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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 12-15 ΕΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ
«ΣΩΜΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ» 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 προ γράμματος Art-Wagons, το οποίο
προσφέρεται δωρεάν και από την ασφάλεια του σπιτιού σας, σε παιδιά και εφήβους της
περιοχής σας.

Το πρόγραμμα Σώμα εν Κινήσει απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 12-15 ετών, χωρίς
προαπαιτούμενη σχέση με τον χορό, τα οποία επιθυμούν να προσεγγίσουν την κίνηση και τον
σύγχρονο χορό, να εκφραστούν μέσα από αυτή τη μορφή της Τέχνης και να έρθουν σε επαφή με τη
δημιουργική διαδικασία της χορογραφικής σύνθεσης.

Στη διάρκεια 5 εβδομάδων το παιδί εξερευνά το σώμα ως τον άμεσο χώρο μέσα στον οποίο
κατοικεί αλλά και το σώμα σε σχέση με τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο. Πειραματίζεται με τις
δυνατότητες της κίνησης στον εκάστοτε χώρο, εξερευνά καινούριες κινητικές επιλογές, βιώνει τον
χώρο ως πηγή έμπνευσης και αφορμή έκφρασης συναισθημάτων, ανακαλύπτει πως μια κινητική
οδηγία μπορεί να συνδεθεί με ένα συναίσθημα ή και να το προκαλέσει.

Ενδείκνυται ιδιαίτερα για παιδιά και έφηβους που αγαπούν τον πειραματισμό, το παιχνίδι, την
έκφραση και τον χορό, θέλουν να εξερευνήσουν τις δυνατότητές του σώματός τους,
ενθουσιάζονται με την ιδέα να δημιουργήσουν από το μηδέν τη δική τους προσωπική χορογραφία
ακολουθώντας συγκεκριμένα ζητούμενα υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων εκπαιδευτών, να
γίνουν δηλαδή οι ίδιοι για το διάστημα των 5 εβδομάδων χορογράφοι και χορευτές!

Οι οδηγίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να γίνονται κατανοητές και να μπορούν να
πραγματοποιηθούν από παιδιά χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις χορού στις συγκεκριμένες ηλικίες.
Μέσα σε ένα ασφαλές και οριοθετημένο πλαίσιο εκ μέρους του εκπαιδευτή, δημιουργείται χώρος
ελεύθερης έκφρασης, πειραματισμού και ευφάνταστης δημιουργικότητας.
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Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Μην χάσετε την ευκαιρία να δεσμεύσετε τώρα μία
θέση για το παιδί σας κάνοντας ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ εδώ:
https://artwagons.totrenostorouf.gr/gr/application/dance/.

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/the-body/.

Σας περιμένουμε στο Art-Wagons για να ζήσουμε μαζί μια αξέχαστη εμπειρία.

Η ομάδα του Art-Wagons
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