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ŗſƄȤŰżşȤƁƅüů
ŢżŽƁžŰƄƄŴūȤżƃƄƁƆƌȤƁƅ

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤHΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ Θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια θεάτρου
και οικολογίας, που λειτουργούν σαν εκπαιδευτικό εργαλείο και
εμπλουτίζουν τις δραστηριότητες του σχολείου σας.
Έχουμε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Οι δραστηριότητες μας είναι κατάλληλες για παιδιά δημοτικού,
προδημοτικής και νηπιαγωγείου.
ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ Οι παραστάσεις μας έχουν ευρηματική και
πρωτότυπη πλοκή. Συνδυάζουν ζωντανή μουσική, τραγούδια,
διαδραστικότητα και Physical theatre. Πραγματεύονται τα
συναισθήματα και μέσα από αυτές στέλνουμε θετικά μηνύματα
αποδοχής, φιλίας, αρετής και αγάπης. Εκπροσωπούν την Κύπρο σε
Διεθνή Φεστιβάλ όπου ξεχωρίζουν και διακρίνονται. Μέσα από αυτές
εμπνέουμε στα παιδιά την αγάπη για το ποιοτικό θέατρο!
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
ίο σας
Ερχόμαστε εμείς στο σχολείο
οσιτές.
& οι τιμές μας είναι πολύ προσιτές.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
Μια μοναδική εμπειρία
σε μικρούς & μεγάλους.
ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ
ποιότητα &
επαγγελματισμό.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΘΕΑΤΡΟΥ

ťȤƁƃƆŰȤƁƅúŸúżŴšŤŢŗɌŞşŜŚšťŚŞŦŞŗ
ƃƄƁſƌúƁȤƆƁŽƌƃúƁƄźƂƆŴſƄŴƃŲŴƂ ƄźƂŷźúżƁƅȤŶŲŴƂ

Οικολογικό Βιωματικό Εργαστήρι
ΘΕΜΑ: Ανακύκλωση, Νερό, Βιοποικιλότητα, Δέντρα κ.α.
ΤΙΤΛΟΣ: “Μ’ αρέσει” | ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά
ΣΤΟΧΟΣ: Εμπέδωση οικολογικής συνείδησης
Το οικολογικό βιωματικό εργαστήρι συνδυάζει παντομίμα, ήχο,
κίνηση και ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Μαθαίνουμε ευχάριστα,
γρήγορα και εύκολα. Μαζί μας, τα παιδιά ξεδιπλώνουν τα ταλέντα
τους και δημιουργούν την δική τους ιστορία, οικολογικού περιεχομένου.

Θεατρικό Παιγνίδι
ΤΙΤΛΟΣ: Δημιουργικό Βιωματικό εργαστήρι | ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά
ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης
ΘΕΜΑ A: Διαχείριση συναισθημάτων.
Διαχειριζόμαστε μαζί συναισθήματα όπως ο θυμός, η απόρριψη και
άλλα αρνητικά συναισθήματα που οδηγούν πολλές φορές στο
μπούλινγκ. Μαθαίνουμε να θέτουμε στόχους.
ΘΕΜΑ Β: Αυτοπεποίθηση και ενίσχυση της αυτοεικόνας.
Μαζί ανακαλύπτουμε και αναπτύσσουμε τα ταλέντα μας.
Μαθαίνουμε να δημιουργούμε με οδηγό τη φαντασία.
ΘΕΜΑ Γ: Ψυχαγωγία και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Μαζί συνδιάζουμε μάθηση και ψυχαγωγία. Μαθαίνουμε να
εκφραζόμαστε και να λειτουργούμε σαν ομάδα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99 358663 | 99 621669
www.thelittleworrypeople.com
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ŤżüŴȤŴƃƄůƃŸżƂúŴƂŸŲſŴżšŞŗŚşťŠŜţŜ
ŶżŴúżŽȤƁƍƂ úŸŶůžƁƅƂšŰƃŴŴüƁŴƅƄŰƂƃƄƁƇŸƍƁƅúŸ
ſŴüžƁƅƄŲƃƁƅúŸƄƁƅƂŸŴƅƄƁƍƂúŴƂƄƁŽƁżſƌüƁƅúŴƂ
üŴȤŴŽƁžƁƅŻŸŲ ƌžƁżúŴŹŲſŴŵƁźŻűƃƁƅúŸſŴŷźúżƁƅȤŶźŻŸŲ
ŰſŴƂƈƅƇżŽůüžƁƍƃżƁƂ ŴŽŰȤŴżƁƂüƁžżƄżƃúƌƂƃƄƁſƄƌüƁúŴƂ
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MΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - šŸŻŰúŴƄźſŸƅŶſƉúƁƃƍſź

Η κουκουβάγια που τα ήθελε όλα!
Μια δημιουργική παράσταση με ΣΤΟΧΟ να περάσει στα παιδιά την
αξία της ευγνωμοσύνης. Είναι όμορφο να μας περιτριγυρίζουν ωραία
πράγματα, σε όλους μας αρέσουν, αλλά αυτό δεν είναι η ουσία!
Στη ζωή υπάρχουν και πράγματα που δεν αγοράζονται όπως η αγάπη,
η φιλία, ο σεβασμός και τόσα άλλα ανεκτίμητα συναισθήματα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Είναι η μαγική περιπέτεια της κουκουβάγιας που αυτή τη
φορά χρειάζεται να αντιμετωπίσει την απληστία της! Τα θέλει όλα και
εάν δεν έχει όλα όσα θέλει δεν είναι ευτυχισμένη. Έτσι η κουκουβάγια
μας μπαίνει σε καινούριες περιπέτειες, όταν πηγαίνει να αγοράσει ένα
ρολόι που της αρέσει πολύ. Από εκείνη την στιγμή και μέσα από την
εξέλιξη της ιστορίας μαθαίνει την αξία της ευγνωμοσύνης και τη χαρά
της προσφοράς! Μια παράσταση με διαχρονικά μηνύματα, που αξίζει
να δει κάθε παιδί. Ξεχωρίζει επίσης για τα θεατρικά εφέ, τα μελωδικά
τραγούδια της και πολλές πολλές εκπλήξεις… Ένα μοναδικό όργανο, η
κονσερτίνα, με την εμφάνιση της προσφέρει στα παιδιά καινούριες
γνώσεις και εμπειρίες.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ: Για παιδιά νηπιαγωγείου, προδημοτικής και Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ
τάξεις Δημοτικού σχολείου.
Διάρκεια: 1 ώρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99
9 358663 | 99 621669
www.thelittleworrypeople.com
m
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - šŸŻŰúŴƄźſŸſƃƅſŴŲƃŻźƃź

Σπίτι μου σπιτάκι μου...
Μια εκπληκτική παράσταση με ενδιαφέρουσα πλοκή που κρατάει
αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μια παράσταση που
ευαισθητοποιεί τα παιδιά σε θέματα ισότητας και σεβασμού. Ένα
συναρπαστικό θέαμα με την ενίσχυση της τεχνολογίας, μια
διαδραστική παράσταση που ξεχωρίζει για την μοναδικότητα της!
ΣΤΟΧΟΣ μας να μάθουν τα παιδιά να προστατεύονται από τους
κινδύνους και να αναπτύξουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη.
Να έχουν ακεραιότητα χαρακτήρα, ενσυναίσθηση, να σέβονται τον
εαυτό τους και να μην επηρεάζονται από τους άλλους.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένα κορίτσι χάνεται στο δάσος, το οποίο είναι γεμάτο
κινδύνους. Στην αρχή υπάρχει ο πρώτος ενθουσιασμός για το άγνωστο,
σύντομα, όμως, έρχεται ο φόβος και η ανασφάλεια. Θα ακολουθήσουμε
το κορίτσι σ’ αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι, από το σκοτάδι στο φως και,
τελικά, στην ασφάλεια του σπιτιού και των γονιών της.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ: Για παιδιά νηπιαγωγείου, προδημοτικής και Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ
τάξεις Δημοτικού σχολείου.
Διάρκεια: 1 ώρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99 358663 | 99 621669
www.thelittleworrypeople.com
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - šŸŻŰúŴƄRúüƁƍžżſŶŽ

Να σου πω ένα μυστικό;
Μια ευρηματική παράσταση με θέμα το μπούλινγκ και τον κοινωνικό
ρατσισμό. Η παράσταση είναι πλαισιωμένη με χειροποίητες θεατρικές
μάσκες και την θεατρική τεχνική της Κομέντια ντελ Άρτε, που ενισχύει
την πλοκή της και βοηθάει στην διαχείριση συναισθημάτων.
ΣΤΟΧΟΣ μας, είναι ότι το μπούλινγκ δεν είναι δρόμος αλλά αδιέξοδο.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Είναι η ιστορία ενός κοριτσιού, που δεν ξέρει πώς να
διαχειριστεί τα συναισθήματα του, και συμπεριφέρεται άσχημα στους
άλλους. Βλέπουμε πως μόνο σε μια νύχτα, μέσα από τις πιο απροσδόκητες
συναντήσεις με ανθρώπους και ζώα, θα αλλάξει τον τρόπο που
σκέφτεται. Η συνταγή που της δίνουν είναι απλή: “Ποτέ μην κάνεις
στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να κάνουν σε σένα”. Ακούγεται
εύκολο, αλλά το κορίτσι στην ιστορία μας θα χρειαστεί λίγη βοήθεια για
να φτάσει σε αυτό το στόχο και να μάθει τελικά το μυστικό!
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ: Για παιδιά νηπιαγωγείου, προδημοτικής και Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ
τάξεις Δημοτικού σχολείου.
Διάρκεια: 1 ώρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99 358663 | 99 621669
www.thelittleworrypeople.com
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ - šŸŻŰúŴƄźſŴƃƆůžŸżŴ

Πάμε μια βόλτα;
Ένα πρωτοποριακό διαδραστικό δρώμενο με τη συμμετοχή των
παιδιών και με άμεση επικοινωνία με τους ηθοποιούς. ΣΤΟΧΟΣ μας
είναι να μάθουν τα παιδιά την αξία της αληθινής επικοινωνίας με
τους ανθρώπους. Επίσης να μην τα βάζουν κάτω με την πρώτη
δυσκολία αλλά με υπομονή να πετυχαίνουν τους στόχους τους και
να αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Είναι η ιστορία του Τάκη που προσπαθεί χωρίς μεγάλη
επιτυχία να μάθει ποδήλατο. Η συνάντηση του με την Νικολέττα θα
έχει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Ο Τάκης είναι ένας
απίστευτα διασκεδαστικός χαρακτήρας. Μαζί του τα παιδιά
νιώθουν άμεσως οικειότητα και οι περιπέτειες τους σκορπούν γέλιο
και γεμίζουν τα παιδιά με θετικά συναισθήματα.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ: Για παιδιά νηπιαγωγείου και προδημοτικής. Επίσης
παρακολουθείται ευχάριστα από τον Α κύκλο Δημοτικού σχολείου.
Διάρκεια: 1 ώρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99 358663 | 99 621669
www.thelittleworrypeople.com
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - šŸŻŰúŴƄźſŴƅƄƁüŸüƁŲŻźƃź

Γεια σου!
Είναι μια πρωτότυπη διαδραστική παράσταση, με ζωντανή μουσική,
παντομίμα και στοιχεία κουκλοθεάτρου, η οποία εκπροσώπησε με
επιτυχία την Κύπρο σε Διεθνή Φεστιβάλ. Τα παιδιά, συμμετέχοντας
ενεργά στο έργο, ανακαλύπτουν ότι μέσα από την τέχνη και ιδιαίτερα
μέσα από το τραγούδι και τη μουσική, η μαθησιακή διαδικασία γίνεται
παιγνίδι. Η παράσταση έχει ΣΤΟΧΟ την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
των παιδιών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ιστορία ενός μικρού μοναχικού αγοριού που δεν μιλούσε,
ενώ μπορούσε, και γνωρίστηκε μια μέρα με ένα χαρούμενο κορίτσι που
συνέχεια τραγουδούσε. Στη μεταξύ τους επικοινωνία αντιμετώπισαν
πολλές δυσκολίες, λόγω της άρνησης του αγοριού να μιλήσει.
Το κορίτσι, όμως, επέμενε πολύ και τελικά τα κατάφερε.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ: Για παιδιά νηπιαγωγείου, προδημοτικής και Α τάξης
Δημοτικού σχολείου. Διάρκεια: 1 ώρα
Διαθέσιμη στα Ελληνικά-Αγγλικά-Ρωσικά
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99 358663 | 99 621669
1669
www.thelittleworrypeople.com
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: šŸŻŰúŴƄźſŹűžżŴ

Η κουκουβάγια που ζήλευε...
Μια ευρηματική παράσταση με ΣΤΟΧΟ να βοηθήσει τα παιδιά να
απαλλαγούν από το αρνητικό συναίσθημα της ζήλειας. Παράλληλα
ενισχύει τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών με αρχές και αξίες
όπως είναι η αγάπη, η προσφορά και η ανιδιοτέλεια.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η πρωτότυπη ιστορία μιας κουκουβάγιας που βγαίνει
βόλτα στο δάσος γιατί δεν αντέχει να μοιράζεται την αγάπη των γονιών
της με το αδελφάκι της. Η βόλτα αυτή θα εξελιχθεί σε ένα ταξίδι
αυτογνωσίας το οποίο είναι πολύ διασκεδαστικό, γιατί στο δρόμο
της η κουκουβάγια συναντάει τους πιο απίθανους χαρακτήρες...
Τα παιδιά έχουν τη μοναδική εμπειρία να έρθουν σε άμεση επαφή,
σε απόσταση αναπνοής, με πολλά μουσικά όργανα ταυτόχρονα!
Ο Αντρέι Κρουπά χρησιμοποιεί τις εξαιρετικές μουσικές του γνώσεις
με το απίστευτο εύρημα του ανθρώπου-ορχήστρα.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ: Για παιδιά νηπιαγωγείου,
προδημοτικής και Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ τάξεις
Δημοτικού σχολείου.
Διάρκεια: 1 ώρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99 358663
99 621669 www.thelittleworrypeople.com
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - šŸŻŰúŴƄżƂüŴżŷżŽŰƂƆƁŵŲŸƂ

Φοβάσαι το σκοτάδι;
Μια μοναδική παράσταση εμπνευσμένη από το παραμύθι της Τζιλ
Τόμλισον σε διασκευή και σκηνοθεσία Αντρέι Κρουπά. Η παράσταση έχει
ΣΤΟΧΟ να βοηθήσει τα παιδιά, μέσα από μια υπέροχη ιστορία, να
απαλλαγούν από τις παιδικές φοβίες.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Είναι η συναρπαστική ιστορία της μικρής κουκουβάγιας
που, αν και νυχτοπούλι, φοβάται το σκοτάδι και κυκλοφορεί παντού με
λαμπάκια γύρω της, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η καθοριστική
γνωριμία της με τη Σκότη θα της αλλάξει τη ζωή και θα συνεπάρει τους
μικρούς θεατές σε ένα όμορφο θεατρικό ταξίδι. Μια παράσταση που
ξεχωρίζει για τα τραγούδια, τη ζωντανή μουσική, την ενδιαφέρουσα
πλοκή, τα θετικά μηνύματα και τις πολλές εναλλαγές. Επίσης ξεχωρίζει
για τo ευρηματικό animation της Ακαδημαϊκού Μαρίας Χριστοφόρου.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ: Για παιδιά νηπιαγωγείου, προδημοτικής και Α,Β,Γ τάξεις
Δημοτικού σχολείου.
Διάρκεια: 1 ώρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99 358663 | 99 621669
www.thelittleworrypeople.com
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ -šŸŻŰúŴƄƁſȤŴƄƃżƃúƌ

Ταραμπούσκα θες μια θέση στη καρδιά μου;
Ποιός δεν θα ήθελε να ζει στην μαγική παραδεισένια χώρα; Πόσο
δύσκολο, όμως, είναι να σε αφήσουν να περάσεις μέσα για να ζήσεις
το όνειρο σου... Μια συναρπαστική παράσταση ενάντια στο ρατσισμό,
γεμάτη με αισιοδοξία και πίστη σε ένα καλύτερο μέλλον.
Με ΣΤΟΧΟ το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την επίτευξη της
πραγματικής φιλίας, της ισότητας, της αρετής και της αγάπης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ιστορία ενός νεαρού που φεύγει από τη χώρα του,
ψάχνοντας την παραδεισένια χώρα και την αληθινή αγάπη!
Μια εκλεπτυσμένη παράσταση παντομίμας με
τη ξεχωριστή μουσική και εφφέ του συνθέτη
Δρα Αντρέα Καμέρη, σε σκηνοθεσία του
εκλεκτού Δανού σκηνοθέτη Torkild Lindebjerg.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ: Για παιδιά νηπιαγωγείου,
προδημοτικής και Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ
τάξεις Δημοτικού σχολείου.
Διάρκεια: 1 ώρα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22 590197 | 99 358663 | 99 621669
www.thelittleworrypeople.com
rrypeople.com
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www.facebook.com/TheLittleWorryPeople
thelittleworrypeople@yahoo.com

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ: Ο Αντρέι και η Νικολέττα είναι απόφοιτοι της Κρατικής
Ακαδημίας Θεατρικών Τεχνών της Αγ. Πετρούπολης. Έχουν Πτυχιακό και
Μεταπτυχιακό τίτλο “Ηθοποιός Θεάτρου, Κινηματογράφου & Μουσικής”.
Έχουν επίσης εξειδίκευση στο Θέατρο στην εκπαίδευση. Εργάστηκαν
στον ΘΟΚ και σε άλλα αξιόλογα θεατρικά σχήματα και έχουν παίξει ρόλους
κλασικού ρεπερτορίου. Εκπροσώπησαν την Κύπρο σε πολλά Φεστιβάλ
παιδικού θεάτρου, στην Έλλάδα, Ιαπωνία, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία.
Ο Αντρέι έχει επιπλέον εξειδίκευση στη θεατρική ξιφασκία και στη
σκηνοθεσία. Είναι απόφοιτος μουσικού σχολείου, παίζει βιολί, πιάνο
κιθάρα κ.α. Η Νικολέττα έχει σπουδές φωνητικής μουσικής. Σπούδασε
επίσης στο Λονδίνο συγγραφή σεναρίου και επικοινωνία. Tο 2005
δημιούργησαν μαζί στη Λευκωσία το πετυχημένο θεατρικό εργαστήρι
“Οι Μικροί Ανήσυχοι Άνθρωποι”. Ταυτόχρονα μαζί δημιουργούν και
παρουσιάζουν πρωτότυπες επαγγελματικές παραστάσεις για παιδιά,
με καινοτόμα θέματα όπως αυτοπεποίθηση, φοβίες, ζήλια, σεβασμός,
ρατσισμός, διαφορετικότητα, ασφάλεια, αποδοχή, μπούλινγκ κ.α.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Ο Δανός σκηνοθέτης Torkild Lindebjerg, ο μουσικός
Δρ. Ανδρέας Καμέρης και η σχεδιάστρια Λιάνα Κόπιτσα.
Η ακαδημαϊκός-εικαστικός Μαρία Χριστοφόρου έχει την καλλιτεχνική
επιμέλεια όλων των παραστάσεων.

