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τριήμερο 
ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ-CAMP

       Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι του 2012
 παίζοντας κρουστά δίπλα στη θάλασσα

31 Αυγ. – 2 Σεπ. 2012
στο Camping Olympios ZEUS στην Πλάκα Λιτόχωρου

        

Το Κρουστόφωνο για έβδομη χρονιά,  το τελευταίο  Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, 
διοργανώνει τριήμερα εργαστήρια με νταούλια, τουμπελέκια, djembe,  congas και άλλα 
κρουστά, για να διασκεδάσουμε και να εξασκηθούμε σε παραδοσιακούς,  afro και  latin 
ρυθμούς,  στις παρυφές του Ολύμπου.  Είναι  μια προσφορά του Κρουστόφωνου στους 
μαθητές και φίλους των κρουστών όλων των ηλικιών. Στόχος μας δεν είναι μόνο η 
εξάσκηση  στα  όργανα,  αλλά  η  μουσική  συνεύρεση  και  επικοινωνία,  η  επαφή  με  το 
περιβάλλον,  η κίνηση στη φύση,  που συνδυάζονται με  happenings και  καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. Τα εργαστήρια είναι συνολικής διάρκειας 8 ωρών και  φέτος είναι τα εξής:

                     ♬  Εργαστήρι Ενηλίκων (επίπεδο Ι)
                     ♬  Εργαστήρι Ενηλίκων (επίπεδο ΙΙ)
                     ♬  Παιδικό Εργαστήρι (για παιδιά 4-12 χρονών)

               
Τα όργανα για τα εργαστήρια διατίθενται δωρεάν από το Κρουστόφωνο

       

          Πληροφορίες:      2310861874,  6944503542 (Χρήστος),  6972222982 (Βίκυ)
                                      www.kroustophono.gr,       info@kroustophono.gr

  



Πρόγραμμα Κρουστόφωνο-Πρόγραμμα Κρουστόφωνο- campcamp  2012 2012
Παρασκευή 31/8: 14:00–17:00   Check in (μπορείτε να προσέλθετε και νωρί-

τερα, αλλά η παράδοση των κλειδιών θα αρχίσει στις 2 μ.μ.)
   εγγραφές - καφές 

18:00–20:00    εργαστήρια
                              20:00-21:30    ελεύθερος χρόνος 
                              21:30               παράσταση Καραγκιόζη από τον Θ. Δούκα

Σάββατο 1/9:     9:15-10:00       Καλημέρα στο σώμα μας
                              11:00–13:00      εργαστήρια
                              13:00–18:00      ελεύθερος χρόνος 
                              18:00–20:00      εργαστήρια
                              20:00-21:30       ελεύθερος χρόνος 
                              21:30                 barbeque στο χώρο του camping

22:00-23:30    μουσική βραδιά με τον Ν. Κασφίκη, 
    το «Μουσικό Παιχνιδοθέαμα» και φίλους 

Κυριακή  2/9:       9:15-10:00      Καλημέρα στο σώμα μας
                          11:00-13:00     εργαστήρια                                                                       
                              13:30              παρουσίαση και κλείσιμο εργαστηρίων
                                 

Λίγα λόγια για τα εργαστήρια…
Εργαστήρι ενηλίκων επίπεδο Ι: Απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν 
τα κρουστά, τους βασικούς ρυθμούς και να ασχοληθούν δημιουργικά με αυτά. 
διδάσκει: Χρήστος Ερκέκογλου (μουσικοπαιδαγωγός, δάσκαλος κρουστών), 
Μαριάννα Ερκέκογλου (αφρικάνικα κρουστά)

         

Εργαστήρι ενηλίκων επίπεδο ΙΙ: Απευθύνεται σε όσους έχουν ικανοποιητική
     ευχέρεια στα κρουστά και θέλουν να εξασκηθούν σε σόλο και αυτοσχεδιασμούς.
       διδάσκει: Λευτέρης Αγγουριδάκης (καθηγητής κρουστών, μέλος Κ.Ο.Θ)
   

Παιδικό εργαστήρι «Καλοκαίρι γεια σου!» :  απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 
4-12 ετών που θέλουν να παίξουν και να γνωρίσουν τα κρουστά και μέσω της 
δημιουργικής απασχόλησης να έρθουν σε επαφή με παιχνίδια και ρυθμούς της 
παγκόσμιας παράδοσης. Τα μεγαλύτερα παιδιά και  οι  έφηβοι θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν τις επιδόσεις τους σε φιγούρες Hip Hop.
διδάσκουν: Βίκυ Χουζούρη (καθηγήτρια κρουστών, μουσικοπαιδαγωγός), 
Νίκος Θεοδωρίδης (μουσικοπαιδαγωγός), Ναυσικά Θεοδωρίδου (νηπιαγωγός), Βάσω 
Μπαντελά (εμψυχώτρια).



     Καλημέρα στο σώμα μας : Μυϊκή ενεργοποίηση – αναπνοές
       διδάσκει: Μέλπω Βασιλικού (καθηγήτρια χορού, Χορογράφος)

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΜΑΣ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Αυγ. 21.30
 Παράσταση « Ο Καραγκιόζης ράφτης» με τον Θέμη Δούκα

Ο Θέμης Δούκας εδώ και ένα χρόνο έχει μεταπηδήσει από τη δράση της 
σχολικής τάξης στην τάξη των συνταξιούχων, παραμένοντας σε δράση όμως 
και  χαρίζοντάς  μας  στιγμές  διασκέδασης και  γέλιου  με  το  αγαπημένο  μας 
θέατρο σκιών. 
Ο Καραγκιόζης δεν χάνει ευκαιρία και δηλώνει μαιτρ της ραπτικής. Ο πασάς που  
νοιάζεται μόνο για την εμφάνιση του, του αναθέτει την κατασκευή της καινούριας  
του  στολής.  Καραγκιόζης,  Χατζηαβάτης  κι  όλοι  οι  ήρωες  του  θεάτρου  σκιών  
μπλέκονται  σε  μια  ιστορία  που  κάπου  θυμίζει  το  γνωστό  παραμύθι  του  Χανς  
Κρίστιαν Άντερσεν. 
Το έργο αυτό του Θέμη Δούκα βραβεύτηκε  ως η "καλύτερη ερασιτεχνική 
παράσταση"  στους  2ους αγώνες ελληνικού  θεάτρου σκιών στην  Πάτρα το 
2004 καθώς και με το  "βραβείο κοινού".

2. ΣΑΒΒΑΤΟ  1 Σεπ. 22.00 
  «Τραγουδήστε, παίξτε, χορέψτε μαζί μας». 

Μουσική βραδιά με τον Νίκο Κασφίκη, την ορχήστρα του Κρουστόφωνου 
«Μουσικό Παιχνιδοθέαμα» και φίλους.
Συμμετέχουν: Β. Χουζούρη, Β. Μπαντελά, Χρ. Ερκέκογλου, Ν. Θεοδωρίδης, κ.α.

      

**στο χώρο μας θα λειτουργεί και το ΚΑΦΕΝΕΙΟ του ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟΥ με 
καφέδες , χυμούς, μπύρες, κρασί και άλλα ποτά σε  τιμές  παρέας και συνοδεία 
μουσικής! 

  Μην ξεχάσετε:
      ♬  Sleeping-bag και πετσέτες (για τη σκηνή)              
          ♬  Σαγιονάρες
          ♬   Καπέλο 
      ♬  Μπουφάν (ίσως έχει ψύχρα το βράδυ)                         
      ♬  Ατομικά είδη (οδοντόβουρτσα, σαμπουάν, κλπ)
      ♬   Μαγιό



Το κέφι και την καλή σας διάθεση…


