Γραφείο Παραγωγής:Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ
Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως
Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρουφ
118 54 Ρουφ
Τηλ. +30 210 9237076
Fax +30 210 9240108
theater@totrenostorouf.gr
www.totrenostorouf.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» ΤΟΥ ART-WAGONS
H Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ και η Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ φέρνουν την τέχνη
στο σπίτι σας μέσω του πολιτιστικού διαδικτυακού προγράμματος Art-Wagons, το οποίο
προσφέρεται δωρεάν και από την ασφάλεια του σπιτιού σας, σε παιδιά και εφήβους της
περιοχής σας.
Το πρόγραμμα αυτό, δεν απαιτεί εξοικείωση με τη μουσική ούτε προϋποθέτει την κατοχή
μουσικού οργάνου. Αρκεί μόνο μια συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε παιδιά, ηλικίας 7-12 ετών με μαθησιακές δυσκολίες, με σύνδρομο ελλειμματικής
προσοχής και υπερκινητικότητα, με προβλήματα κίνησης, με νοητική υστέρηση, με αυτισμό, με
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, με σύνδρομο Asperger, με σύνδρομο Down, με
συμπεριφορικές και συναισθηματικές διαταραχές.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Μην χάσετε την ευκαιρία να δεσμεύσετε τώρα μία
θέση για το παιδί σας κάνοντας την αίτησή σας εδώ:
https://artwagons.totrenostorouf.gr/gr/application/music/.
Το πρόγραμμα διαρκεί 5 εβδομάδες και στο διάστημα αυτό το παιδί υποστηρίζεται ώστε να
κατανοήσει τις βασικές έννοιες της μουσικής, να εξερευνήσει το ηχητικό περιβάλλον, να
τραγουδήσει, να γνωρίσει και να εξετάσει τη λειτουργία μουσικών οργάνων, να δημιουργήσει τα
δικά του μουσικά όργανα, να αποδώσει ρυθμικά σχήματα, να εξασκηθεί στην ενεργή ακρόαση, να
μετατρέψει το ηχητικό ερέθισμα σε εικόνα και κίνηση, να καλλιεργήσει τη φαντασία του, να
αναπτύξει τη συγκέντρωση του και τελικά να δημιουργήσει τη δική του ιστορία.
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για παιδιά που αγαπούν το παιχνίδι, τον πειραματισμό, την έκφραση και τη
μουσική. Το εργαστήριο τα οδηγεί να ανταποκρίνονται καλύτερα στο τραγούδι, να συνοδεύουν
ρυθμικά τη μουσική και να αποκτούν πιο ενεργητική ακρόαση. Βιώνοντας την εμπειρία αυτή,
ανακαλύπτουν ότι η μουσική βρίσκεται παντού, είναι βασικό συστατικό της καθημερινής μας ζωής.

Ο τρόπος παρουσίασης είναι ελκυστικός, εμπεριέχει το στοιχείο του παιχνιδιού και της έκπληξης
και είναι σχεδιασμένος για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι οδηγίες από την
εκπαιδεύτρια δίνονται με τρόπο απλό και εύληπτο, ώστε να είναι κατανοητές από όλα τα παιδιά,
ενώ προβλέπεται εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και ενθάρρυνση σε κάθε παιδί που
το χρειάζεται.
Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ φιλοδοξεί μέσω αυτού του προγράμματος, το οποίο υλοποιεί με
την ευγενική αρωγή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) να
εισηγηθεί την τέχνη σε παιδιά που δεν είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να την προσεγγίσουν
δημιουργικά και να τα βοηθήσει να αναπτύξουν χρήσιμες για τη ζωή τους δεξιότητες.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ:
https://artwagons.totrenostorouf.gr/gr/music/
Σας περιμένουμε στο Art-Wagons για να ζήσουμε μαζί μια αξέχαστη εμπειρία.
Η ομάδα του Art-Wagons

