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Εικαστικό Θέατρο Κούκλας Πράσσειν Άλογα - Αριστέα Κοντραφούρη  
Τηλ.: 210-5763.246, 6945-252.935 και 6945-394.448 
akontrafouri@yahoo.gr 
 

Δελτίο Τύπου 
Αθήνα, Οκτ. 2013 

η Αριστέα Κοντραφούρη 
σε συνεργασία µε το εικαστικό θέατρο κούκλας ‘ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ’ 

παρουσιάζει για 3η χρονιά 
για τη θεατρική σεζόν 2013-2014 

την επιτυχηµένη διαδραστική παράσταση  
που αποκόµισε εξαιρετικές κριτικές και αγαπήθηκε από τα παιδιά 

«Το κορίτσι που ζήτησε µια βελόνα 
µια απλή βελόνα» 

του Χρήστου Μπουλώτη 
 

Από Κυριακή 3 Νοεµβρίου 2013 
και κάθε Κυριακή στις 5:00 µµ 

στο θέατρο Βαφείο-Λάκης Καραλής 
 

Η σελίδα της παράστασης (µε τα τρέιλερ): 
http://www.facebook.com/AristeaKontrafouri1 

 
H Αριστέα Κοντραφούρη σε συνεργασία µε το εικαστικό θέατρο κούκλας «ΠΡΑΣΣΕΙΝ 
ΑΛΟΓΑ» παρουσιάζει τη θεατρική σεζόν 2013-2014 την επιτυχηµένη διαδραστική παράσταση 
«Το κορίτσι που ζήτησε µια βελόνα µια απλή βελόνα» του Χρήστου Μπουλώτη στο Θέατρο 
Βαφείο-Λάκης Καραλής (Αγ. Όρους 16 και Κωνσταντινουπόλεως 115, Μετρό Κεραµεικού, 104 
47 Βοτανικός ΑΘΗΝΑ. Τηλ: 210-3425.637), από την Κυριακή 3 Νοεµβρίου 2013 και κάθε 
Κυριακή στις 5:00 µµ. 
Μια συµπαραγωγή µε την Εταιρία Θεάτρου «ΠΡΟΣΩΔΙΑ» (Θέατρο Βαφείο-Λ.Καραλής) 
 
Μια διαδραστική παράσταση για παιδικό και ενήλικο κοινό µε ηθοποιό και εµψυχωµένα 
αντικείµενα... 
Μια Kυριακάτικη απόδραση στο χώρο της φαντασίας, ένα µαγικό ταξίδι σ’ ένα εικαστικό, 
µουσικό, ποιητικό παραµύθι που καλεί τους θεατές να συµµετάσχουν ενεργά στην εξέλιξη και 
τελική έκβασή του… 
 
Η Αριστέα Κοντραφούρη, ηθοποιός-παιγνιοθεραπεύτρια συµµετέχοντας για χρόνια στην 
οµάδα “Πράσσειν Άλογα” και δηµιουργώντας ταυτόχρονα στο χώρο του παιδιού µε συγγραφή 
έργων και σκηνοθεσία παραστάσεων, µας µεταφέρει σε ένα ονειρικό θέαµα που συνδυάζει τον 
κόσµο της κούκλας µε αυτόν του παιχνιδιού, της υποκριτικής και αφήγησης. 

Ένα κορίτσι αποκαθιστά τη χαρά και την ευτυχία στη δυστυχισµένη πολιτεία Σαρλενάκ, 
και το µόνο που δέχεται να πάρει για τη πράξη της αυτή είναι µια απλή βελόνα… 

Με αφετηρία το υπέροχο παραµύθι του Χρήστου Μπουλώτη, δηµιουργήθηκε µια διαδραστική 
παράσταση, που πραγµατεύεται την απληστία. Στόχος της παράστασης είναι να δώσει την 
ευκαιρία στα παιδιά µέσα από ευέλικτες φόρµες και απλά αντικείµενα-παιχνίδια, να συνδράµουν 
στην εκτέλεσή της µε τη συµµετοχή της φαντασίας τους και να διακρίνουν την οµορφιά της 
λιτότητας µιας και ζουν σε µια κοινωνία που τώρα τους καλεί επιτακτικά και αιφνίδια να την 
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ανακαλύψουν µετά από την πολυετή απαξίωσή της.  Ο µαγικός, πολύχρωµος και απέριττος 
κόσµος της παράστασης τα ωθεί σε µια διαφορετική προσέγγιση. 
 
Το Σκηνικό, κούτες που µετατρέπονται σε βάρκα, αυτοκίνητο, πύλη παλατιού.  Ένα γάντι, ένα 
καπέλο και 6 κορύνες εµψυχώνονται και αφηγούνται το παραµύθι στα παιδιά.  Τα παιδιά 
ζωγραφίζουν, δίνουν το δικό τους τέλος στο παραµύθι... Ανεβαίνουν στη σκηνή, γίνονται 
ηθοποιοί και το παίζουν.  Παιδιά και ενήλικες µαθαίνουν το µυστικό τραγούδι των κατοίκων 
της Σαρλενάκ, τραγουδούν µαζί µε αυτούς. Γίνονται όλοι κάτοικοι.  Ένα κόκκινο µανιτάρι 
χορεύει, ενώ ένα κοστούµι κυβερνήτη ζωντανεύει…  
 
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ, ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ παίζει για τα σχολεία, µετά 
από συνεννόηση, είτε στο θέατρο ή µεταφέρεται ακόµα και στο χώρο του σχολείου.  
Επικοινωνία: Αριστέα Κοντραφούρη, τηλ: 210-5763.246, 6945-252.935 και 6945-394.448 
akontrafouri@yahoo.gr  |  www.facebook.com/AristeaKontrafouri1?fref=ts 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
«Το κορίτσι που ζήτησε µια βελόνα µια απλή βελόνα» 
του Χρήστου Μπουλώτη 

Την παράσταση επιµελήθηκε η Νέλλη Καρρά 

Σκηνοθεσία, σύλληψη, δραµ. επεξεργασία, ερµηνεία: Αριστέα Κοντραφούρη 
Καλλιτεχνική επιµέλεια: Εµµανουέλα Καποκάκη 
Χορογραφία, κινησιολογία׃ Αγγελική Παπαδάτου 
Μουσική σύνθεση׃ Μανώλης Σπανός 
Φωτισµοί: Τάσος Παλαιορούτας 
Φωτογραφίες׃ Κωσταντίνα Βασσάλου 
Tις κούτες έχει κατασκευάσει ο Νίκος Κόνιαρης 

Διάρκεια παράστασης:  60 λεπτά 
Παραστάσεις: κάθε Κυριακή στις 5:00 το απόγευµα 
Έναρξη: Κυριακή 3 Νοεµβρίου 2013 
Εισιτήρια: 8 ευρώ (γενική είσοδος).  Εκπτώσεις στα οικογενειακά εισιτήρια. 
 
Χώρος: Θέατρο Βαφείο-Λάκης Καραλής 
(Αγ. Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως 115, µετρό Κεραµεικού, Βοτανικός ΑΘΗΝΑ) 
Κρατήσεις θέσεων: τηλ. 210-3425.637 (ταµείο θέατρου) 
 
Αριστέα Κοντραφούρη: 
Απόφοιτος της Δραµατικής Σχολής «Αρχή» της Νέλλης Καρρά.  Σπούδασε ειδική αγωγή και ειδικεύτηκε 
στην παιγνιοθεραπεία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας και Δραµατοθεραπείας το ΑΘΥΡΜΑ.  
Συνεργάστηκε µε πολλούς θιάσους και υπήρξε στο βασικό πυρήνα της «Πειραµατικής Σκηνής» του 
Εθνικού Θεάτρου σε πρωταγωνιστικούς ρόλους µε έργα Παλαµά, Μπέκετ και Ευριπίδη.  

Το 2003 εντάσσεται στην οµάδα «Πράσσειν Άλογα» της Ε. Καποκάκη και παίζει σε όλες τις 
παραστάσεις της.  Το 2004 συνεργάζεται µε το «Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο» και 
επεξεργάζεται δραµατουργικά το παραµύθι της παράστασης «Κανέλα και Δυοσµαράκι».  Κάνει εδώ και 
12 χρόνια θεατρικό παιχνίδι στα ειδικά παιδιά του «Πανευοι ̈κού Συλλόγου Άνθρωπος, Ελπίδα, 
Πολιτισµός».  Συνεργάστηκε ως παιγνιοθεραπεύτρια µε το κέντρο Ηµέρας για αυτιστικά και ψυχωσικά 
παιδιά «Λιθαράκι» του παιδοψυχιατρικού νοσοκοµείου Αττικής. Είναι συντονίστρια της οµάδας 
θεατρικού παιχνιδιού του Very special Arts Hellas. 
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Έπαιξε στην ταινία του Η. Δηµητρίου Τρικολόρε.  Έχει δώσει τη φωνή της σε µεταγλωττισµένες σειρές.  
Εργάζεται ως παιγνιοθεραπεύτρια και ως δασκάλα θεατρικού παιχνιδιού στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  
Αρθρογραφεί στους ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ της Καθηµερινής (στήλη «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ»).  Από το 
2012 είναι υπεύθυνη των ατοµικών και οµαδικών συναντήσεων που γίνονται στο ‘Κουκλόσπιτο’ του 
εικαστικού θεάτρου κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, µε στόχο την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και 
ενηλίκων µέσω της τέχνης.   

 
Μια συµπαραγωγή µε την Εταιρία Θεάτρου «ΠΡΟΣΩΔΙΑ»  

(Θέατρο Βαφείο-Λ.Καραλής) 

 
Χορηγοί Επικοινωνίας 

ΤΑΛΚ  |  MIND RADIO  |  ΜΕΛΩΔΙΑ 99,2 FM  |  ΚΟΣΜΟΣ 93,6  |  ΑΘΗΝΑ 9,84 
ΙΑΝΟΣ-IANOSRADIO.GR  |  ELAMAZI.GR  |  ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  |  ΕΛCULTURE.GR 

FUN ATTIKIDS  |  ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ  |  KIDS FUN  |  CHILDIT.GR  |  ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 
Χορηγοί 

Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ  |  Φροντιστήρια ξένων γλωσσών ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Ειδικό Κέντρο Θεραπειών ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  |  Εκδόσεις Αλλότροπο 

Με την υποστήριξη της δραµατικής σχολής ΑΡΧΗ 

 
 

Σας ευχαριστούµε για τη Δηµοσίευση 
Αριστέα Κοντραφούρη 

Τηλ.: 210-5763.246, 6945-252.935 και 6945-394.448 
akontrafouri@yahoo.gr  |  www.facebook.com/AristeaKontrafouri1?fref=ts 

Επικοινωνία: Δέσποινα Ερρίκου 
τηλ: 6944 613 607, errikou@eexi.gr 


