"Το βιβλίο των θρύλων" από την Παιδική Σκηνή του ΔΗΠΕΘ
Δημοσίευση από Δήμος Λαμιέων (https://old.lamia.gr)

"Το βιβλίο των θρύλων" από την Παιδική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ
Ρούμελης
Υποβλήθηκε από news_admin στις Τετ, 14/10/2015 - 09:34.
Ημερομηνία: Τετάρτη, 14 Οκτώβριος, 2015 - 00:00 έως Σάββατο, 7 Νοέμβριος, 2015 - 00:00
Διοργανωτής: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης [1]
Κατηγορία: Θέατρο [2]
Δημοτική Ενότητα: Δ.Ε. Λαμίας [3]
Διεύθυνση: Δημοτικό Θέατρο
Είσοδος Εκδήλωσης: Γενική είσοδος 10 ευρώ, για άνεργους, φοιτητές, παιδιά 5 ευρώ.
Περιγραφή:
Κυριακή 1 και Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Στις 19:00 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης παρουσιάζει στα πλαίσια της Παιδικής Σκηνής του την
παράσταση «Το βιβλίο των θρύλων» σε συμπαραγωγή με την εταιρεία παραγωγής «Εργοστάσιο
Ονείρου». Ένα έργο σύγχρονο που έρχεται να μας θυμίσει τις αξίες που έχουν χαθεί και οι οποίες
σε ένα μελλοντικό χρόνο φαίνεται να μένουν ζωντανές μέσα από τους θρύλους. Τα πρωτότυπα
σκηνικά, τα πολύχρωμα κοστούμια, τα τραγούδια, οι χορογραφίες και το άμεσο κείμενο, συντελούν
σε μια μοναδική παράσταση για όλα τα παιδιά!
Λίγα λόγια για το έργο:
Πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την ψυχολογία των παιδιών; Πόσο τo διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια και η τηλεόραση είναι υπεύθυνα για την αποξένωσή τους;
Έτος 2077. Η φύση και τα ζώα έχουν εξαφανιστεί λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της
τεχνολογίας. Οι άνθρωποι έχασαν την φαντασία τους, την επικοινωνία, τα όνειρα και το γέλιο...
Μόνο ένα μικρό παιδί, που ακόμη ονειρεύεται, γίνεται βοηθός του ασημένιου ιππότη Ασταναπάν και
μαζί με τους υπόλοιπους ήρωες ανοίγουν το βιβλίο των θρύλων, το οποίο έρχεται να μας θυμίσει
αξίες που έχουν χαθεί.
Η παράσταση έχει ως βασικό μέλημά της να καλλιεργήσει την φαντασία των παιδιών μέσα από οπτικά ερεθίσματα που είναι εμπνευσμένα απ' το Μαύρο Θέατρο της Πράγας. Στόχος είναι να εμψυχώσει την
ενεργή συμμετοχή των παιδιών μέσω του διαδραστικού χαρακτήρα της παράστασης που είναι βασισμένη και στο θεατρικό παιχνίδι και ν’ αφυπνίσει τις αισθήσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη μουσικής και χορού.
Το παιδί καλείται να ανακαλύψει νέες μορφές επικοινωνίας που ξεκινούν απ’ την παντομίμα και φτάνουν στη Νοηματική Γλώσσα.
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James P.

Σύνθεση Τραγουδιού «Δεν φοβάμαι τίποτα» & Ερμηνεία:

Τζώρτζια Κεφαλά (του συγκροτήματος ΜΠΛΕ)
Πρωτότυπη Μουσική:

Νίκος Σπηλιώτης

Παίζουν οι ηθοποιοί:
Έλλη Μερκούρη, Τόνια Παπαδάκη, Γιάννης Αθανασόπουλος, Δημήτρης Πιέτρης
Φιλική συμμετοχή σε βίντεο-προβολή:
Γρηγόρης Αρναούτογλου & Μαρία Μπεκατώρου
Τη φωνή της δίνει, η Χριστίνα Κουλουμπή
Στο ρόλο της μάγισσας η Βίκυ Σταυροπούλου
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 30 λεπτά

Παραστάσεις: Κυριακή 1 και Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 στις 19:00 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 10€, για παιδιά-μαθητές-φοιτητές-άνεργους-πολύτεκνους 5€
Εισιτήρια προπωλούνται στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, Υψηλάντη 17. Για κρατήσεις θέσεων
και πληροφορίες επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22310-33325 και 32215.

Πηγή URL (modified on 31/10/2015 - 11:42): https://old.lamia.gr/el/node/12009
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