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Το φθινόπωρο είναι εδώ και το Θέατρο «Έκφραση» ξεκινάει τη νέα σεζόν με ένα πλούσιο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων, ανάμεσα στις οποίες ξεχωριστή θέση έχουν, όπως κάθε
χρόνο, τα θεατρικά εργαστήρια! Η φετινή «ατζέντα» περιλαμβάνει Εργαστήρια Θεατρικού
Παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής ηλικίας και για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου, καθώς και Εργαστήρια Θεάτρου για ενήλικες! Η Έκφραση καλεί λοιπόν μικρούς και
μεγάλους Γιαννιώτες να... επιβιβαστούν στο «τρένο» της για να ταξιδέψουν παρέα στον
μαγικό κόσμο της θεατρικής τέχνης! Σημειώνεται ότι εργαστήρια θα γίνονται και στη νέα
ευρύχωρη αίθουσα της Έκφρασης, δίπλα ακριβώς από το Θέατρό της, στην οδό
Αραβαντινού! Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Χρήστου.

Πιο αναλυτικά, για την καινούρια χειμερινή περίοδο θα λειτουργήσουν στην Έκφραση τα
εξής τμήματα:

*Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής ηλικίας (από 2,5 ετών) και για
μαθητές Δημοτικού. Και αυτή τη χρονιά θα παίξουμε, θα ψυχαγωγηθούμε, θα
πειραματιστούμε με τεχνικές και ερεθίσματα του θεατρικού παιχνιδιού, θα ενθαρρύνουμε τα
παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργική ικανότητα και την αισθητική τους και να ανακαλύψουν
τη χαρά της επικοινωνίας και της ομαδικής συνεργασίας.
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*Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου (εφήβους). Στόχος του
είναι να βοηθήσει τους νεαρούς συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τη μαγεία του Θεάτρου και
να τους δείξει πώς μπορούν να διοχετεύσουν δημιουργικά την ενέργεια και τις εκφραστικές
ανησυχίες τους!

*Θεατρικό Εργαστήρι για ενήλικες. To Θέατρο είναι μια τέχνη που αφορά όλες τις ηλικίες!
Η Έκφραση λοιπόν δίνει την ευκαιρία σε όσους ενήλικες αγαπούν το «σανίδι», αλλά το
έβλεπαν πάντα από... μακριά, να το πατήσουν!

***

Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Πληροφορίες στο Θέατρο «Έκφραση» (Αραβαντινού 14) και στα
τηλέφωνα: 26510-54505 και 6907500710, ώρες 11:30 – 14:30 και 18:00 – 21:00. E-mail:
ekfrasinet@gmail.com.
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