
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 19

Παιχνιδιάτορες του Πύργου: “Παίζουμε-τραγουδάμε Τριβιζά: 
Τα τρία μικρά λυκάκια”

Αμφιθέατρο τελετών ΠΑΜΑΚΣάββατο 24 Νοεμβρίου 2018Ώρα: 18:15-19:15
Πρόγραμμα παράστασης “Τα τρία μικρά μουσικά λυκάκια”“Τα τρία μικρά μουσικά λυκάκια” είναι μια παράσταση μουσικού θεάτρου για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εμπλουτισμένη με τεχνικές εμψύχωσης και μουσικά παιχνίδια. Το σενάριο, βασισμένο στο γνωστό “ανάποδο” παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά, αποτελεί μια αλληγορία για τη σύγχρονη κοινωνία σχετικά με τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τη δυσπιστία, τις διακρίσεις, το φόβο για το διαφορετικό, που καταλήγουν στην την ανασφάλεια, την οχύρωση και στο σκοτεινό μας πρόσωπο. Αλλά παράλληλα είναι ένας ύμνος για τη δύναμη της αγάπης και της φιλίας, μια ευχή να βρούμε το ανθρώπινο, φωτεινό μας πρόσωπο και να χτίσουμε μαζί με φίλους το δικό μας “λουλουδένιο σπιτάκι”. Και όλα αυτά με τη δύναμη του παιχνιδιού και της μουσικής. Πέρα από την ευαισθητοποίηση στα μηνύματα του έργου, βασική επιδίωξη των συντελεστών της μουσικοπαιδαγωγικής ομάδας “Παιχνιδιάτορες του Πύργου”, είναι η δημιουργική αλληλεπίδραση και η επικοινωνία με το κοινό, έχοντας ως μέσα τη ζωντανή μουσική εκτέλεση και τη σύζευξη των τεχνών, τις τεχνικές εμψύχωσης και το παιχνίδι. Από μουσικοπαιδαγωγική άποψη, η μουσική του έργου προσφέρει ευκαιρίες ενεργητικής μουσικής ακρόασης και κατανόησης εννοιών ή συναισθηματικής έκφρασης, καθώς ακολουθεί τις διαβαθμίσεις του κρεσέντο της ιστορίας συνταιριάζοντας τους χαρακτήρες και τη δράση με τα βασικότερα μουσικά στιλ και ακούσματα της νεοελληνικής κοινωνίας. Η παράσταση με τη σημερινή της μορφή αποτελεί συνέχεια παλαιότερων παραστά-σεων όπως παρουσιάστηκαν, με παιδιά 8 ετών σε εκπαιδευτήρια της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 1990, επίσης από την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα Ελάτε να Παίξουμε ή την ΜΠ Ομάδα Πιαχνιδιάτορες του Πύργου το 2016.
Οι Παιχνιδιάτορες του ΠύργουΗ μουσικοπαιδαγωγική ομάδα “Παιχνιδιάτορες του Πύργου” δημιουργήθηκε το 2014 στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ), με συντονιστή τον διδάσκοντα Νίκο Θεοδωρίδη και στη συνέχεια διευρύνθηκε με φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής με συν-συντονιστή τον Πολύβιο Ανδρούτσο. Το όνομα της ομάδας είναι εμπνευσμένο από την εύστοχη συνωνυμία της Μουσικής με τα Παιχνίδια και τα μουσικά όργανα, πράγμα που συνέβαινε μεταπολεμικά σε 



8 o  Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.20 νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Βασικός στόχος της ομάδας είναι η δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση, με τη μουσική και τα παιχνίδια εμψύχωσης σε κεντρικό ρόλο, καθώς και η επικοινωνία μέσω παραγωγής και παρουσίασης θεαμάτων και εκδηλώσεων που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, εντός και εκτός Πανε-πιστημίου. Το ντεμπούτο της ομάδας πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2014 με τη συμμετοχή των Παιχνιδιατόρων στο Φεστιβάλ Τεχνών της Παιδαγωγικής Σχολής, όπου παρουσιάστηκε η μουσική διαδραστική παράσταση “Ο μουσικός κήπος”. Έκτοτε η ομάδα έχει επιδείξει διάφορα πρόσωπα συμπεριλαμβάνοντας στο ρεπερτόριό της παραστάσεις μουσικού θεάτρου (ΑΠΘ την Κυριακή), μουσικά εκπαιδευτικά προ-γράμματα (ΤΕΠΑΕ, Παιδική Βιβλιοθήκη Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου), Χριστουγεννιάτικες συναυλίες (Παιδικό Κέντρο του Α.Π.Θ., Παιδιατρική κλινική του πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ), Συναυλίες στο πλαίσιο συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων (ΤΕΠΑΕ, Ε.Ε.Μ.Ε., Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης) κ.ά.
 

Πρωτότυπο κείμενο: Ευγένιος Τριβιζάς. Σενάριο - Στίχοι - Μουσική: Νίκος Θεοδωρίδης. Μουσική και φωνητική διδασκαλία: Νίκος Θεοδωρίδης, Πολύβιος Ανδρούτσος. Σκηνοθετική και σκηνογραφική επιμέλεια: Παιχνιδιάτορες του Πύργου. Σχεδιασμός και επιμέλεια αφίσας: Γεωργία Κεσάνογλου, Παπαντωνίου Αντώνης. Φροντιστές: Αρετή Καρβέλη, Γεωργία Κεσάνογλου, Μουτσάκη Μαρία- Ειρήνη, Ασημίνα Πασχάλη. 
Παίρνουν μέρος οι καλλιτέχνες-παιδαγωγοί-εμψυχωτές:  Πολύβιος Ανδρούτσος, Ελένη Γιουρτσίδου, Αθανάσιος Γκούγκλας, Παρα σκευή Δημητριάδου, Ελένη Δημοπούλου, Αγάπη Ζίζικα, Lana Zivanovic, Νίκος Θεοδωρίδης, Ιωάννα Ιμέρ, Φωτεινή Καλογροιάκη, Ευαγγελία Κανα κά κη, Βασιλική Κιορίδου, Αναστασία Κουτσιλιέρη, Κατερίνα Μαμούχα, Χριστίνα Μιχαλάκη, Βίκτωρ Μωυσής, Σταματίνα Παλαιοχωρινού, Ευθυμία Πανταζοπούλου, Μαριάνθη Παπαδοπούλου, Μαρία Πετώνη, Πολυξένη Σαλωνίδη, Ελένη Σαρρή, Γεωργία Σεργίνη, Μαγδαληνή Τσίγκου, Δέσποινα Φάκη.


