1. Αλληλεγγύη | Β’ κύκλος μαθημάτων
Ο Β’ κύκλος μαθημάτων της επιτυχημένης κοινωνικής δράσης «Αλληλεγγύη»
ξεκινάει από το νέο έτος. Μείνετε συντονισμένοι για το αναλυτικό πρόγραμμα
προσφερόμενων μαθημάτων!
Διάρκεια κύκλου: Από 14 Ιανουαρίου έως 22 Μαρτίου 2019
Εγγραφές: Από 7 έως 11 Ιανουαρίου 2019. Δευτ.-Παρ.: 12.00-17.00.
Κόστος: 15 ευρώ
*Απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων. Λόγω
περιορισμένων θέσεων τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας στις
εγγραφές.
Πληροφορίες: 210 3210179
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.

2. Έκθεση Κοσμημάτων
Πέντε νέοι σχεδιαστές και αργυροχρυσοχόοι- με κοινή αφετηρία ένα ορεινό
χωριό της Αρκαδίας- παρουσιάζουν τα έργα τους και τις συλλογές τους σε μια
έκθεση διάρκειας εφτά ημερών.
Πέντε δημιουργοί, πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στο κόσμημα,
κομμάτια κατασκευασμένα σε ασήμι με τις παραδοσιακές τεχνικές της
αργυροχρυσοχοΐας, εμπνευσμένα από το χτες και βγαλμένα στο σήμερα, σας
περιμένουν να τα ανακαλύψετε.
Συμμετέχουν: Constance’s Jewels, DEDE Jewelry, KYMA Jewelry, Myrtilo
jewelry, Oglani Jewelry
Διάρκεια έκθεσης: Από 7 έως 13 Δεκέμβρη, 11:00- 22:00, καθημερινά.

Εγκαίνια: Παρασκευή 7 Δεκέμβρη 2018, στις 20:00.
Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες: 210 3210179
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.

3. Παιδικό εργαστήριο: Χριστουγεννιάτικο Ψηφιδωτό
Για παιδιά ηλικίας από 5 έως 10 ετών.
Ελάτε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα με την τεχνική του ψηφιδωτού!
Θα χρησιμοποιήσουμε γυάλινες ψηφίδες και άμμο, πάνω σε ξύλινη επιφάνεια
και θα συνθέσουμε τα πρωτότυπα έργα μας με εορταστική διάθεση. Σας
περιμένουμε!
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018,
11.00-12.00 (1η ομάδα) & 12.00-13.00 (2η ομάδα).
Κόστος συμμετοχής: 6 ευρώ
Απαραίτητη η κράτηση θέσης μέχρι την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018.
Πληροφορίες-κρατήσεις: 210 3210179
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα

4. Παράσταση: «Γράμματα πάνε και έρχονται από τον Βόρειο Πόλο»
Για παιδιά 4 έως 8 ετών.
Μια παράσταση θεατρικής αφήγησης όπου η «Σούρτα Φέρτα» θα μας
αποκαλύψει, με τεκμήρια, τις περιπέτειες του Άη Βασίλη, λίγες μέρες πριν το
θρυλικό μοίρασμα των δώρων.
Μέσα από τα γεγονότα θα ανακαλύψουμε την έννοια του αληθινού δώρου και
της φιλίας. Η παράσταση εμπλουτίζεται με ψηφιακή προβολή, παράλληλη
συμμετοχή των παιδιών και καταλήγει σε σύντομο εικαστικό εργαστήρι.
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, στις 12.00.
Εισιτήριο: 6 ευρώ
Πληροφορίες-κρατήσεις: 210 3210179

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα

5. Θέατρο: «Ιρένα»
Χριστούγεννα. Μόσχα 1936. Ένας νεαρός συγγραφέας εξομολογείται τον
έρωτα του για την Ιρένα. Τα διλήμματα μιας ζωής οδηγούν τον Μιχαήλ σε ένα
παιχνίδι μοναξιάς κάτω απ το πιο φωτεινό φως. Το φως των Χριστουγέννων.
Κείμενο/σκηνοθεσία: Θοδωρής Φραγκούλης
Ερμηνεία: Θοδωρής Φραγκούλης
Υπεύθυνος χορογραφιών: Βασίλης Παπασταμάτης
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, στις 21.30
Εισιτήριο: 8 ευρώ
Κρατήσεις: 210 3210179
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα

6. Μουσικοθεατρική αφήγηση: «Ένας Δράκος διηγείται»
Για παιδιά 5 έως 105 ετών.
Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες & Τραγούδια από την Ελλάδα & τον Κόσμο!
Η μουσικοθεατρική παράσταση «Ένας Δράκος διηγείται» είναι ένα δρώμενο το
οποίο απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά. Περιλαμβάνει την αφήγηση
παραδοσιακών και κλασικών ιστοριών τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον
υπόλοιπο κόσμο με την συνοδεία τραγουδιών και μουσικών οργάνων. Ο
δράκος του Αερικού ταξιδεύει με μια βαλίτσα και φέρνει μαζί του ιστορίες.. Σας
προσκαλούμε όλους σε αυτό το μαγικό ταξίδι!
Η Ομάδα Έκφρασης & Παιχνιδοπλασίας Αερικό απαρτίζεται από καλλιτέχνες
και εκπαιδευτικούς με εμπειρία στον τομέα των τεχνών, της αφήγησης, της
εκπαίδευσης και της δημιουργικής έκφρασης.
Αφήγηση/Τραγούδι/Μουσική: Ευφροσύνη Πάτρα
Τραγούδι/Μουσική: Νίκος Σταμούλης
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, στις 18.00
Εισιτήριο: 6 ευρώ

Κρατήσεις: 210 3210179
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα

7. Αφήγηση: «Ιστορίες να ακουστούν»
Με το ένα με το δύο με το τρία!
Μια φορά κι έναν καιρό, ήτανε ο Χαζοπετρής με την κομπανία του και κίνησαν
για την πόλη…Στο δρόμο των ιστοριών, συνάντησαν ένα ράφτη που χε για
παρέα του έναν ποντικό και βρέθηκαν άρον άρον στο τσαρικό παλάτι… Και να
‘ταν μόνο αυτά;! Τα συναισθήματα παίζανε κρυφτό, ενώ ο παπαγάλος έπεσε
μέσα στην αχνιστή χύτρα… Όμως, τα πηγάδια ήταν βαθιά και, άραγε, τι γίνηκε;
Η απάντηση βρίσκεται στο άκουσμα του νοήματος της ζωής πλάι σε ένα
δωμάτιο από φως.
Ιστορίες πολύχρωμες και πλουμιστές από τη Σμύρνη, την Ελλάδα, τη Λατινική
Αμερική και ακόμα παραπέρα θα σας αφηγηθώ, παρέα για να σμίξουμε, να
χαρούμε και να συγκινηθούμε. Με το καλό να ανταμώσουμε!
Αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα της αφεντιάς σας!
Αφηγήτρια: Μαρία Πάντου
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, στις 21.00
Εισιτήριο: 8 ευρώ
Κρατήσεις: 210 3210179
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα

8. Έκθεση φωτογραφίας
Ο Σπύρος, ο Κωνσταντίνος, η Μάρα και η Γιάννα μας έκαναν να δούμε τη
φωτογραφία αλλιώς….. Είναι οι PhotoSapiens και με βάση τους την Κρήτη, οι
4 αυτοί δημιουργικοί τύποι, που τόσο αγαπούν τη φωτογραφία, τα πρόσωπα
και τους ωραίους τόπους με χαρακτήρα, έρχονται να μας πάνε ταξίδι πίσω στο
χρόνο.
Το Project τους »Κοίτα τη δουλειά σου» βάζει μπροστά από το φακό με μία
διάθεση ρετρό, 19 επαγγελματίες από διάφορους τομείς. Το σκηνικό της
φωτογράφισης στήθηκε στο εμβληματικό και εγκαταλελειμμένο πλέον ΜΟΤΕΛ
ΞΕΝΙΑ, στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο σχεδιάστηκε στα τέλη του 50 από τον
Άρη Κωνσταντινίδη.

Οι κενοί φθαρμένοι τοίχοι του του ΞΕΝΙΑ έγιναν το εναλλασσόμενο σκηνικό για
μία σειρά από φωτογραφίσεις. Ο χώρος ζωντάνεψε εφήμερα. Έπιπλα και
συλλεκτικά αντικείμενα βγήκαν στο φως μετά από πολλά χρόνια, για να
αντικατασταθούν ξανά και ξανά πίσω από τα πρόσωπα που συμμετείχαν.
Το Project »Κοίτα τη δουλειά σου» γίνεται έκθεση και ταξιδεύει στην Αθήνα το
Δεκέμβριο 21 – 26, στον χώρο τέχνης Βρυσάκι, στην Πλάκα. Μαζί του
ταξιδεύουν και οι χαρακτήρες που αποτύπωσε ο φακός. 47 φίλοι, 19
επαγγελματίες, 426 μέρες προετοιμασίας, δουλειάς και δημιουργίας, μπαίνουν
στη βαλίτσα και ταξιδεύον στην πρωτεύουσα τα Χριστούγεννα με ένα στόχο:
Να στηρίξουν τα Παιδικά Χωριά SOS.
Μία δομή που οι PhotoSapiens αγαπούν και στηρίζουν από την πρώτη στιγμή
της »γέννησης» τους ως ομάδα.
Διάρκεια έκθεσης: Απο 21 έως 26 Δεκεμβρίου 2018, 12.00-20.00,
καθημερινά.
Εγκαίνια: Σάββατο 22 Δεκεμβρίου, 18.00-22.00.
Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες: 210 3210179
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα

9. «Βαπόρια, Βαπόρια, πολλά Βαπόρια»
Φέτος τα Χριστούγεννα, ο Χώρος Τέχνης & Δράσης «Βρυσάκι», δίπλα στη
Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, θα γεμίσει με βαπόρια-καράβια (που είναι και το
ελληνικό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο), τα οποία θα εκτίθενται και θα πωλούνται
αλλά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτή η έκθεση των καραβιών κάτω από την
Ακρόπολη θα συνοδευτεί από μια θεατρική performance, διάρκειας 40 λεπτών,
με τίτλο «Βαπόρια, Βαπόρια, πάρα πολλά Βαπόρια».
Στο πρώτο μέρος, πίνοντας ένα ποτήρι κρασί, θα έχουμε την ευκαιρία να
ακούσουμε τον Νικόλαο Γ. Χαλδαιάκη, με τη συνοδεία του Ηλία Μαντικού στο
κανονάκι, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου
Καββαδία από τον δίσκο « S/S ΙΟΝΙΟΝ 1934» που κυκλοφόρησε από το
συγκρότημα « Οι Ξέμπαρκοι» το 1986. Πρόκειται για εξαιρετικά, κατά γενική
ομολογία, τραγούδια που όμως δεν έτυχαν τόσο ευρείας ακρόασης.
Στο δεύτερο μέρος, η Χριστίνα Τασκασαπίδου θα αποδώσει θεατρικά το
εκτενές ποίημα του Μάνου Ελευθερίου «Ένα καράβι μια φορά».

Ευχαριστούμε θερμά το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», το οποίο
προσφέρει τα μικρά καραβάκια που θα εκτίθενται προς πώληση στον χώρο
μας. Τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση των δράσεων του
Εργαστηρίου.
Ταυτότητα παράστασης
Επιμέλεια: Όλια Λαζαρίδου
Συμμετέχουν: Χριστίνα Τασκασαπίδου, Νικόλαος Γ. Χαλδαιάκης, Ηλίας
Μαντικός
Επικοινωνία: Νατάσα Παππά
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
27,29 & 30 Δεκεμβρίου 2018, στις 20:00
28 Δεκεμβρίου 2018, στις 19:00
3,5 & 6 Ιανουαρίου 2019, στις 20:00
4 Ιανουαρίου 2019, στις 19:00
Τιμές εισιτηρίων
Κανονικό: 8,00 ευρώ (περιλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί)
Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ατέλειες ηθοποιών): 5,00 ευρώ
Κρατήσεις θέσεων-πληροφορίες: 210 32 10 179 & 6980231539
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα

Συνεχίζονται τον Δεκέμβριο στο Βρυσάκι:
Εργαστήριο Θεατρικού Παιχνιδιού για Ενήλικες
Ένα εργαστήριο ανακάλυψης της μαγείας του παιχνιδιού, της θεατρικής
δράσης και των παραστατικών τεχνών. Ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και
δημιουργίας για ενήλικες που θέλουν να γνωρίσουν το θέατρο παίζοντας και
εξερευνώντας τις πρακτικές εφαρμογές του σε παιδιά και ειδικές ομάδες.

Ενήλικες ξαναθυμούνται να παίζουν δημιουργικά και ανακαλύπτουν τον
λειτουργικό ρόλο του θεάτρου την αξία της παιγνιώδους διάθεσης και της
παιδαγωγικής του Θεάτρου στην Εκπαίδευση.
Αυτοσχεδιασμός, αφήγηση και δραματοποίηση παραμυθιού ασκήσεις
εμψύχωσης ομάδων και εισαγωγή στη μουσικοκινητική αγωγή είναι κάποια
από τα εργαλεία που θα γνωρίσουν οι συμμετέχοντες του Εργαστηρίου
Θεατρικού Παιχνιδιού. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να
συμμετέχουν στο εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν με ποιόν
τρόπο θα μπορέσουν να εντάξουν δημιουργικά το θέατρο στην διδασκαλία του
γνωστικού τους αντικειμένου.
Τεχνικές και στόχοι του Εργαστηρίου:
 Θεωρητική προσέγγιση του ρόλου του Θεατρικού παιχνιδιού.
 Εισαγωγή στον αυτοσχεδιασμό.
 Παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις συγκέντρωσης και χαλάρωσης.
 Εισαγωγή στην αφήγηση και την δραματοποίηση παραμυθιού.
 Θεωρητική προσέγγιση της ιστορίας του Θεάτρου στην Εκπαίδευση
 Διερεύνηση του ρόλου του εμψυχωτή και πρακτική εφαρμογή εμψύχωσης
ομάδας από τους συμμετέχοντες.
 Δημιουργία δρώμενων για παιδιά και ειδικές ομάδες
 Πρακτική εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών σε παιδιά και παρουσίαση
δρώμενων από τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου.(προαιρετικό)
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Αλίνα Σαπρανίδου, θεατρολόγος σκηνοθέτης, M.A
“Παραστατικές Τέχνες και Θέατρο στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση”
Έναρξη: Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, στις 19.00
Κάθε Τετάρτη, 19.00-21.00
Κόστος: 30€/ μήνα
Δήλωση συμμετοχής: 6977712764, Alina Sapranidou (facebook)
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.

Ανοικτά μαθήματα: Φαλούν Ντάφα
Το Φάλουν Ντάφα, γνωστό επίσης και ως Φάλουν Γκόνγκ, είναι μια αρχαία εξάσκηση
νου και σώματος βασισμένη στις αρχές της αλήθειας, καλοσύνης και ανεκτικότητας. Στα
αρχαία χρόνια διδάσκονταν απο δάσκαλο σε μαθητή και το 1992 αναβιώθηκε στην Κίνα
και απο τότε εξασκείται απο πάνω απο 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω απο 80
χώρες. Η εξάσκηση διδάσκεται εθελοντικά όπως και στα αρχαία χρόνια. Στην Ελλάδα
έγινε γνωστό περίπου το 2000. Στην Κίνα διώκεται απο το Ιούλιο του 1999 κατόπιν
εντολής
του
τότε
ηγέτη
του
Κόμματος
Τζιανγκ
Ζεμίνγκ
(http://www.lifo.gr/team/gnomes/35676).
Κάθε Δευτέρα, 11.30-13.00, με ελεύθερη είσοδο
Πληροφορίες: 210 3210179
Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.

