
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ (Ι): ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ 
1ο BIG DAY 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας project» 
Θεατρικό εργαστήριο 

για εκπαιδευτικούς Α/θµιας   
και Β/θµιας εκπαίδευσης  

Στη δίωρη συνάντηση θα επεξεργαστούµε θεατρικά και µουσικά την 
περίληψη του θεατρικού έργου του William Shakespeare «Όνειρο 
καλοκαιρινής νύχτας». Αφού γίνει µια παρουσίαση και πρώτη επαφή της 
οµάδας καθώς και γνωριµία µε χειροποίητα και κρουστά όργανα που θα 
χρησιµοποιηθούν, θα περάσουµε σε αυτοσχεδιασµούς πάνω σε µια έτοιµη 
πρόταση σύνοψης του έργου που στηρίζεται σε διασκευή για παιδιά. Καλό θα 
ήταν οι συµµετέχοντες να φοράνε άνετα ρούχα καθώς το σεµινάριο 
στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην κινησιολογία. Θα ήταν χρήσιµο οι 
συµµετέχοντες να γνωρίζουν το θεατρικό έργο. 

Χριστίνα Γιαγκούλη (Θεατροπαιδαγωγός) 
Στυλιανή Λιναρδή (Μουσικοπαιδαγωγός) 

Ώρα έναρξης: 10.30 
Διάρκεια: 1 ώρα και 45 λεπτά 
Το σεµινάριο θα αρχίσει αυστηρά στην ώρα προσέλευσης 
Μέχρι 18 άτοµα (απαιτείται δήλωση συµµετοχής)  

«Ένα παράξενο παραµύθι» 
Θεατρικό εργαστήριο  

για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών  

Ο νους, ένα παράξενο πλάσµα που έχει τη δυνατότητα να πάρει ό,τι σχήµα, 
ό,τι µέγεθος και ό,τι χρώµα θέλει. Ο νους είναι πάντα διαφορετικός. Στο δικό 
µας παραµύθι ο νους έχει ένα όνοµα και ένα µόνο χρώµα. Είναι πράσινος και 
ονοµάζεται Ερµιόνη. Όµως ο Βασιλιάς του παραµυθιού κάθε φορά που ακούει 
την Ερµιόνη θυµώνει. Θυµώνει πολύ. Κι ίσως εµείς να καταφέρουµε να του 
αλλάξουµε γνώµη.  

Μαρία Χατζηαγγελίδου (Θεατροπαιδαγωγός) 
Ώρα έναρξης: 12:30 
Διάρκεια:  1 ώρα και 15 λεπτά  
Μέχρι 15 άτοµα (απαιτείται δήλωση συµµετοχής) 

Όταν οι νέοι συναντούν τον Σαίξπηρ: «Ο Έµπορος της Βενετίας» 



Σεµινάριο Εκπαιδευτικού Δράµατος 
για εκπαιδευτικούς  

Το θεατρικό εργαστήριο είναι βιωµατικό και βασίζεται στο θεατρικό έργο του 
Σαίξπηρ «Ο έµπορος της Βενετίας». Χρησιµοποιείται η µέθοδος του 
Εκπαιδευτικού Δράµατος (Drama in Education/Process Drama), και 
ειδικότερα η τεχνική Δάσκαλος σε Ρόλο, για να βιώσουν οι συµµετέχοντες 
ρόλους του Σαιξπηρικού έργου και να διερευνήσουν το θέµα της εκδίκησης 
και του ρατσισµού. Αποτελεί ενδεικτικό παράδειγµα για την αξιοποίηση του 
Δράµατος/ θεάτρου ως εργαλείου για την προσέγγιση του Σαιξπηρικού έργου 
και γενικότερα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και της γλώσσας. Το 
εργαστήριο κλείνει µε σύντοµη αναφορά στο πρόγραµµα «Όταν οι νέοι 
συναντούν τον  Σαίξπηρ» (οργανώθηκε από το Τµήµα Θεάτρου του Α.Π.Θ. το 
2010-2011), στο οποίο δοκιµάστηκαν εναλλακτικοί τρόποι, για να 
προσεγγίσουν έφηβοι µαθητές Σαιξπηρικά έργα. 

Άβρα Αυδή, (φιλόλογος, θεατροπαιδαγωγός) 
Μελίνα Χατζηγεωργίου, (δασκάλα, θεατροπαιδαγωγός)  
 Ώρα έναρξης: 12:30  
Διάρκεια: 2 ώρες  
Μέχρι 25 άτοµα (απαιτείται δήλωση συµµετοχής) 

«Shakespeare on set» 
Διάλεξη και προβολή  

Αποσπάσµατα από τις σπουδαιότερες κινηµατογραφικές στιγµές έργων του 
William Shakespeare στον κινηµατογράφο. 

Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
Επιλογή – Σύνθεση: Μαρία Παπασωτήρη, Ειρήνη Δελιδάκη, Γιώργος 
Ραπτόπουλος και Γιώργος Τσιρακίδης 

Ώρα έναρξης: 13.30  
Διάρκεια: 60 λεπτά  

«Γαϊτανάκι Σαίξπηρ»  
Παρουσίαση 

Οι σπουδαστές της Δραµατικής σχολής του Κρατικού Θεάτρου θα 
παρουσιάσουν αποσπάσµατα από εµβληµατικά έργα του συγγραφέα. 

Υπεύθυνος δράσης: Γιάννης Ρήγας (Διευθυντής Σπουδών Δραµατικής Σχολής 
ΚΘΒΕ, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός) 

Ώρα έναρξης: 14.30 
Διάρκεια: 30 λεπτά 



Διαλέξεις – Οµιλίες  
«Απ’ τ’ αλώνια στα σαλόνια (και τούµπαλιν). Ταξικές µετακινήσεις 
στο Χειµωνιάτικο παραµύθι του Σαίξπηρ». 
Γεωργοπούλου Ξένια, (Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
ΕΚΠΑ)  
«Παιχνίδια Εξουσίας στον Ριχάρδο ΙΙ και τον Βασιλιά Ληρ». 
Μποτονάκη Έφη, (Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ΑΠΘ) 

Ώρα έναρξης: 15.00 
Διάρκεια: 60 λεπτά  

«Παιχνίδια έµφυλων ρόλων και άλλα χειµωνιάτικα παραµύθια: Βιωµατικό 
Εργαστήρι µε καλεσµένο τον Shakespeare» 

Θεατρικό εργαστήριο 
για ενήλικες  

Ποιος είναι ο µηχανισµός που ενεργοποιεί τη φονική ζήλεια του βασιλιά 
Λεόντιου; Τι µπορεί να δηλώνει η δεκαεξάχρονη σιωπή της βασίλισσας 
Ερµιόνης; Είναι η Παυλίνα µια πρωτο-φεµινιστική φωνή; Πώς ένα κείµενο της 
Αναγέννησης προεικάζει και συµµετέχει στο #MeToo movement του 2017-18; 
Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήµατα που θα εξερευνήσουµε µέσα από 
αυτοσχεδιασµούς και παιχνίδια µε αφετηρία το Χειµωνιάτικο 
παραµύθι του Shakespeare και τελικό προορισµό την Ελλάδα του σήµερα. 

Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη, (Καθηγήτρια Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ΑΠΘ) 

Ώρα έναρξης: 16:00 
Διάρκεια:  2 ώρες 
Dress code: άνετα ρούχα και παπούτσια! 
Μέχρι 16 άτοµα (απαιτείται δήλωση συµµετοχής) 

«Η εξουσία, ο έρωτας και οι κατάρες στα έργα του Σαίξπηρ» 

Θεατρικό εργαστήριο 
για σπουδαστές υποκριτικής  

και ηθοποιούς 

Στα έργα του Σαίξπηρ τα πρόσωπα µοιάζουν παγιδευµένα συνειδητά ή 
ασυνείδητα σε παιχνίδια εξουσίας προκειµένου να επιβιώσουν, να 
καταλάβουν θέση ή να ανατρέψουν συσχετισµούς δυνάµεων. Ταυτόχρονα, 
µια άλλη δύναµη, εξίσου ισχυρή µοιάζει να κινεί τα νήµατα: αυτή του έρωτα. 
Μια δύναµη καταλυτική, ζωογόνα, λυτρωτική ή και καταστροφική. 
  
Πόσο δυνατό εργαλείο είναι η γλώσσα µέσω της επιτελεστικής της 
λειτουργίας και πόσο σηµαντικός είναι ο τρόπος εκφοράς του θυµού, της 
επιθυµίας, µιας εντολής ή µιας κατάρας; 



Τσολακίδου Άννη, (ηθοποιός ΚΘΒΕ)  

Ώρα έναρξης: 16:00 
Διάρκεια:  2 ώρες 
Μέχρι 16 άτοµα (απαιτείται δήλωση συµµετοχής) 

Η είσοδος σε όλες στις εκδηλώσεις των Big Days είναι ελεύθερη. 

Για δηλώσεις συµµετοχής, παρακαλούµε επικοινωνείτε µε το Γραφείο 
Δ ρ α µ α τ ο λ ο γ ί ο υ τ ο υ Κ Θ Β Ε σ τ ο τ η λ έ φ ω ν ο 
επικοινωνίας:  2315200023  (Δευτέρα έως Παρασκευή:10.00–14.00)  ή µε 
email στο s.papadimitriou@ntng.gr µε την ένδειξη «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΑΙΞΠΗΡ».  

Δηλώσεις συµµετοχής µέχρι Παρασκευή 14 Δεκεµβρίου.  

Τη διοργάνωση του αφιερώµατος στον Ουίλλιαµ Σαίξπηρ επιµελούνται οι: 
Κέλλυ Εφραιµίδου, Αµαλία Κοντογιάννη, Εύα Κουµανδράκη, Στέλλα 
Παπαδηµητρίου, Μαρία Τσιµά.  

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για 
την πραγµατοποίηση του 1ου BIG DAY στον Ουίλλιαµ Σαίξπηρ είναι το 
Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, το Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΑΠΘ, το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και η 
Δραµατική Σχολή του ΚΘΒΕ.  

mailto:s.papadimitriou@ntng.gr

