
 
 

Σάββατο 25 Μαϊου, 11-6μμ 

 «1ο Φεστιβαλ elamazi» στη «Φωλιά του Παιδιού» 

 

Χωρίς χορηγούς και με μικρό budget έχουμε ένα και μοναδικό στόχο: να οργανώσουμε ένα 
αξέχαστο οικογενειακό φεστιβάλ μέσα στη φύση όπου μικροί και μεγάλοι «elamazistas» θα 

περάσουμε τέλεια παρακολουθώντας παραστάσεις, αφηγήσεις παραμυθιών, συμμετέχοντας 
οικογενειακώς σε καλλιτεχνικά και ψυχαγωγικά εργαστήρια, ανταλλακτικά-χαριστικά bazzar 
και σε αθλητικές δραστηριότητες! 

 
Και είμαστε όλοι εμείς που θα βοηθήσουμε σε αυτό, αφού η επιτυχία μας θα στηριχθεί 

αποκλειστικά στα δικά μας χαμόγελα! 
 
Το πρόγραμμα των παραστάσεων/αφηγήσεων που έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής, είναι: 

 
• 11.30 Καλωσόρισμα με τη Μαγεμένη Πυξίδα και θεατρικό παιχνίδι 

• 12.00 Ο Αντώνης Μπέρτος με την «Αέρινη Πόλη» και παράσταση χοροθεάτρου 
• 13:00 Αφηγήσεις παραμυθιών με τη Σάσα Βούλγαρη 
• 15.00: Η θεατρική ομάδα «Μικρός Νότος» με την παράσταση «Η Μυλωνού» 

• 16:30 K. Φαρμασώνης και η θεατρική ομάδα «Σκαραβαίοι» με την παράσταση «Η Άσπρη 
Κότα» 

 
Παράλληλα, θα έχουμε καλλιτεχνικά εργαστήρια από το Παίξε Γέλασε και την Plasteliniland, 
χαριστικό-ανταλλακτικό bazzar από το Babyfeat, βιωματικό παιχνίδι από τις Μορφές Έκφρασης 

καθώς και  ταχυδακτυλουργικά από την ομάδα White Rabbit! 
 

Τον έλεγχο και την οργάνωση της εκδήλωσης καθώς και των εγκαταστάσεων (καντίνα, 
εστιατόριο, τουαλέτες  κλπ) την έχει αναλάβει η εταιρία «Kivotos Events» η οποία θα βρίσκεται 

εκεί με ικανό και χαμογελαστό προσωπικό  για να σας υποστηρίξει σε ότι χρειαστείτε! 
 
Πόσο Κοστίζει 

Το οικογενειακό εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ και καλύπτει μέχρι δύο ενηλίκες και τρία παιδιά! Για 
πολυτέκνους, αρκεί η επίδειξη της κάρτας πολυτέκνων και το οικογενειακό εισιτήριο θα 

καλύψει όλα τα μέλη της οικογένειας. 
 
Με προσιτό οικογενειακό εισιτήριο, θέλουμε να είστε όλοι εκεί για να απολαύσουμε μαζί ένα 

ξεχωριστό οικογενειακό φεστιβάλ! 
 

Πώς θα  έρθετε 
Όσοι έρθετε με Ι/Χ, θα μπορέσετε να βρείτε τις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων 
Ασημακοπούλου και την «Φωλιά του Παιδιού» αμέσως μετά τα πρώτα διόδια (έξοδος 

Καπανδρίτι) 
 

 

Αναλυτική Περιγραφή Συνεργατών (αλφαβητικά) 
 
Αέρινη Πόλη 

Αποτελείται από τον αγαπημένο μας Αντώνη Μπέρτο, ψυχολόγο – ηθοποιό και εμψυχωτή με 
συνεχόμενη εμπειρία στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στο χοροθέατρο από το 2006 και με 
επιμόρφωση στην «Επικοινωνία Δίχως Βία» (ΕΔΒ) και τη Μπέττυ Αγγελοπούλου η οποία είναι 

υπεύθυνη για τον δημιουργικό σχεδιασμό των προγραμμάτων και των εικόνων της Αέρινης 
Πόλης. Βασική φιλοσοφία και σκοπός είναι μέσα από τα καλλιτεχνικά ερεθίσματα τα παιδιά να 

γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τα συναισθήματα τους, την τάξη τους – όχι απλά ως 
σύνολο ατόμων, αλλά ως μια ομάδα που μπορεί να συνεργαστεί. 



 
Βούλγαρη Σάσα 

«Οι γιαγιάδες δε λένε πια παραµύθια. Η Σάσα Βούλγαρη όµως, η γνωστή παραµυθού, ξέρει 
καλά να µιλά για στοιχειά κι αερικά, για µάγισσες και πεντάµορφες, για δράκους και 

πρίγκιπες.»   
Και θα είναι μαζί μας, «με τους αγαπημένους της elamazistas» όπως της αρέσει να λέει, για να 
μας αφηγηθεί με την ζεστασιά των παραµυθιών του κόσµου, που μαγεύει μικρούς και 

μεγάλους… 
  

BabyFeat 
Η ΜΚΟ babyfeat θα είναι εκεί με ένα χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι για βρεφικά και παιδικά 
καλοκαιρινά είδη. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας για να ανταλλάξετε ή να χαρίσετε παιχνίδια, 

ρούχα και παπούτσια για την θάλασσα και φυσικά τα περσινά καλοκαιρινά σας βιβλία.    
 

Μαγεμένη Πυξίδα 
Η αγαπημένη «Μαγεμένη πυξίδα», άρχισε να γυρίζει εδώ και ένα χρόνο και να ταξιδεύει στο 
μαγικό κόσμο του παιδιού. Δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη και μεράκι και με καπετάνιους στο 

τιμόνι έμπειρους παιδαγωγούς, ψυχολόγους & λογοθεραπευτές και την ημέρα του φεστιβάλ θα 
μας ταξιδέψει με βαλίτσες γεμάτες φαντασία, δημιουργικότητα, παιχνιδιάρικη διάθεση και πολύ 

αγάπη για το παιδί και θα μας τραγουδήσει στους ρυθμούς του θεατρικού παιχνιδιού  “επτά 
σπουδαίες λέξεις μπαίνουν στη γραμμή και φτάχνουν τη παρέα του έλαμαζί» 

 
Μικρός  Νότος  
Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος  που γνωρίσαμε αυτό το χειμώνα στο elamazi.gr, θα μας 

παρουσιάσει την παράσταση «Η Μυλωνού» η οποία έχει σχεδιαστεί με τα πιο αγνά υλικά: τρία 
λαϊκά ελληνικά παραμύθια («Η Μυλωνού» από τη Νάξο, «O κάβουρας και το φίδι» από την 

Αττική και «Ο λαγός και οι βάτραχοι» από την Κύπρο),  ζωντανή μουσική με πρωτότυπα 
μουσικά όργανα, παντομίμα και κουκλοθέατρο, με κούκλες έξυπνα φτιαγμένες από εργαλεία 
καθημερινής χρήσης και διαδραστικό μέρος που καλεί τα παιδιά να κάνουν τις ιδέες και την 

εφευρετικότητά τους, θεατρική πράξη. Στο τέλος της παράστασης τα παιδιά, με τη βοήθεια των 
ηθοποιών, παίζουν με τον δικό τους τρόπο ένα παραμύθι, δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες 

στο κουκλοθέατρο, πειραματίζονται με τις παράξενες κατασκευές κούκλας και παίρνουν ιδέες 
για να φτιάξουν τα δικά τους θεατρικά αντικείμενα στο σπίτι.  
 

Μορφές Έκφρασης 
Τους γνωρίσαμε στην παράσταση «Ο Πουλτσινέλα και το μαγικό δάσος» και από τότε είμαστε 

διαρκώς μαζί! Την ημέρα του φεστιβάλ, θα παίξουν μαζί με τα παιδιά ένα βιωματικό παιχνίδι!  
Και για όσους δεν το γνωρίζουν, ο  καλλιτεχνικός Οργανισμός ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ιδρύθηκε 
το 1993 από τον ηθοποιό, μουσικοπαιδαγωγό και σκηνοθέτη Θωμά Κινδύνη. Έχοντας ως 

άξονα την τέχνη του Θεάτρου, της Μουσικής και της Κίνησης , οι «Μορφές Έκφρασης» 
αναζητούν και προτείνουν μια πιο αισθητική και όμορφη προσέγγιση της ζωής. Από την στιγμή 

της δημιουργίας τους έχουν μια συνεχή παρουσία στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού με 
θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, δρώμενα αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα . Το 2003 
δημιούργησαν το «Παιδί & Τέχνη» σε μια προσπάθεια να προσφέρουν στα παιδιά άπλετο χώρο 

για ζωντανή επικοινωνία, παιχνίδι, δημιουργία και ανάπτυξη μέσα από παραστάσεις, βιωματικές 
δράσεις και μαθήματα. (Περισσότερα http://www.morfesekfrasis.gr) 

 
Παίξε Γέλασε  
Αγαπημένη Μαρία Λάμπρου και στου ΠΑΙΞΕ ΓΕΛΑΣΕ την γειτονιά μικροί μας φίλοι, θα 

συνθέσετε το δικό σας έργο τέχνης ! Υλικά θα έχουμε πολλά από τη φύση μαζεμένα, μερικά θα 
τα έχουμε εμείς για κάποια θα κοπιάσετε εσείς, καλαθάκια και κουτάκια θα είναι εκεί για εσάς, 

χρώματα και αρώματα καλοκαιρινά με έμπνευση μοναδικά . 
  
Plasteliniland  

Μαζί μας θα βρίσκεται και η Plasteliniland! Εκεί, θα γνωρίσετε τον λατρεμένο μας κύριο 
Αριστείδη για να σας δείξει ότι η πλαστελίνη πάνω από όλα είναι ένα παιχνίδι διασκεδαστικό 

που τραβά την προσοχή και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον ανεξαρτήτως ηλικίας! Μέσα από το 



παιχνίδι με την πλαστελίνη, τα παιδιά ασκούν την παραγωγή του προφορικού λόγου, 
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση και 

αποκτούν ομαδικό πνεύμα.  
Και κυρίως, τα προγράμματα της “plastelinisland” βγαίνουν από εξειδικευμένους παιδαγωγούς, 

όπου προσαρμόζουν το κάθε από αυτά, ανάλογα με το θέμα της παρουσίασης.  
 
Σκαραβαίοι και κ. Φαρμασώνης 

Μια διαφορετική κουκλοθεατρική παράσταση με πολύ πολύ μουσική και με έναν ΠΕΣΤΟ και 
έναν ΞΑΝΑΠΕΣΤΟ… απολαυστικούς! Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές του κ. Φαρμασώνη, γιατί οι 

δουλειές του έχουν αυτό το «διαφορετικό» που εκτός από τα παιδιά, και εμείς οι γονείς 
περνάμε ΤΕΛΕΙΑ!  Το έργο που θα δούμε στο φεστιβάλ είναι η  ΑΣΠΡΗ  ΚΟΤΑ , ένα ισπανικό 
λαϊκό παραμύθι, ειδικά διασκευασμένο για την παράστασή μας, το οποίο μιλάει με αφοπλιστική 

αφέλεια για τη σημασία της φύσης στη ζωή του ανθρώπου. Η  ΑΣΠΡΗ  ΚΟΤΑ  θέλει να ξεφύγει 
από το κοτέτσι και να παντρευτεί το βασιλιά. Μέσα στην άμετρη φιλοδοξία της κατατροπώνει, 

κάνοντας χρήση ενός μαγικού διαμαντιού, όλα τα στοιχεία της φύσης που συναντά στο δρόμο 
της προς το παλάτι. Όταν όμως καταλάβει, ότι αυτό την αφήνει εντελώς ακάλυπτη σ έναν 
κόσμο καθόλου φιλικό, ξαναθυμάται τα ζώα, τα φυτά και τα ποτάμια και τα ανακαλεί. Και τότε 

αυτά ξαναδείχνουν τη δύναμή τους. 
Αυτονόητος συμβολισμός για το σύγχρονο άνθρωπο… 

 
White Rabbit 

Εάν εκεί που κάθεστε εμφανιστεί ένας «white rabbit» μην ξαφνιαστείτε! Θα είναι από  τα 
ταλαντούχα παιδιά της ομάδας «White Rabbit», οι οποίοι έχουν συνδυάσει τα 
ταχυδακτυλουργικά με διαδραστικά παιχνίδια και διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους! Και όσοι 

θα είστε μαζί μας στο φεστιβάλ, θα έχετε την ευκαιρία να τους γνωρίσετε από κοντά!   


