
Θέατρο
για όλους

από το
Μικρό Εθνικό

Γ′ κύκλος: Η σχολική παράσταση: αρχές σκηνοθεσίας και 
διδασκαλίας υποκριτικής, για εκπαιδευτικούς και επαγγελ-
ματίες που χρησιμοποιούν τη θεατρική έκφραση σε 
ομάδες παιδιών κάθε ηλικίας
Πέμπτη 28.3.2019 – 20.6.2019, 17:30–20:30, Πειραιώς 35
Πώς καθοδηγείς παιδαγωγικά και καλλιτεχνικά μια ομάδα 

μαθητών στη δημιουργική διαδικασία στο περιβάλλον της 

σχολικής κοινότητας; Θα γνωρίσουμε αρχές, τεχνικές και 

εναλλακτικές προσεγγίσεις της υποκριτικής και της σκηνοθε-

σίας, με στόχο την προετοιμασία μιας σχολικής παράστασης.

Εργαστήριο σκηνογραφίας – ενδυματολογίας
Κ. Ζαμάνης
Τετάρτη 17:00–21:00, Πειραιώς 35

Α′ κύκλος: Εισαγωγή στη σκηνογραφία
5.12.2018 – 5.6.2019, 22 εβδομάδες

Β′ κύκλος: Σκηνογραφία, για συμμετέχοντες 
με προηγούμενη εμπειρία
6.3.2019 – 5.6.2019, 11 εβδομάδες
Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες που ενδιαφέρονται 

να ανακαλύψουν πώς φτιάχνεται ένας κόσμος επί σκηνής. 

Στον Α΄ κύκλο του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έρθουν 

σε επαφή με βασικές αρχές του σκηνογραφικού σχεδιασμού, 

της σύνθεσης του χώρου και του χτισίματος της εικόνας 

ενός χαρακτήρα μέσα από σύντομες ασκήσεις, με σκοπό να 

διερευνήσουν το πώς λέει κανείς μια ιστορία με μη λεκτικά 

μέσα. Στον Β΄ κύκλο η εμπειρία αυτή και η γνώση θα εφαρ-

μοστεί πάνω σε θεατρικά κείμενα και στη δημιουργία 

σκηνικών «κόσμων».

Εργαστήριο μουσικής σύνθεσης στο θέατρο
Κ. Σελαμσής
Νοέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019, Πειραιώς 35 
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο ανακαλύπτουν τη σχέση 

της μουσικής σύνθεσης με τη σκηνική δράση. Αποκτούν 

κατάρτιση γύρω από τεχνικές και στρατηγικές πάνω στα 

θεμελιώδη θέματα της μουσικής σύνθεσης, ενώ καλούνται 

να δημιουργήσουν μια σειρά σύντομων κομματιών, καθώς 

και μια εκτενέστερη εργασία η οποία παρουσιάζεται ζωντα-

νά στο τέλος του έτους.

Φωτισμοί για το θέατρο
Σ. Μπιρμπίλης 
Τετραήμερο σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών, ημερομηνίες 
και ώρες θα ανακοινωθούν
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να 

ανακαλύψουν περισσότερα για τη φιλοσοφία και την 

τεχνική του φωτιστικού σχεδιασμού στο θέατρο και στην 

τέχνη γενικότερα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Διάλογος των παραστατικών τεχνών: 
θέατρο, κίνηση, performance, για ενήλικες
Δ. Νικολοπούλου, Μ. Μάρρα, Κ. Γαβαλά
Τετάρτη 18:00–21:00, Πειραιώς 35
Γνωριμία και εξοικείωση με τις τρεις διαφορετικές παραστα-

τικές τέχνες, μέσα από οκτώ σχέδια μαθημάτων γύρω από 

συγκεκριμένες θεματικές.

Performance Ι, για ενήλικες χωρίς προηγούμενη 
εξοικείωση 
Δ. Νικολοπούλου — Τετάρτη 19:00–22:00, Πειραιώς 35
H performance δεν είναι μονάχα μέσο, είναι ένα σύνολο 

ερωτημάτων και διερευνήσεων. Στη διαδρομή μας, η τέχνη 

του θεάτρου συναντάται με τις υπόλοιπες τέχνες και με 

τομείς όπως η αισθητική, η φιλοσοφία, η λογοτεχνία, η 

ιστορία της τέχνης, η κοινωνιολογία, η ειδησεογραφία.

Performance ΙΙ, για ενήλικες με προηγούμενη εξοικείωση 
Δ. Νικολοπούλου — Πέμπτη 19:00–22:00, Πειραιώς 35
Πώς δημιουργούμε τη δομή μιας θεατρικής performance; 

Πώς δομούμε και αποδομούμε μια σκηνική δράση; Η 

έμπνευση και το υλικό των εργαστηρίων διαπνέεται από τη 

διακειμενικότητα της τέχνης.

Τεχνικές εμψύχωσης, για επαγγελματίες και σπουδαστές 
του θεάτρου που χρησιμοποιούν τη θεατρική έκφραση σε 
ομάδες παιδιών και εφήβων
Δ. Νικολοπούλου, Μ. Μάρρα, Σ. Βγενοπούλου 
Δευτέρα 19:00–22:00, Κτίριο Τσίλλερ, 
Αγίου Κωνσταντίνου 22–24
Εμβαθύνουμε σε ποικιλία ασκήσεων και διερευνούμε πώς 

προσαρμόζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε παιδιά 

κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως των προσωπικών δυνατοτήτων 

τους και της προηγούμενης εμπειρίας τους στο θέατρο.

Για αναλυτικές πληροφορίες 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

www.n-t.gr/el/youngstage

Στοιχεία επικοινωνίας

210 5288178–9, 210 5288107
ergastiria@n-t.gr, ergastiria2@n-t.gr

Υπεύθυνη Μικρού Εθνικού

Σοφία Βγενοπούλου

Το θέατρο στο σχολείο I, για εκπαιδευτικούς
Ε. Μαρσίδου, Δ. Νικολοπούλου, Σ. Βγενοπούλου, 
Θ. Αμπαζής, Ε. Μποζά
Σάββατο 15:00–18:00, Πειραιώς 35
Πώς μπορεί το θεατρικό παιχνίδι και οι τεχνικές του εκπαι-

δευτικού θεάτρου να μεταμορφώσουν τη σχολική τάξη και 

την ίδια την εκπαιδευτική πράξη;

Το θέατρο στο σχολείο ΙΙ, κύκλοι ειδικού αντικειμένου
Ε. Μαρσίδου, Δ. Νικολοπούλου, Σ. Βγενοπούλου, 
Θ. Αμπαζής, Ε. Μποζά

Α′ κύκλος: Το θέατρο στην τάξη, για εκπαιδευτικούς
Πέμπτη 4.10.2018 – 13.12.2018, 17:30–20:30, Πειραιώς 35
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χρησιμο-

ποιήσουν τις θεατρικές τεχνικές και το θεατρικό παιχνίδι 

στη διαδικασία της μάθησης. Θα εξερευνήσουμε τις αρχές 

του εκπαιδευτικού δράματος, θα εξασκηθούμε στην οργά-

νωση σχεδίων μαθημάτων και θα αναλύσουμε συγκεκριμέ-

νο θεατροπαιδαγωγικό υλικό, με στόχο την καλύτερη 

δυνατή αξιοποίησή του.

Β′ κύκλος: Θέατρο συνόλου – Σωματικό θέατρο, για εκπαι-
δευτικούς και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη 
θεατρική έκφραση σε ομάδες παιδιών κάθε ηλικίας
Πέμπτη 10.1.2019 – 21.3.2019, 17:30–20:30, Πειραιώς 35
Οι τεχνικές και το θέατρο συνόλου ανταποκρίνονται στις 

ιδιαιτερότητες της νεαρής ηλικίας: από τη μία, στην ανάγκη 

για προσωπική έκφραση και, από την άλλη, στην ανάγκη τού 

ανήκειν σε μια ομάδα. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στις 

τεχνικές συνόλου, θα καλλιεργήσουν τη σωματική τους 

έκφραση και θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο όλα τα 

μέλη μιας ομάδας γίνονται συνδημιουργοί σε ένα τελικό 

σκηνικό αποτέλεσμα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2018—19    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2018—
19    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2018—19    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 20

18
—

19
   

 Ε
ΡΓ

Α
ΣΤ

Η
ΡΙ

Α 
20

18
—

19

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
2018—19

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ



Νέες φωνές, για εφήβους 12–15 ετών
Α. Μάνου — Κυριακή 11:00–14:00, Πειραιώς 35
Οι έφηβοι γράφουν ένα νέο θεατρικό έργο! Με χαρτί και 

μολύβι, αλλά κυρίως με το σώμα, τις ιδέες και τις εικόνες που 

γεννούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσα από ασκή-

σεις αυτοσχεδιασμού και μέσα από προσωπικές αφηγήσεις.

Συγκρούσεις: στην εφηβεία και στο θέατρο, 
για εφήβους 13–15 ετών
Ε. Μαρσίδου — Σάββατο 15:00–18:00, Πειραιώς 35
Οι έφηβοι μέσω του θεάτρου ερευνούν τις ανθρώπινες 

σχέσεις, γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και αποκτούν 

πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.

Από τη σελίδα στη σκηνή, για εφήβους 13–15 ετών
Ε. Μαρσίδου — Κυριακή 11:00–14:00, Πειραιώς 35
Με βάση τις θεματικές κλασικών και σύγχρονων έργων του 

παγκόσμιου ρεπερτορίου, δημιουργούμε καινούριες ιστορίες 

και νέους χαρακτήρες που συνδιαλέγονται επί σκηνής.

Μουσικοθεατρικό εργαστήριο, για εφήβους 13–15 ετών
Ε. Χούντα — Σάββατο 15:00–17:00, Πειραιώς 35
Οι έφηβοι μελετούν αποσπάσματα από γνωστά μιούζικαλ, 

αλλά και αυτοσχεδιάζουν πάνω σε μουσικές ιστορίες δικής 

τους επινόησης, συνδυάζοντας τραγούδι, ερμηνεία, κίνηση!

Σωματικό θέατρο, για νέους 15–20 ετών
Μ. Μάρρα — Σάββατο 18:00–20:00, Πειραιώς 35
Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία με το σώμα, χρησιμοποιώ-

ντας λόγο, κίνηση, ρυθμούς, αντικείμενα, χορό, συμβολική 

χειρονομία, body music, παντομίμα;

Σωματικό – Βωβό θέατρο, για νέους 16–20 ετών
Θ. Μεγαλόπουλος — Κυριακή 17:00–20:00, Πειραιώς 35
Η ομάδα εκπαιδεύεται σε τεχνικές βωβής αφήγησης, δημι-

ουργώντας ένα θεατρικό κώδικα καθαρό, ενδιαφέροντα και 

διασκεδαστικό.

Μικρά θαύματα
Κ. Γαβαλά — Πειραιώς 35
Ι. για παιδιά 7–9 ετών — Σάββατο 11:00–12:30
ΙΙ. για παιδιά 10–12 ετών — Σάββατο 12:30–14:00
Γύρω από οκτώ θεματικούς άξονες, τα παιδιά αναπτύσσουν 

όλα τα εκφραστικά τους μέσα, ενισχύουν και απελευθερώ-

νουν τον συναισθηματικό τους κόσμο και μαθαίνουν να 

συνεργάζονται.

Τέχνη και Λογοτεχνία, για παιδιά 7–9 ετών
Δ. Νικολοπούλου — Σάββατο 12:30–14:00, Πειραιώς 35
Ποια ιστορία θα γεννιόταν αν κλείναμε τα μάτια μας και 

ακούγαμε τζαζ μουσική; Πώς οι στίχοι του Τρελοβάπορου, 

που εμπνεύστηκε ο Ελύτης, ή τα αρχιτεκτονικά έργα του 

Γκαουντί μεταμορφώνονται σε… θεατρικά παιχνίδια;

Μουσικοθεατρικά εργαστήρια
Ε. Χούντα — Πειραιώς 35
Ι. για παιδιά 9–10 ετών — Σάββατο 12:00–13:30
ΙΙ. για παιδιά 11–12 ετών — Σάββατο 13:30–15:00
Μιούζικαλ, ένα αγαπημένο είδος θεάτρου για τα παιδιά! Τα 

παιδιά μελοποιούν παραμύθια και αυτοσχεδιάζουν πάνω σε 

μουσικές ιστορίες δικής τους επινόησης, συνδυάζοντας 

τραγούδι, ερμηνεία, κίνηση! 

Θέατρο απ’ όλο τον κόσμο, για παιδιά 10–12 ετών
Ε. Μαρσίδου — Τετάρτη 18:30–20:00, Πειραιώς 35
Ξεκινώ για τον γύρο του κόσμου, θα ακούσω γλώσσες 

πρωτόγνωρες, κάποιες θα τις μιλήσω, άλλες θα τις τραγου-

δήσω, θα παίξω σε σκηνές από την καθημερινή ζωή άλλων 

ανθρώπων, θα γνωρίσω κάποιες από τις παραδόσεις τους, 

θα μάθω από τις ιστορίες τους.

Γνωρίζοντας τους σκηνοθέτες του Μικρού Εθνικού, 
για νέους 16–20 ετών
Σ. Βγενοπούλου, Σ. Πάσχου, Μ. Σαββίδου, Ε. Μποζά
Παρασκευή 18:00–21:00, Πειραιώς 35
Οι συμμετέχοντες εξερευνούν διαφορετικές προσεγγίσεις, 

ύφη και τεχνικές, δουλεύοντας κυκλικά με όλους τους 

σκηνοθέτες που συνεργάζονται την τρέχουσα σεζόν με το 

Μικρό Εθνικό.

Από τη σελίδα στη σκηνή, για νέους 16–20 ετών
Μ. Γιαννίκου, Γ. Μανιάτης 
Κυριακή 14:00–17:00, Πειραιώς 35
Τα θεατρικά κείμενα είναι ενταγμένα σε ένα πολιτισμικό 

περιβάλλον, το οποίο ο ηθοποιός πρέπει να κατανοεί και να 

αξιοποιεί ως μέρος της αποσκευής του. Μια άσκηση στη 

διακειμενική αντιμετώπιση του θεατρικού κειμένου.

Τεχνικές συνόλου, για νέους 16–20 ετών
Κ. Σκουρλή — Κυριακή 17:00–20:00, Πειραιώς 35
Το θέατρο ως πρωταρχικά ομαδική δουλειά. Τα μέλη της 

ομάδας αλληλοσυμπληρώνονται, συνεισφέροντας σε ένα 

αποτέλεσμα με ιδιαίτερη δυναμική, συνέπεια και συγκίνηση.

Θεατρικά εργαστήρια
Μ. Ρασσιδάκη — Πειραιώς 35
Ι. για νέους 15–18 ετών — Παρασκευή 18:00–21:00
ΙΙ. για νεαρούς ενήλικες — Δευτέρα 18:00–21:00
Το κουτί με τα εργαλεία του θεάτρου ανοίγει… Θα ασκηθού-

με στον αυτοσχεδιασμό, τα θεατρικά παιχνίδια, τις αφηγη-

ματικές τεχνικές, και θα εξερευνήσουμε διαλόγους και 

σκηνές από θεατρικά έργα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
      & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
   ΜΑΘΗΣΗ
Οι συμμετέχοντες εξερευνούν, 
ανακαλύπτουν, δημιουργούν, 
συγκινούν και συγκινούνται, 
επικοινωνούν, κατασκευάζουν 
τα δικά τους έργα, τραγουδούν, 
χορεύουν, καλλιεργούν νέες 
δεξιότητες, κάνουν καινούριους 
φίλους. Πάντα με την καθοδήγηση 
έμπειρων επαγγελματιών του 
Εθνικού Θεάτρου.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑ
Η Παιδική και Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου 
προσκαλεί το κοινό της να εμπλακεί πιο ενεργά 
στη δημιουργική διαδικασία. Οι έφηβοι και τα 
παιδιά, που συμμετέχουν στα εργαστήριά μας, 
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
ανοιχτές πρόβες των επαγγελματικών μας 
παραστάσεων, να μιλήσουν και να «ανακρίνουν» 
τους σκηνοθέτες του Μικρού Εθνικού αλλά και 
τους ηθοποιούς του. 

ΑΝΕΒΑ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ
Στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά και οι έφηβοι 
δημιουργούν τις δικές τους παραστάσεις και 
φτιάχνουν ρεπερτόριο από, με και για νέους. 
Παρουσιάζουν, με την πλήρη τεχνική υποστήριξη 
του Εθνικού Θεάτρου, το πιο ζωντανό θέατρο 
της πόλης. Γονείς και φίλοι παραπάνω από 
ευπρόσδεκτοι!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1.10.2018—2.6.2019* 

Αισθητηριακό παιχνίδι, για παιδιά 24–36 μηνών
Δ. Νικολοπούλου — Δευτέρα 16:30–17:30, Κτίριο Τσίλλερ, 
Αγίου Κωνσταντίνου 22–24
Παιδιά και γονείς ανιχνεύουμε παρέα μια πολύτιμη γλώσσα 

παιχνιδιού.

Θεατρικό παιχνίδι, για παιδιά 3–4 ετών
Δ. Νικολοπούλου — Δευτέρα 17:30–18:30, Κτίριο Τσίλλερ, 
Αγίου Κωνσταντίνου 22–24
Πρώτη γνωριμία με το θέατρο. Τα παιδιά καλλιεργούν την 

έκφραση, τον συμβολισμό, τον έλεγχο του σώματός τους, 

επεξεργάζονται ιδέες και συναισθήματα.

Θέατρο και Παιχνίδια απ’ όλο τον κόσμο, 
για παιδιά 4–6 ετών
Κ. Γαβαλά — Τετάρτη 17:00–18:30, Πειραιώς 35
Τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται την ομάδα και τους 

αντιπάλους τους και να απολαμβάνουν το χαρούμενο ταξίδι 

στον κόσμο του παιχνιδιού και της φαντασίας.

Τέχνη και Λογοτεχνία, για παιδιά 4–6 ετών
Δ. Νικολοπούλου — Σάββατο 11:00–12:30, Πειραιώς 35
Πηγές έμπνευσης του εργαστηρίου αποτελούν η ιστορία της 

τέχνης, η ποίηση και η λογοτεχνία σ’ ένα δημιουργικό 

διάλογο με το θέατρο.

Θέατρο και Μουσική, για παιδιά 6–9 ετών
Α. Κωτσόπουλος — Τετάρτη 17:00–18:30, Πειραιώς 35
Τα παιδιά εξερευνούν τη σχέση μουσικής και θεάτρου, 

χρησιμοποιώντας τη μουσική ως αυτόνομο μέσο «αφήγη-

σης», άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σκηνική πράξη.
*Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά σε μεμονωμένα εργαστήρια.


