Θέατρο Μαριονέτας στον πολυχώρο
«GalaxySoccerClub»
Στο πολυχώρο Galaxy Soccer Club, λειτουργεί βιωματικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεατρικής –
μουσικής παράστασης, όπου οι μαριονέτες “ζωντανεύουν”. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται από
τον καταξιωμένο και πολυτάλαντο καλλιτέχνη Francisco Brito ο οποίος έχει σπουδάσει θέατρο στην
Σχολή Θεάτρου, Philippe Gaulier, στο Παρίσι. Έχει υπάρξει καλλιτεχνικός διευθυντής στο διεθνές
φεστιβάλ κουκλοθέατρου στην Αθήνα έχοντας πάρα πολλές παραστάσεις στο ενεργητικό του. Ένας
εμψυχωτής μαριονέτας και όχι μόνο με μεγάλη εμπειρία σε καλλιτεχνικά – εκπαιδευτικά προγράμματα
που αφορούν τα παιδιά.
Αρχικά παρουσιάζονται διαφορετικά είδη μουσικής ανά τον κόσμο και παράλληλα εκτελούνται σειρά
μικρών κωμικών σκετς. Στόχος είναι μέσω της ακρίβειας της φυσικότητας της κίνησης των μικρών
αυτών χαρακτήρων να παραχθεί γέλιο, εμπλέκοντας τους μικρούς μας θεατές στο διασκεδαστικό
παιχνίδι. Στη συνέχεια το καλλιτεχνικό πρόγραμμα αποκτά εκπαιδευτικό χαρακτήρα με θέμα την
Ανακύκλωση. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται σεμινάριο κατασκευής κούκλας από ανακυκλώσιμα
υλικά με στόχο την εμψύχωση και την κίνησή της, δημιουργώντας χαρακτήρα και φωνή. Στόχος του
σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες μαθητές να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητα τους, να αναπτύξουν
τη φαντασία τους και φυσικά να ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον.
Το σεμινάριο απαιτεί τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών με προορισμό τα σκουπίδια (πλαστικά
μπουκάλια, πολύχρωμα χαρτιά και παλιές εφημερίδες, κουτιά από χαρτόνι διαφόρων μεγεθών,
καπάκια από μπουκάλια, πλαστικές σακούλες διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών, πολύχρωμα
υφάσματα, παλιά παπούτσια και ρούχα, σπιτικά αντικείμενα π.χ. τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου,
οδοντόβουρτσες, παλιά παιχνίδια. Οι μαθητές συγκεντρώνουν όσα περισσότερα ανακυκλώσιμα
αντικείμενα μπορούν κατόπιν συνεννοήσεως πριν την επίσκεψη της σχολικής τάξης.
Επιπρόσθετα, υπάρχει άνετος χώρος αναμονής των συνοδών εκπαιδευτικών με δωρεάν προσφορά
γαλλικού καφέ και βουτημάτων, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ελεύθερη. Ακόμα, λειτουργεί
αναψυκτήριο-μπαρ με όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών
και των καθηγητών. Στον περιβάλλοντα χώρο, περιμετρικά των γηπέδων, υπάρχει ιδιωτικό παρκινγκ
(προφυλαγμένο εντός των εγκαταστάσεων) με δυνατότητα υποδοχής πούλμαν μεγάλων διαστάσεων.
Λειτουργεί ηλεκτρικά συρόμενη γκαραζόπορτα ελέγχοντας την είσοδο και την έξοδο κατά τη διάρκεια

των προγραμμάτων, προφυλάσσοντας τους μαθητές. Δέντρα και βλάστηση διακοσμούν τους
υπόλοιπους ελεύθερους χώρους.

Στοιχεία Προγράμματος
Διάρκεια προγράμματος: 120’
Ηλικία μαθητών: Α έως Στ Δημοτικού
Αριθμός μαθητών: περίπου 50 μαθητές ή 2 σχολικές τάξεις
Κόστος ανά μαθητή/τρια: 6 ευρώ

Πρόσβαση
Το GalaxySoccerClub στεγάζεται σε ένα σύγχρονο και ασφαλές κτήριο, στην Ναυπλίου 27 &
Δασκαλογιάννη, Μεταμόρφωση (200μ. από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης), μόλις 1,5 Km από την έξοδο
8 (Λαμία) της Αττικής οδού. Η απόσταση
από το
κέντρο της Αθήνας είναι 13Km ή
περίπου
30 λεπτά με αυτοκινούμενο όχημα.

Χάρτης πρόσβασης
Θα παρακαλούσαμε για την έγκαιρη ενημέρωση πιθανής επίσκεψή σας, αφού στόχος μας είναι ο
προγραμματισμός για την αποφυγή πέραν της μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης ανά ημέρα. Τα
προγράμματα έχουν σχεδιαστεί να πραγματώνονται στον ενιαίο εσωτερικό χώρο σε περίπτωση κακών
καιρικών συνθηκών με την παρουσία δύο εκπαιδευτών.
Φιλικούς χαιρετισμούς,
o ιδιοκτήτης Μιχάλης Γαβριήλ Ζενέλης

