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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
  Το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, 

ξαναρχίζει με νέο κύκλο μαθημάτων και απευθύνεται στους δημότες μας, και όχι 

μόνο, από 18 έως 108 ετών.  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία και  η εξοικείωση με τον κόσμο του 

θεάτρου και με όλες τις τέχνες που το πλαισιώνουν. 

Η προσέγγιση και η σπουδή περνάει μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, 

αυτοσχεδιασμούς, υποκριτική, ορθοφωνία, αφήγηση, ιστορία θεάτρου, commedia 

dell arte, παντομίμα κ.α. 

Σε συνεργασία με επαγγελματίες καλλιτέχνες θα γίνονται μαθήματα  εκ περιτροπής 

στην κινησιολογία, το χορό, τη φωνητική,  το θεατρικό τραγούδι κ.ά. 

Συνάντηση γνωριμίας: 

1) Ενότητες Αρχανών & Καζαντζάκη  Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 7:30μ.μ. ΚΑΠΗ 

Αρχανών 

2) Ενότητα Αστερουσίων  Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 6:00μ.μ. ΚΑΠΗ  Πύργου 

Πληροφορίες για εγγραφές έως 7 0κτωβρίου  στα τηλ. 2813401199 & 6977630846.  

Υπεύθυνος εργαστηρίου κος  Πέτρος Μαυροματίδης (εμψυχωτής, ηθοποιός, 

σκηνοθέτης). 

*Η εγγραφή και η συμμετοχή στο θεατρικό εργαστήρι είναι ΔΩΡΕΑΝ.  
 

Η Πρόεδρος  της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Χρυσούλα Παπαδάκη 
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Το θεατρικό εργαστήρι εφήβων του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, ανοίγει 

ξανά τις πύλες του και απευθύνεται στους έφηβους του δήμου μας, ηλικίας 13 έως 

18 ετών. 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία με τον μαγικό κόσμο του θεάτρου. Μέσα 

από το θεατρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό (ατομικό, ομαδικό), την κινησιολογία, 

την ορθοφωνία και άλλα παιχνίδια και ασκήσεις, δραστηριοποιούμαστε, αποκτούμε 

αυτοπεποίθηση, ανακαλύπτουμε τις δεξιότητες μας, αναπτύσσουμε το ομαδικό μας 

πνεύμα, έτσι ώστε να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο το θησαυρό που 

κρύβουμε μέσα μας. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι το ανέβασμα θεατρικού δρώμενου ή παράστασης στο 

τέλος της σεζόν . 

Συνάντηση γνωριμίας: 

1)  Ενότητα Αστερουσίων Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 5:00μ.μ. ΚΑΠΗ  Πύργου 

2)  Ενότητα  Καζαντάκη Κυριακή 9 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. ΚΔΑΠ Πεζών 

3)  Ενότητα Αρχανών Κυριακή 9 Οκτωβρίου στις 7:30μ.μ. ΚΑΠΗ Αρχανών 

Πληροφορίες για εγγραφές έως 7 0κτωβρίου  στα τηλ. 2813401199 & 6977630846.  

Υπεύθυνος εργαστηρίου κος Πέτρος Μαυροματίδης (εμψυχωτής-ηθοποιός-

σκηνοθέτης) 

*Η εγγραφή και η συμμετοχή στο θεατρικό εργαστήρι είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 

Η Πρόεδρος   της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Χρυσούλα Παπαδάκη 
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