
 
 

1. Open Call: Athens Fringe Live 2019 

Ξεκινάει η περίοδος υποβολής συμμετοχών για το Athens Fringe Live 2019, με 
θέμα «Ανοικτό σπίτι_Ζωντανό μουσείο»! 

Το Βρυσάκι, ένα σπίτι στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, άνοιξε 
πριν δέκα χρόνια τις πόρτες του σε κοινό και καλλιτέχνες. Φιλοξενεί 
καθημερινά ανήσυχους ανθρώπους και υποστηρίζει την καλλιτεχνική 
δημιουργία, τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την κοινωνική δράση. Είναι ένας 
οικείο χώρος, όπου η μνήμη συναντάει την εξέλιξη και η δυναμική των 
δημιουργών γράφει τη συνέχεια της ιστορίας. Ένα ζωντανό «μουσείο». 

Φέτος, στο Βρυσάκι γιορτάζουμε δέκα χρόνια φεστιβάλ και σας καλούμε όλους 
σε μια αξέχαστη καλοκαιρινή και ανοικτή γιορτή Τέχνης. Θέατρο, μουσική, 
εκθέσεις, performances, workshops, parties και άλλες εκπλήξεις θα είναι 
μερικά από τα δρώμενα που θα φιλοξενήσουμε! 

Απευθύνουμε ανοικτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες και ομάδες να παρουσιάσουν 
τις προτάσεις τους και να δημιουργήσουν ένα νέο «μουσείο», ένα ζωντανό 
κέντρο πολιτισμού! 

“Κάθε συμμετοχή σημαίνει τη γέννηση μιας ανάμνησης” Salvador Dali 

Υποβολή προτάσεων έως τις 3 Μαΐου 2019, στο info@vryssaki.gr. 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου,17 Πλάκα. 

 
 

2. Αλληλεγγύη: Εγγραφές Γ’ Κύκλου 

Ξεκινούν οι εγγραφές για το νέο κύκλο μαθημάτων του προγράμματος 
κοινωνικής δράσης «Αλληλεγγύη»! Το πρόγραμμα συνεχίζει για 7η χρονιά στο 
Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης που αποτελεί ζωντανή κοινότητα και 
κυψέλη γνώσης.  

mailto:info@vryssaki.gr


Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 βασισμένο σε μια ιδέα: τη 
δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την εθελοντική προσφορά 
μαθημάτων, ανοιχτά προς το κοινό. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές 
θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην κατάρτιση των συμμετεχόντων, στην 
απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα 
από την ανιδιοτελή προσφορά. 

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των 
ενδιαφερόμενων και λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, τηρείται αυστηρή 
σειρά προτεραιότητας. 

Εγγραφές: Από 1 έως 5 Απριλίου, Δευτ.-Παρ., 12.00-17.00,  

Κόστος συμμετοχής: 15€ έως και 2 μαθημάτα 

Διάρκεια κύκλου: Από 8 Απριλίου έως 14 Ιουνίου 2019   

Πληροφορίες: 210 3210179/ info@vryssaki.gr 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου,17 Πλάκα. 

 

3. Αλληλεγγύη: Μαθήματα Γ’ κύκλου 

Το πρόγραμμα, ως γνήσιο τέκνο της ανάγκης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 
βασισμένο σε μια ιδέα: τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την 
εθελοντική προσφορά μαθημάτων, ανοιχτά προς το κοινό. Τα μαθήματα 
αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην κατάρτιση των 
συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών 
της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά. 

Τα μαθήματα αποκτούν εργαστηριακή μορφή με χαρακτηριστικό γνώρισμα την 
ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Στο τέλος της περιόδου του προγράμματος, 
μαθητές και καθηγητές κάθε τμήματος επιχειρούν να παρουσιάσουν στην 
κοινότητα ένα δείγμα από τη δουλειά και όσα κατέκτησαν από κοινού καθ’όλη 
τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Η περίοδος εγγραφών είναι από 1 έως 5 Απριλίου, 12.00-17.00, με απαραίτητη 
την αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων. Μετά τη λήξη της 
παραπάνω περιόδου ΔΕΝ είναι δυνατή η πραγματοποίηση νέων εγγραφών και 
η παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Διάρκεια Γ’ κύκλου: 8 Απριλίου έως 14 Ιουνίου 2019 

Πληροφορίες: 210 3210179/ info@vryssaki.gr 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου,17 Πλάκα. 



4. Θέατρο: «Συνάντηση με τις τρεις αδερφές» 

Θεατρική παράσταση βασισμένη στο έργο Οι Τρεις Αδερφές του Αντόν 
Τσέχωφ. Ένα κλασικό τσεχωφικό κείμενο του 1900, μέσα σε ένα νεοκλασικό 
κτίριο που χρονολογείται από τον 19οαιώνα, ξαναζωντανεύει μαζί με τους 
θεατές. Όλα συμβαίνουν εντός μίας συνάντησης στο παρόν! 

Τρεις αδερφές αφηγούνται την ιστορία τους. Μια ιστορία κοινής μνήμης, 
εσωτερικής αλήθειας, προσωπικής οδύνης, πάθους, έρωτα, πολιτικής 
ενδοσκόπησης και φιλοσοφικής αναγωγής. Μια ιστορία του σήμερα. Για τον 
καθένα και την καθεμιά που θέλει να φύγει, που ονειρεύεται μια Μόσχα. Μια 
ιστορία τριών γυναικών που αγωνίζονται για τη χειραφετημένη τους δράση και 
σκέψη αλλά κάπου μελαγχολούν. Κάπου τις κεντρίζει η έλξη της 
απώλειας. Όλοι φεύγουν, λένε. Στρατιωτικοί, συγγενείς, εραστές, φίλοι. Οι 
αδερφές μένουν μόνες, αλλά θέλουν να ζήσουν. Το πρόταγμα για ζωή τις 
κινητοποιεί να αρχίσουν πάλι από την αρχή…! 

Πόσο μπορεί η επιθυμία για ζωή να πυροδοτήσει την ανάγκη για αφήγηση, για 
αποκάλυψη, για φανέρωση κρυμμένων μυστικών και ανεκπλήρωτων πόθων; 
Μια παράσταση που βασίζεται στον κειμενικό πυρήνα του τσεχωφικού έργου, 
αλλά ταυτόχρονα τον αναιρεί μέσω μιας μη γραμμικής εκτύλιξης της 
αφηγηματικής ροής των γεγονότων, υπό την οπτική της εσωτερικής φωνής 
κάθε ηρωίδας. Μια παράσταση που εκκινεί από το πρόταγμα Πρέπει να 
ζήσουμε – 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Σκηνοθεσία/Διασκευή: Σύκα Γεωργία 

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δέρβου Κάτια 

Δραματολογία/Μετάφραση: Σουλτάνης Κωνσταντίνος 

Ηθοποιοί: Αμπουράντυ Γεωργία, Γκούντρα Άννα, Ευαγγέλου Άννυ 

φιλική συμμετοχή: Γεωργόπουλος Στέφανος 

Μουσικοί: Ευαγγέλου Άννυ (πιάνο) | Κώττης Ευάγγελος (τρομπέτα) 

Βίντεο/ trailer παράστασης: Μπερερής Γιάννης 

Φωτογραφίες: Γρηγοριάδης Ιωάννης 

Σχεδιασμός φωτισμών/κονσόλα: Τσιάτσης Θανάσης 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Λιούτσια Ιωάννα 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ 

Η παράσταση πραγματοποιείται σε διάφορους χώρους του νεοκλασικού 
κτιρίου Βρυσάκι. Οι θεατές θα χρειαστεί να μετακινηθούν στο χώρο και να 
ακολουθήσουν τη ροή της δράσης σε αυτόν. Παρακαλούνται όσοι/ες θεατές 
έχουν δυσκολία στην κίνηση να το γνωστοποιήσουν έγκαιρα πριν από την 
έναρξη της παράστασης. 

Παρασκευή 12 & 19 Απριλίου 2019,στις 21:00 

Διάρκεια παράστασης: 70-80 λεπτά 

Ενιαίο εισιτήριο: 10 ευρώ 

Επικοινωνία-κρατήσεις: 210 3210179 / info@vryssaki.gr 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου,17 Πλάκα. 

 

5. Cinema-Therapy: «Συντροφικές Σχέσεις: η αθέατη πλευρά» 

Σε αυτό το εργαστήριο cinema-therapy θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της 
συντροφικότητας και το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μας με το πέρασμα του 
χρόνου. Με αφορμή ένα κινηματογραφικό απόσπασμα, θα αναρωτηθούμε τι 
μας ενώνει και τι μας χωρίζει στις συντροφικές σχέσεις και γιατί κάποια 
χαρακτηριστικά που στην αρχή αγαπάμε στον άλλον, στην πορεία μπορεί να 
μας κουράζουν ή να μας θυμώνουν. Θα συζητήσουμε πού αρχίζει και πού 
τελειώνει η φροντίδα του συντρόφου μας (…αλλά και του εαυτού μας) και θα 
ψάξουμε μαζί για μια πιθανή απάντηση στο πώς μας έχουν επηρεάσει τα 
οικογενειακά μας βιώματα και οι προσδοκίες της κοινωνίας. 

Υπεύθυνοι  εργαστηρίου: Ελίνα Πανταλέων και Μαρία Κωσταλά,Ψυχολόγοι, 
MSc & Οικογενειακές Ψυχοθεραπεύτριες 

Ημερομηνία: Σάββατο 20 Απριλίου, 20.00-22.00 

Κόστος συμμετοχής: 15 ευρώ 

Απαραίτητη η κράτηση θέσης έως 17/04: 210 3210179/ info@vryssaki.gr 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 
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Συνεχίζονται τον Απρίλιο στο Βρυσάκι: 

 

Σεμινάριο: «Φωτογραφικός Σχεδιασμός» 

Συνεχίζονται τα workshop, οι προβολές και οι παρουσιάσεις για τον 
φωτογραφικό σχεδιασμό από την φωτογραφική ομάδα Image Sans Frontière: 
ISF-Greece που συστάθηκε πρόσφατα επί τέλους και στην Ελλάδα –Αθήνα. 

Η Image Sans Frontière (ISF) είναι μια Διεθνής Φωτογραφική Εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα . Ιδρύθηκε στο Παρίσι, όπου και διατηρεί την έδρα 
της, το 1994 με στόχο να συνενώσει φωτογράφους απ’ όλο τον κόσμο, για να 
τους επιτρέψει να γνωριστούν καλύτερα και να μοιραστούν το πάθος τους για 
τη φωτογραφία ενθαρρύνοντας τις μεταξύ τους ανταλλαγές. Στη συνέχεια 
επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο (μόλις πρόσφατα και στη Ελλάδα) 
δημιουργώντας ιδιαίτερες σχέσεις με χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η 
Κύπρος, η Πρώην Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, η Ουκρανία, η Κίνα η Ινδία 
το Βιετνάμ και άλλες. 

Το workshop παραχωρείται δωρεάν σε όλα τα μέλη της ISF-Greece, της 
οποίας η ετήσια συνδρομή για το 2019 στη Διεθνή Ένωση Φωτογράφων ISF 
ανέρχεται σε 30 ευρώ! 

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Φωτογραφικής ομάδας ISF-Greece, να 
ενημερωθούν ή/και να συμμετάσχουν στο επόμενο workshop παρακαλούνται 
όπως επικοινωνήσουν με τον κ. Χρίστο Παυλίδη στo 693 665 24 47 για να 
τους αποσταλεί ενημερωτικό υλικό! 

Ημερομηνία Απριλίου: Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, 19.00-21.00 

Κόστος: 20€/ μήνα (δωρεάν για τα μέλη της ISF-Greece)  

Τηλέφωνο: 693 665 2447/ 210 3210179 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου,17 Πλάκα. 

 

Εργαστήριο: «Θεατρικό Παιχνίδι για ενήλικες» 

Tο εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού για ενήλικες συνεχίζεται και ξεκινάει ο 
δεύτερος κύκλος εγγραφών για τις επόμενες θεματικές ενότητες. 
Κουκλοθέατρο, εμψύχωση και κατασκευή κούκλας, μουσικοκινητική αγωγή, 
αυτοσχέδια καλλιτεχνικά δρώμενα για ενήλικες και παιδιά. 

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. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 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” 

Κάθε Τετάρτη, 19.00-21.00 

Κόστος: 30 ευρώ/μήνα 

Πληροφορίες – Εγγραφές: Alina Sapranidou (facebook page)  

Τηλέφωνα  επικοινωνίας: 6907276881, 6977712764 

 

Ανοικτή δράση: «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. 
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