Συμπόσιο Τέχνης 10 χρόνια Δρυάδες Λίμνη Ν. Πλαστήρα 814 Ιουλίου
“Στο Δρόμο…”
Λίμνη Ν. Πλαστήρα, 8 έως 14 Ιουλίου 2013
Το ‘τέχνης παίδευσις’ Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο
Θεατρικό θερινό σεμινάριο
“ Δρυάδες 2013 ”

Συμπόσιο Τέχνης 10 χρόνια Δρυάδες Λίμνη Ν. Πλαστήρα

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, ηθοποιούς, θεατρολόγους, σπουδαστές δραματικών σχολών, μαθητές Μουσικών Σχολείων,
ερασιτέχνες ηθοποιούς, εμψυχωτές, μουσικούς, φοιτητές, μαθητές και όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν την τέχνη του
θεάτρου.
“Στο Δρόμο…”
Λίμνη Ν. Πλαστήρα, 8 έως 14 Ιουλίου 2013
Το ‘τέχνης παίδευσις’ Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Θεατρικό θερινό σεμινάριο
Δρυάδες 2013 ”
Διάρκειας 50 ωρών, στο Δήμο Λ. Πλαστήρα, στη λίμνη Ν. Πλαστήρα
Μια μεγάλη γιορτή όλων των τεχνών.

Με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων, του μοναδικού στην χώρα μας συμποσίου τέχνης, το ‘τέχνης παίδευσις’ Θεατρικό
Εργαστήριο Καρδίτσας ετοίμασε με ιδιαίτερη φροντίδα και με πείσμα στους ‘δύσκολους καιρούς’ το πρόγραμμα του
θεατρικού σεμιναρίου ‘δρυάδες 2013’ και γιορτάζει μαζί σας την συνάντηση όλων των τεχνών, υπηρετώντας με συνέπεια
την ανάγκη για συνεχή ουσιαστική επιμόρφωση και έρευνα αλλά και την βασική αρχή αυτής της διοργάνωσης που είναι: ‘Οι
δρυάδες κάθε καλοκαίρι μας ενώνουν’.

Από Αγάπη στο θέατρο, στη μουσική, στο κινηματογράφο, στις παραστατικές τέχνες αλλά και σ` όλες τις μορφές
καλλιτεχνικής έκφρασης και έχοντας την ανάγκη να ‘κοινωνήσουμε’ με τους ανθρώπους προσκαλούμε και προκαλούμε
όλους όσους πεισματικά επιλέγουν να καταθέσουν ψυχή, και δουλειά και να απολαύσουν την φύση στην νότια Πίνδο, από
τις κορυφές των Αγράφων έως την «κόρη» τους την Λίμνη Ν. Πλαστήρα.
Έτσι σε μια ονειρική περιοχή, με θέα τη λίμνη, το καλοκαιρινό τοπίο, τις μοναδικές φυσικές τοποθεσίες της περιοχής αλλά
και στο φιλόξενο περιβάλλον του ξενοδοχείου ‘KAZARMA Lake Resort & Spa’(5 Αστέρων), οι συμμετέχοντες θα
προσεγγίσουν πολύπλευρα το θέμα σε άνετους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας και θα διδαχτούν μέσα
από την καθοδήγηση έμπειρων και καταξιωμένων εμψυχωτών τις βασικές αρχές του θεάτρου, τη σωματική, λεκτική,
μουσική και εικαστική έκφραση.

Το 10ο πανελλήνιο θερινό σεμινάριο θεάτρου, περιλαμβάνει

4 βιωματικά εργαστήρια θεάτρου & μουσικής, παράλληλα εργαστήρια, εισηγήσεις, αφιερώματα, παράλληλες
δραστηριότητες καθώς και χρόνο ξεκούρασης και διασκέδασης
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

εμψυχωτές-εισηγητές
• Δημήτρης Καταλειφός, ηθοποιός
• Άλκιστις Κοντογιάννη, καθηγήτρια Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση - πρόεδρος στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
• Κώστας Βόμβολος, συνθέτης - διδάσκων του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ
• Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης - διδάσκων στο Πανεπιστήμιο
Αθήνας
• Χάρις Σαφαρή, μουσικός - καθηγήτρια στο μουσικό σχολείο
Καρδίτσας
• Μιχάλης Ζαχαρτζής, μουσικός - καθηγητής στο μουσικό σχολείο Τρικάλων
• Τίτος Πατρίκιος, ποιητής - συγγραφέας
• Μηνάς Βιντιάδης, συγγραφέας - δημοσιογράφος
• Θάνος Καραθάνος, χημικός - οινολόγος, Ειδ. Γευσιγνωσίας - πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων
Οινολόγων
• Σπύρος Μπουντούρης, σκηνοθέτης - εμψυχωτής θεάτρου

εργαστήρια σεμιναρίου
Εργαστήρια Θεάτρου:
1. «μελετώντας ένα ρόλο»
εμψυχωτής: Δημήτρης Καταλειφός
2. «Είμαστε κείμενα, ζωντανά και παίζοντα, είμαστε ο ιστός της γλώσσας»
εμψυχώτρια: Άλκιστις Κοντογιάννη
3. Εργαστήριο Μουσικής & Λόγου: «Η μουσική στην αφήγηση»
εμψυχωτές: Κώστας Βόμβολος και Χάρις Σαφαρή
4. Εργαστήριο Θεάτρου για Νέους 15 έως 20 ετών:
«Ταξιδεύω στο όνειρο… σερφάροντας στις σκέψεις των άλλων»
εμψυχωτές: Τάκης Τζαμαργιάς και Μιχάλης Ζαχαρτζής
για όλα τα εργαστήρια (ανεξαρτήτως εργαστηρίων 1, 2, 3 & 4)
• «παίξε την ιστορία σου.
Θεατής - συγγραφέας και ηθοποιός γίνονται ένα στο έργο της στιγμής»
εμψυχωτές: Τίτος Πατρίκιος και Μηνάς Βιντιάδης
• «με ένα καλάμι και αέρα»
εμψυχωτής: Σπύρος Μπουντούρης
8 Ιουλίου έναρξη εργασιών σεμιναρίου, ξενοδοχείο ‘KAZARMA Lake Resort & Spa’, ώρα 17.00
13 Ιουλίου (τελευταίο απόγευμα), θα γίνουν οι παρουσιάσεις των εργαστηρίων στο θέατρο Πεζούλας.
Η βραδιά θα κλείσει με αποχαιρετιστήριο γλέντι
Το ‘τέχνης παίδευσις’ Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας παράλληλα με το σεμινάριο θεάτρου,
συνεχίζει να διευρύνει την καλοκαιρινή δράση του, στις ‘δρυάδες 2013’, με ένα συμπόσιο τέχνης
με το ίδιο θέμα, που θα περιλαμβάνει αφιερώματα, εκθέσεις, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο,
μουσική, χορό αλλά και παράλληλες δράσεις
παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις στη φύση
έκθεση με θέμα ‘στο δρόμο…’ ελεύθερη συμμετοχή
ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής, σκίτσου, video art
έκθεση βιβλίου: θεατρικού βιβλίου, ποίησης, βιβλίου για τη ‘φύση’, εκδόσεις της περιοχής

8 έως 14 Ιούλη
8 έως 14 Ιούλη

βραδιά ποίησης: Ο Τίτος Πατρίκιος έρχεται κοντά μας, με τα τελευταία ποιήματά του από την
συλλογή ‘σε βρίσκει η ποίηση’. Μια μαγική βραδιά με μουσική και απαγγελίες
ώρα 21.00 Παρασκευή 12 Ιούλη

βραδιά κινηματογράφου: Αφιέρωμα τον σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη σε συνεργασία με το
Ίδρυμα ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΗ
βραδιά σε μια ‘εν δράσει’ οινογνωσία, με θέμα: «Κράσεις οίνου, λόγου και θεάτρου: Από τα
διονυσιακά δρώμενα στην τέχνη της οινογνωσίας»
εισηγητής: Θανάσης Καραθάνος, Χημικός - Οινολόγος, Ειδικός Γευσιγνωσίας και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Οινολόγων
ώρα 21.οο Δευτέρα 8 Ιούλη
και
μουσική βραδιά από τους καθηγητές και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας

ώρα 22.οο

βραδιά χορού, ελεύθερη συμμετοχή

μουσικές βραδιές: κάθε βράδυ ζωντανή μουσική με φίλους μουσικούς των δρυάδων.
παράλληλες δράσεις στη φύση – ξεναγήσεις:
τοξοβολία, ποδήλατο λίμνης, μπάνιο στη λίμνη, ξενάγηση στο βοτανικό κήπο, περίπατος σε μονοπάτια της
περιοχής, πολλές εκπλήξεις…… (προαιρετικά)
αναλυτική περιγραφή των εργαστηρίων και βιογραφικά όλων των εμψυχωτών - εισηγητών
στην ιστοσελίδα: www.theatrokar.gr
προσέλευση: δευτέρα 8/7/2013, ώρες: 13.00 – 16.00

αναχώρηση: κυριακή 14/7/2013, μετά τις 11.00

Η πλήρης συμμετοχή στο σεμινάριο περιλαμβάνει:
εργαστήρια σεμιναρίου - παραμονή 7 ΗΜΕΡΕΣ (6 διανυκτερεύσεις) στο ξενοδοχείο ‘KAZARMA Lake Resort & Spa’5
Αστέρων, www.kazarma.gr - πλήρης διατροφή με πρωινό, γεύμα και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με
γαστρονομικές απολαύσεις - έντυπα σεμιναρίου - συμμετοχή στις παράλληλες εκδηλώσεις του σεμιναρίου
Κόστος:
πλήρης συμμετοχή (δίδακτρα, διαμονή , διατροφή): 360 € για ενήλικες / 330 € για μαθητές & φοιτητές έως 24 ετών
μόνο για δίδακτρα σεμιναρίου: 180 € για ενήλικες / 145 € για μαθητές & φοιτητές έως 24 ετών
για συνοδούς (μόνο διαμονή , διατροφή) : 250 €
αιτήσεις και όροι συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν το ποσό στην ALPHA BANK Αρ. Λογαριασμού
320-00-2002014693 και να στείλουν : α) την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας στην οποία να φαίνεται καθαρά το ποσό
και το όνομα και β) αίτηση (υπάρχει πρότυπο) που φαίνεται καθαρά το εργαστήριο που σας ενδιαφέρει με σειρά
προτεραιότητας στο fax: 24410 23025 ή στην ηλεκτρ. διευθ: theatrokar@yahoo.gr γ) μόνο για νέους 15 – 17 ετών
υπεύθυνη δήλωση (υπάρχει πρότυπο)
Προσοχή:
• Η θέση στο εργαστήριο που επιλέξετε δεσμεύεται με την κατάθεση των χρημάτων. Στην πλήρη συμμετοχή τόσο των
ενηλίκων όσο και των μαθητών, φοιτητών, τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν σε δύο δόσεις. Αναλυτικότερα η 1η δόση
200€ κατατίθεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής, ενώ, η 2η δόση (υπόλοιπο οικονομικής συμμετοχής) πρέπει να κατατεθεί
το αργότερο έως Δευτέρα 1/7/2013
• Για όσους μαθητές 15 έως 17 ετών συμμετέχουν στο 4ο Εργαστήριο Θεάτρου για Νέους θα πρέπει να συμπληρωθεί από
τον Κηδεμόνα τους, τα στοιχεία Κηδεμόνα που υπάρχουν στην Αίτηση Συμμετοχής, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση (υπάρχει
πρότυπο)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1/7/2013. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.
.
Παρακαλούμε να παίρνετε τηλέφωνο πριν καταθέσετε χρήματα
οργάνωση: “ τέχνης παίδευσις” Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας
σε συνεργασία με : Περιφερειακή Ενότητα Ν. Καρδίτσας, Δήμο Καρδίτσας, Δήμο Πλαστήρα,
Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, Λέσχη Φωτογραφίας &
Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕΦΚ), Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας (ΕΟΣΚ),
Μορφωτικό Σύλλογο Σοφάδων
πληροφορίες:
“τέχνης παίδευσις” “art education”
Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας
Karditsa Theatrical Workshop
κιν.: 6984036309 (what’s up) 6974 958683,
τηλ.: 24410 23025
ιστοσελίδα: www.theatrokar.gr
ηλεκτρ. ταχ.: theatrokar@yahoo.gr
facebook: https://www.facebook.com/karditsatheatro?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/104563631544/

