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Όλοι μπορούμε να γίνουμε μάγοι 

και να μαγέψουμε τον κόσμο μια βραδιά 

χρώματα κι όνειρα να ρίξουμε στην πόλη 

και μαγεμένοι να περάσουμε καλά. 

 
 
Ολοκληρώνονται στα τέλη Μαΐου τα μαθήματα των Θεατρικών Εργαστηρίων της ΕΘΑΛ που 

πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στον Τεχνοχώρο. 

 

Παιδιά όλων των ηλικιών ήρθαν για άλλη μια χρονιά σε επαφή με την τέχνη του θεάτρου. 

Διάβασαν θεατρικά κείμενα, δοκιμάστηκαν στην αφήγηση και την υποκριτική, χόρεψαν, 

τραγούδησαν, έπαιξαν, επικοινωνήσαν και μοιράστηκαν πολύτιμες στιγμές. 

 

Όπως κάθε χρόνο με την ολοκλήρωση των μαθημάτων τα παιδιά σε συνεργασία με τους 

εμψυχωτές ετοιμάζουν την παράσταση του κάθε εργαστηρίου όπου τα παιδιά  έρχονται σε 

επαφή με τον μαγικό κόσμο του θεάτρου.  

Φέτος, το παιδικό τμήμα, με εμψυχωτή την θεατρολόγο και χορογράφο Χλόη Μελίδου, θα 

παρουσιάσει το έργο του Γιάννη Ξανθούλη «Ο Μάγος με τα Χρώματα». Ένα από τα πιο 

γνωστά θεατρικά του Γιάννη Ξανθούλη, είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται μεν σε παιδιά 

αλλά απαιτεί ικανότητες ενηλίκων για το ανέβασμα του στη σκηνή. Η δομή του, σπονδυλωτό 

με πολλές ιστορίες και ρόλους, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να πειραματιστούν με πολλές 



 

 

 

διαφορετικές ποιότητες και διαθέσεις. Ένα έργο που φέρνει το παιδί σε επαφή με τη σκληρή 

εικόνα και την πικρή γεύση της πραγματικής ζωής. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια απότομη 

και επικίνδυνη προσγείωση του παιδιού στην πραγματικότητα, ο συγγραφέας όμως 

ταυτόχρονα το προστατεύει με τη σουρεαλιστική του σκέψη και την παραμυθένια του 

διάθεση. Δίνει στο παιδί το «μαγικό ραβδί» και την επιλογή της μαγείας για να λύσει όλα τα 

προβλήματα και να αντιμετωπίσει την κακία, την αδικία, την ματαιοδοξία και την ελαφρότητα. 

 

Οι παραστάσεις του εφηβικού τμήματος και του τμήματος ενηλίκων θα ανακοινωθούν σε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

  

Παιδικό τμήμα 

Ο Μάγος με τα Χρώματα, Γιάννη Ξανθούλη 

Κυριακή 2 Ιουνίου, στις 11:00π.μ. στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ 
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