
Γιαδικησακές Κοσκλο-Θεαηρικές παραζηάζεις για παιδιά 

από ηον Γήμο Μσκόνοσ 
 

ε κηα επνρή πνπ ηα παηδηά δελ κπνξνύλ λα πάλε ζέαηξν, ν Δήκνο Μπθόλνπ κε ην 

Σκήκα Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο, θέξλνπλ ην ζέαηξν ζην ζπίηη ζαο! 

Γηνξηάδνπκε ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Κνπθινζεάηξνπ (21 Μαξηίνπ) κε δύν δηαδηθηπαθέο 

παξαζηάζεηο από ην Κνπθιν-Θέαηξν Κξήηεο.  

 

Η απιαία αλνίγεη ην αββαηνθύξηαθν 20 κε ηνλ απίζαλν «ΦΑΡΟΣΡΟΜΑΡΑ». Οη 

κηθξνί καο θίινη ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξάζηαζε παηώληαο ζηνλ 

αθόινπζν ζύλδεζκν: 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/3/2021 

  

ΨΑΡΟΤΡΟΜΑΡΑΣ 

https://youtu.be/2CUxk_azSGE 

 

Ο ζύλδεζκνο ζα ελεξγνπνηεζεί ζηηο 07:00 ην πξσί ηνπ αββάηνπ θαη ζα παξακείλεη ελεξγόο 

κέρξη ην πξσί ηεο Κπξηαθήο ηελ ίδηα ώξα. 

 

Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν: 

Έλα δηαρξνληθό παηδηθό έξγν ηεο Φξόζσο Υαηόγινπ βγαικέλν από ηελ δσή όπνπ κε έληερλν 

θαη ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν πεξλάεη ηα κελύκαηα ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο! Σα ίδηα ηα παηδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο "ληώζνπλ" ηελ αδηθία θαη 

νπζηαζηηθά βνεζνύλ λα επαλαζηαηήζνπλ ηα ςαξάθηα ελάληηα ζηνλ Φαξνηξνκάξα θαη ηα 

ζρέδηα ηνπ λα θηηάμεη έλα κεγάιν παιάηη γθξεκίδνληαο ηα ζπίηηα ηνπο ζηνλ βπζό ηεο 

Φαξνρώξαο. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/3/2021 

 

Σελ Κπξηαθή από ηηο 07:00 ην πξσί θαη επίζεο γηα έλα 24σξν (κέρξη ηηο 07:00 ην πξσί ηεο 

Δεπηέξαο) έξρνληαη ζηηο νζόλεο ζαο νη «ΔΡΟΟΤΛΘΣΕ»! 

 

ΓΡΟΣΟΥΛΙΤΔΣ 

https://youtu.be/JKxUtJLeduY 

 

Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν: 

Έλα έξγν γξακκέλν από  ην Κνπθιν-Θέαηξν Κξήηεο εκπλεπζκέλν από ηε Μάρε ηνπ 

Φξαγθνθάζηειινπ κε άξσκα ηνπ… ζήκεξα. Όια πξόθεηηαη λα αιιάμνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Φξαγθνθάζηειινπ..! Οη παξαιίεο, ηα δέληξα, αθόκα θαη ην ίδην ην Κάζηξν ζα ην γθξεκίζνπλ..! 

Δπν κεγάινη θαη ηξαλνί αγνξαζηέο ζέινπλ λα βγάινπλ… πεηξέιαην..! Θα κπνξέζεη ν κηθξόο 

Μαλσιηόο λα ππεξαζπηζηεί ην ρσξηό ηνπ θαη ην Κάζηξν ηνπ Φξαγθνθάζηειινπ καδί κε ηνπο 

θαηνίθνπο, ζαλ ζύγρξνλνη... Δξνζνπιίηεο; Μία παξάζηαζε γεκάηε δξάζε θαη πεξηπέηεηα κε 

μηνύμαηα οικολογίας και ζσνεργαζίας!  

 

Δύν ππέξνρεο παξαζηάζεηο κε κεγάιεο θνύθιεο θαη πξσηόηππα ζθεληθά πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ πξσηνπνξηαθή ηερληθή ηνπ καύξνπ ζεάηξνπ. Καιή ζαο δηαζθέδαζε. 

 

 

Η Εληεηαικέλε Δ.. Πνιηηηζκνύ, 

Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΣΘΖΑ 

https://youtu.be/2CUxk_azSGE
https://youtu.be/JKxUtJLeduY

