ικανότητες θεωρούνται 
µία από τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής συνεργασίας των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το µαθηµατικό θέατρο είναι ακόµη ένα λιθα-
ράκι στην προσπάθεια για ανάπτυξη της µεθοδολογίας για τη διδασκα-
λία και εκµάθηση των µαθηµατικών µέσω νέων παραγόντων επικοινωνί-
ας. Οι συµµετέχοντες, µετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα είναι 
σε θέση να συγγράψουν δικά τους µικρά θεατρικά κείµενα για το µαθη-
µατικό θέατρο, να µπορούν να τα σκηνοθετήσουν (σκηνικά, ήχος, 
παρουσίαση) και να τα παρουσιάσουν µπροστά σε δικό τους κοινό 
(µαθητές, εκπαιδευτικοί).



Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Εργαστήρι 
«Έλα να γνωρίσουµε µαζί 
την παραδοσιακή µουσική» 
Εµψυχωτές: Κωνσταντίνα Ξενοφώντος 
            και Χαράλαµπος Παντελή

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | 15:00-17:00

Για παιδιά 5-10 ετών

Απευθύνεται σε παιδιά που θέλουν να γνωρίσουν την 
παραδοσιακή µουσική παίζοντας και διασκεδάζοντας. 
Μέσα από µουσικά και θεατρικά παιχνίδια όλοι µαζί 
θα µάθουµε τραγούδια της παράδοσης από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας και την Κύπρο. Οι συµµετέχο-
ντες θα έχουν την ευκαιρία να χορέψουν, να παίξουν, 
να τραγουδήσουν αλλά και να δοκιµάσουν διάφορα 
παραδοσιακά όργανα που θα έχουµε µαζί µας. Εάν 
έχουν στο σπίτι µικρά κρουστά, θα ήταν καλό να τα 
φέρουν. 



Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Παράσταση
Θεάτρου Σκιών
«Κρυµµένος Θησαυρός»
Συγγραφέας-Ερµηνευτής: Izel Seylani

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | 17:30-18:30

Για παιδιά 6+ ετών

Ο «Κρυµµένος Θησαυρός» είναι µια παράσταση θεάτρου 
σκιών, στην οποία συνυπάρχουν αρµονικά οι σύγχρονοι 
χαρακτήρες του Καραγκιόζη, η φύση και τα ζώα της 
Κύπρου. Το έργο πραγµατεύεται την έννοια του «πλούτου» 
από ποικίλες οπτικές γωνίες, δίνοντας έµφαση στη σηµασία 
της αρµονίας της ζωής, της σηµασίας της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της αλληλεγγύης. Σε όλο το έργο, ο 
Καραγκιόζης ακολουθεί τις οδηγίες σε έναν χάρτη µε σκοπό 
να βρει έναν θησαυρό, ανακαλύπτει όµως ένα σιντριβάνι 
που τον κάνει να µεταµορφώνεται προσωρινά σε µια µορφή 
που µπορεί να επικοινωνεί µε τα ζώα. Ακολουθεί µια 
περιπέτεια στο Πάρκο της Καρπασίας. Μια συναρπαστική, 
διαδραστική παράσταση µε ζωντανά τραγούδια.

* Η παράσταση θα είναι στα τούρκικα και θα υπάρχουν 
ελληνικοί υπέρτιτλοι.



Πρόγραµµα εκδηλώσεων

∆ράσεις µελών ASSITEJ Κύπρου 
και άλλων φορέων
Θέατρο Αντίλογος 
Ο Σπανός τζαι οι σαράντα ∆ράτζιοι 
Για όλη την οικογένεια
Κυριακή 12 Μαρτίου η ώρα 11:00
Στο Θέατρο Μασκαρίνι, στα Λατσιά
Πληροφορίες 99907651

Οµάδα INTRA PORTAS STUDIO
Γιορτή µε εργαστήρια, προβολές, παραστάσεις
Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 
Στο Ιntra Portas Studio, Λεωφόρος Αµµοχώστου 32, Αγλαντζιά
Είσοδος ∆ωρεάν | Πληροφορίες 99818208 

Θέατρο Κόκκινη Σκηνή 
Θεατρική Παράσταση «Γιαγιά, Σ’ αγαπώ»
Για όλη την οικογένεια
Κυριακή 19 Μαρτίου 2023
Red Stage Theatre, Αγίου ∆ηµητρίου 28∆, Στρόβολος
Πληροφορίες 7002829

Theatre Lab µε τη Σοφία Βγενόπουλου 
Μια συνεργασία ΘΟΚ µε ASSITEJ Κύπρου
Σάββατο, 25 Μαρτίου 14:00 – 17:00 & Κυριακή 26 Μαρτίου 10:00-13:00
Νέα Σκηνή ΘΟΚ, Περιοχή Παλαιού ΓΣΠ 



ASSITEJ Κύπρου

Είναι το Κυπριακό Κέντρο του ∆ιεθνούς Οργανι-
σµού Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτοµα 
(ASSITEJ International), του µεγαλύτερου δικτύου 
παραστατικών τεχνών στον κόσµο, µε εθνικά κέντρα 
από πάνω από 100 χώρες. Σήµερα, δύο χρόνια µετά 
την ίδρυσή του, ο ASSITEJ Κύπρου έχει 210 µέλη 
(θέατρα, οµάδες και φυσικά πρόσωπα). Στόχος του 
Κέντρου είναι η ανάπτυξη του θεάτρου για παιδιά 
στην Κύπρο, η προώθηση του δικαιώµατος του 
παιδιού για συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή, καθώς 
και το χτίσιµο δεσµών µε το εξωτερικό. Στα δύο αυτά 
χρόνια της δράσης του, το Κέντρο υλοποίησε πλειά-
δα δράσεων, διοργάνωσε σηµαντικό αριθµό εκδηλώσε-
ων και ασχολήθηκε εκτενώς µε το δικαίωµα του 
παιδιού για συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή του 
τόπου. Από την πρώτη µέρα της ίδρυσής του, το 
Κέντρο ανέπτυξε επίσης έντονη δράση στο εξωτερι-
κό, µέσω του ASSITEJ International.

https://www.assitejcyprus.com/   

assitejcyprus  

assitejcyprus


