
 

 

ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

«Μικρόσ Βορράσ» 

Προγραμματιςμόσ και δράςεισ 

για την περίοδο Οκτ. 2018- Ιουν. 2019 

 

Δυο νζεσ παραγωγζσ -«Ο Ραθηάθνο ηωλ ιέμεωλ» και θ 

«Οδφςςεια»- τζςςερεισ επιτυχημζνεσ παραςτάςεισ, που ζχουν ιδθ 

ξεχωρίςει και αγαπθκεί και κα παρουςιαςτοφν ςε ςχολεία και χώρουσ 

πολιτιςμοφ. Θεατρικά εργαςτήρια για εκπαιδευτικοφσ και ενήλικεσ, 

αλλά πλζον και για τουσ μικροφσ φίλουσ, κακώσ και ςυνεργαςίεσ με 

φορείσ του πολιτιςμοφ περιλαμβάνει θ φετινι 7θ
 χρονιά για τον πάντα 

δραςτιριο «Μικρό Βορρά». Τθν ομάδα κεάτρου κε δηαδξαζηηθό 

ραξαθηήξα θαη εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό, πνπ έρεη θαηαθέξεη λα 

απνδείμεη έκπξαθηα όηη ην ζέαηξν κπνξεί λα πάεη παληνύ θαη όηη ην 

ζέαηξν είλαη γηα όινπο. 

Σν αγαπεκέλν βηβιίν «Ο Ραθηάθνο ηωλ ιέμεωλ» ηνπ 

πνιπβξαβεπκέλνπ Αληώλε Παπαζενδνύινπ (από ηε ζεηξά «Μηθξέο 

θαιελύρηεο» -εθδόζεηο «Κεηαίρκην») είλαη ε λέα παξαγσγή, πνπ 

εηνηκάδεη ε δξαζηήξηα ζεαηξηθή νκάδα «Μηθξόο Βνξξάο» γηα ηε 

ζεδόλ 2018-2019.  



 

ε κηα κηθξή πόιε δεη έλαο ηαπεηλόο θαη ηδηαίηεξνο ξάθηεο πνπ δελ 

κνηάδεη κε θαλέλαλ άιιν. Έλαο ξάθηεο πνπ γηα λα ληύζεη ηνπο 

πειάηεο ηνπ δελ ρξεζηκνπνηεί κάιιηλε ή κεηαμσηή θισζηή, αιιά… 

ιέμεηο! Καη απηό είλαη ην κεγάιν ηνπ κπζηηθό! 

Πξόθεηηαη γηα έλα παξακύζη -ζε θείκελν - ζηίρνπο ηνπ Αληώλε 

Παπαζενδνύινπ θαη ζθελνζεζία ηνπ Σάζνπ Ράηδνπ- όπνπ νη ιέμεηο 

πιέθνληαη ζε ξνύρα αιεζηλά, πνπ δεζηαίλνπλ, δξνζίδνπλ θαη 

ζηνιίδνπλ. Ο «Μηθξόο Βνξξάο» ζα δσληαλέςεη κε ην δηθό ηνπ 

μερσξηζηό ηξόπν –πάληα αμηνπνηώληαο όιεο ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ 

θαη ηεο δηάδξαζεο- ηελ ηζηνξία ελόο δηαθνξεηηθνύ ξάθηε.  

Περιζζόηερα εδώ:  

https://mikrosvorras.gr/o-raftakos-ton-lexeon/ 

 

 

https://mikrosvorras.gr/o-raftakos-ton-lexeon/


Συνεχίηοντασ με τθν παιδικι ςκθνι για 2θ
 

χρονιά κα ςυνεχιςτοφν «Οι Μήνεσ», θ 

κεατρικι γιορτι που κζρδιςε μικροφσ και 

μεγάλουσ τθν προθγοφμενθ ςεηόν. Κάζε 

κήλαο ηνπ ρξόλνπ θέξλεη θαηλνύξηα 

θαινύδηα θαη εκείο κέζα από κηα 

πξνζεγκέλε κνπζηθνπαηδαγσγηθή 

παξάζηαζε αθηεξώλνπκε ζηνλ θαζέλα κηα 

δηαθνξεηηθή παξάζηαζε καζαίλνληαο 

παξάιιεια ζηα παηδηά ηε δηαθνξά θαη ηελ 

αμία ηνπ θαινύ ιόγνπ! 

Με νδεγό ην δεκνθηιέο  παξακύζη «Οη Μήλεο», όπνπ ε θπξα-Καιή 

παηλεύεη ηνλ θάζε κήλα γηα ηα θαιά ηνπ, παίδνπκε παηρλίδηα ηεο 

απιήο, αλαβηώλνπκε παξαδνζηαθά έζηκα θαη ηξαγνύδηα ηεο ιατθήο 

παξάδνζεο, κε δσληαλή κνπζηθή θαη ήρνπο ηεο θύζεο από γλσζηά 

θαη απηνζρέδηα κνπζηθά όξγαλα. Μηα παξάζηαζε γηα παηδηά από 3 

εηώλ θαη πάλσ, αιιά θαη γηα γνλείο- ζπλνδνύο πνπ γίλνληαη πάιη 

παηδηά.       Περιζζόηερα εδώ:  

https://mikrosvorras.gr/oi-mhnes/ 

Σξίηε θαη ηειεπηαία γηα ηελ Παηδηθή 

θελή είλαη ε δεκνθηιήο παξαγσγή 

καο «Αηζώπνπ Θόκημ 2»  ηνπ άθε 

εξέθα / «Ο Ψεύηεο Βνζθόο θαη 

άιινη κύζνη», πνπ ζα ζπλερηζηεί 

θέηνο γηα 4ε ζπλερή ρξνληά. Καη πσο 

αιιηώο, αθνύ νη κύζνη ηνπ Αηζώπνπ, 

δηδαθηηθνί θαη δηαρξνληθνί 

ζπλαξπάδνπλ παηδηά θάζε ειηθίαο! Ο 

άθεο εξέθαο κε ην ηδηόηππν 

ρηνύκνξ ηνπ, δηαζθεπάδεη 4 

https://mikrosvorras.gr/oi-mhnes/


δηαθνξεηηθνύο κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ: «Ο ςεύηεο Βνζθόο», «Οη δύν 

Σξάγνη», «Ζ Αιεπνύ θαη ηα ηαθύιηα», «Οη δύν Φίινη θαη ε 

Αξθνύδα» είλαη απνθαζηζκέλνη λα κεηαθέξνπλ «αέξα εμνρήο»!. 

 

Περιζζόηερα εδώ…  

https://mikrosvorras.gr/aisopou-komix2/ 

 

ΛΔΑΛΗΘΖ ΘΖΛΖ 

Μεηά ηελ κεγάιε απνδνρή πνπ γλώξηζε ε 

«Διέλε» ηνπ Δπξηπίδε, ν «Μηθξόο 

Βνξξάο» ζην πιαίζην ηεο Νεαληθήο 

θελήο, παξνπζηάδεη η  ε λ «Οδύζζεηα» 

ηνπ Οκήξνπ. Σν δεύηεξν κεγάιν εξσηθό 

έπνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο 

πνπ ππήξμε θαη ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί 

ην θαη’ εμνρήλ ζύκβνιν ηεο πεξηπέηεηαο, 

ηεο παηξίδαο θαη ηνπ λόζηνπ. Μέζα από 

δηάθνξα ήδε ζεάηξνπ, παληνκίκα, 

δσληαλή κνπζηθή θαη ηξαγνύδη, 

απηνζρεδηαζκό θαη θπζηθά δηάδξαζε ε 

ηάμε κεηακνξθώλεηαη ζε ζθελή, νη 

καζεηέο ζε ζπληαμηδηώηεο θαη νη εζνπνηνί ζην όρεκα, ώζηε λα 

μεηπιηρζεί ην κεγαιείν ηνπ θεηκέλνπ. Ο ζηόρνο είλαη δηπιόο: 

ππνζηεξίδνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζην δύζθνιν έξγν ηνπο αιιά 

πξνζθέξνπκε θαη κηα ώξα καγείαο θαη ζθεληθήο αιήζεηαο κέζα ζηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο.  

Περιζζόηερα εδώ…  

https://mikrosvorras.gr/odyssia-tou-omirou/ 

 

https://mikrosvorras.gr/aisopou-komix2/
https://mikrosvorras.gr/odyssia-tou-omirou/


Σν ξεπεξηόξην ηεο Νεαληθήο θελήο 

πεξηιακβάλεη, επίζεο, γηα 3ε ρξνληά 

θέηνο ηελ «αηξεηηθή» θαη βαζηά 

«αληηπνιεκηθή» «Διέλε» ηνπ 

Δπξηπίδε. Ζ ηζηνξία ηεο εξσίδαο 

δσληαλεύεη ζεαηξηθά, κε ηε 

ζθελνζεηηθή καηηά ηνπ έκπεηξνπ ζην 

λεαληθό-εθεβηθό ζέαηξν, Σάζνπ 

Ράηδνπ θαη ζε κεηάθξαζε ηνπ 

Γεκήηξε Γεκεηξηάδε, 

απνδεηθλύνληαο ζηελ πξάμε όηη ε 

γιώζζα θαη ην πλεύκα ησλ κεγάισλ ηξαγηθώλ κπνξνύλ λα είλαη 

νηθεία θαη απόιπηα ζπλδεδεκέλα κε ηηο αλαδεηήζεηο ησλ λέσλ 

αλζξώπσλ. Αξθεί λα γίλεη ζηε δηθή ηνπο «γιώζζα». Σέζζεξηο λένη, 

ηαιαληνύρνη εζνπνηνί κε ειάρηζηα ζθεληθά κέζα θαη κηα επέιηθηε, 

ζύγρξνλε ζθελνζεηηθή νπηηθή ζηήλνπλ κέζα ζηηο ηάμεηο ησλ 

ζρνιείσλ κηα παξάζηαζε, πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη 

«δηδάζθεη» από ζθελήο ηε «ζρνιηθή» ηνπο ύιε.  

Περιζζόηερα εδώ…  

https://mikrosvorras.gr/eleni-tou-evripidi/ 

 

ΘΔΑΣΡΟ ΓΗΑ ΔΛΖΙΗΘΔ 

Καη θέηνο ζα ζπλερηζηεί ε επηηπρεκέλε παξαγσγή καο γηα ελήιηθεο 

«Θαηζαξίδα» ηνπ Βαζίιε Καπξνγεωξγίνπ. Έλα αληη-εξσηθό 

ληαληατζηηθό κηνύδηθαι πνπ κηιάεη γηα ηηο απίζαλεο πεξηπέηεηεο κηαο 

κηθξήο θόθθηλεο θαηζαξίδαο θαη ηνλ δηαθαή πόζν ηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην όλεηξν ηεο πνπ δελ είλαη άιιν απ’ ην λ’ αλέβεη 

ζην θεγγάξη. 

 

https://mikrosvorras.gr/eleni-tou-evripidi/


 

Σξεηο κνπζηθνί, κε έλα δαηκνληζκέλν βηνιί, κία ειεθηξηθή πεηαιηέξα, 

θαη κία απόθνζκε αιιά θαη επαίζζεηε θσλή ζα ζπληξνθεύζνπλ, 

δσληαλά, ηε κηθξή θαηζαξίδα καο ζηελ αλαδήηεζε ηνπ “άπηαζηνπ”. 

Περιζζόηερα εδώ…  

https://mikrosvorras.gr/parastasi-katsarida/ 

 

 

ΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

Με δηαξθή πξνζαλαηνιηζκό ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε, από ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2017 ιεηηνπξγεί ζε κόληκε βάζε  «Δξγαζηήξη 

Θεάηξνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο». Μεηά ηελ επηηπρία ηνπ πξώηνπ 

ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ζπλερίδνπκε ην Θεαηξηθό καο Δξγαζηήξη  γηα 

εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ κε ππεύζπλν ηνλ Αιέμαλδξν 

Ληθνιαΐδε -εζνπνηό θαη κέινο ηνπ «Μηθξνύ Βνξξά» από ηδξύζεώο 

ηνπ. Έλα εξγαζηήξη –δηεηνύο πιένλ δηάξθεηαο- πνπ μεθηλάεη από 

αξρέο Οθηώβξε θαη απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ 

βαζκίδσλ.  

 

https://mikrosvorras.gr/parastasi-katsarida/


 

Τπεύζπλε γηα ηα καζήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο είλαη ε 

δαζθάια θαη ζεαηξνπαηδαγσγόο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πάλσ ζην 

Δθπαηδεπηηθό Γξάκα, Κειίλα Υαηδεγεωξγίνπ. 

Τπεύζπλε νξγάλσζεο εξγαζηεξίνπ είλαη ε Σαηηάλα Ληθνιαΐδνπ. 

Περιζζόηερα εδώ…  

https://mikrosvorras.gr/ergastiri-gia-ekpedeftikous/ 

 

 

Δξγαζηήξηα γηα παηδηά  

Σε θεηηλή ρξνληά ν «Μηθξόο Βνξξάο» εγθαηληάδεη θαη κηα λέα 

ζπλεξγαζία κε ην Ιανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Κνπζείν 

Καθεδνλίαο-Θξάθεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα γηα παηδηά, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε άββαην πξωί από 6 Οθηώβξε.  

https://mikrosvorras.gr/ergastiri-gia-ekpedeftikous/


 

ην πξώην ππό ηνλ ηίηιν «Θεαηξν-παίδω κε ην παηδί κνπ!» ζαο 

πξνζθαινύκε ζ’ έλα ηδηαίηεξν εξγαζηήξη δεκηνπξγηθνύ παηρληδηνύ, 

παξέα κε ηα παηδηά ζαο. Σν εξγαζηήξη ζπλδπάδεη ην ζεαηξηθό παηρλίδη 

κε ηε κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή. Σα παηδηά αιιειεπηδξνύλ θαη 

θνηλσληθνπνηνύληαη, πιάζνληαο έλα θόζκν θαληαζηηθό θαη 

ραξνύκελν, κε ηελ θαιύηεξε παξέα… ηνπο γνλείο ηνπο.  

Γηα ηα άιια ηξία ηκήκαηα  ν «Μηθξόο  Βνξξάο» κε ζπλεπηβάηεο 

κόλν παηδηά ζεθώλεη ηελ άγθπξά ηνπ θαη έρεη γηα αλέκνπο ζηα παληά 

ηνπ, ηνπο:  

1) Εέθπξνο: πξνλήπηα - λήπηα 

2) Ιεβάληεο: α’ θαη β’ δεκνηηθνύ 

3) Καΐζηξνο: γ’, δ’, ε’  δεκνηηθνύ 

Σν ζεαηξηθό καο ηαμίδη ρσξίδεηαη ζε 4 ζηαζκνύο - θύθινπο 

ζπλαληήζεσλ. ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε θάζε ζηαζκνύ, έλαο 

εμεηδηθεπκέλνο ζπλεξγάηεο ζα γίλεηαη «ζπληαμηδηώηεο» καο, 

πξνζθέξνληαο ηηο γλώζεηο ηνπ. Οινθιεξώλνληαο ην ηαμίδη καο ζα 

παξνπζηάζνπκε ζε έλα «αλνηρηό κάζεκα» όινπο ηνπο ζεζαπξνύο 

πνπ απνθνκίζακε.  

ην θάζε παηδί παξέρεηαη κία πξόζθιεζε γηα θάζε παξάζηαζε 

ηνπ Κηθξνύ Βνξξά γηα ην έηνο 2018-2019. 



πλνδεγνί θαη ππεύζπλεο πξνγξάκκαηνο νη λεπηαγωγνί θαη 

ζεαηξνπαηδαγωγνί: Βαιηώηε Εωή (6977491430), γνύξνπ 

Φνύιε (6948178044) 

Περιζζόηερα εδώ…  

https://mikrosvorras.gr/ergastiri-gia-pedia/ 

 

ΠΑΡΑΣΑΔΗ Δ ΥΟΙΔΗΑ 

Θαιέζηε καο θαη εξρόκαζηε λα ζηήζνπκε ηελ παξάζηαζε ζην 

ρώξν ζαο! 

Όλερ οι παπαπάνω παπαζηάζειρ μεηαθέπονηαι ζε ζσολεία, σώποςρ 

πολιηιζμού και όπος ςπάπσοςν παιδιά και έθηβοι. Οι δάζκαλοι και οι 

καθηγηηέρ θα έσοςν ζηη διάθεζή ηοςρ, δωπεάν, ένα εκπαιδεςηικό 

ππόγπαμμα δπαζηηπιοηήηων για ππιν και μεηά ηην παπάζηαζη με 

ζκοπό ηην ανάπηςξη γνωζηικών και ζςναιζθημαηικών δεξιοηήηων, 

ζσεδιαζμένο από ειδικούρ ηος θεάηπος ζηην Εκπαίδεςζη.  

Οη παξαζηάζεηο είλαη πξνηεηλόκελεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο e-yliko.gr 

ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΑ-ΟΡΓΑΛΩΖ ΠΑΡΑΣΑΔΩΛ 

Παηδηθή ζθελή 

Κσλζηαληίλνο νπιηάλεο, Αξζέλεο νθηθίηεο,  
Σ: 6985 858 932, 6945 260 308 

Λεαληθή ζθελή θαη εξγαζηήξη εθπαηδεπηηθώλ 

Σαηηάλα Νηθνιαΐδνπ, Σ: 6934 600 074 

Θεαηξν-παίδω θαη εξγαζηήξη γηα παηδηά 

Εσή Βαιηώηε, Φνύιε γνύξνπ, Σ: 6977 491430, 6948 178044 

Τπεύζπλε επηθνηλωλίαο 

Γηώηα σηεξνπνύινπ, Σ: 6972 336261  

http://www.mikrosvorras.gr/mikrosvorras@gmail.com 

Facebook: Δηαηξεία Θεάηξνπ «Μηθξόο Βνξξάο» 
 

https://mikrosvorras.gr/ergastiri-gia-pedia/
http://www.mikrosvorras.gr/
mailto:mikrosvorras@gmail.com
https://www.facebook.com/MikrosVorras/


 

   

 

    


