
Καλή σας ημέρα!

Η ομάδα του Μικρού Βορρά σας εύχεται καλή σχολική χρονιά.
Οπλισμένοι με θάρρος και αισιοδοξία ξεκινάμε τις επισκέψεις μας στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία!
Οι προτάσεις του Μικρού Βορρά, με την υπογραφή πάντα του σκηνοθέτη Τάσου Ράτζου, είναι φέτος 
πολλές και ποικίλες:

Αισώπου κόμιξ 2 (ο ψεύτης βοσκός και άλλοι μύθοι) -νέα παραγωγή-

Δύο οδοιπόροι, μια αρκούδα, δύο τράγοι, μια αλεπού αλλά και δύο σταφύλια έρχονται στην τάξη σας για 
να δώσουν «αέρα εξοχής»!

Ο Μικρός Βορράς συνεργάζεται φέτος με τον Σάκη Σερέφα ο οποίος με το ιδιότυπο χιούμορ του 
διασκευάζει πέντε διαφορετικούς μύθους του Αισώπου για την ολοκαίνουργια παράσταση μας.

Ο ψεύτης Βοσκός | Η Γαλατού | Οι δύο Τράγοι | Η Αλεπού και τα Σταφύλια |

Οι δύο Φίλοι και η Αρκούδα



Ο Κουκουμπλής

Τρία παραμύθια για παιδιά, ιστορίες της γιαγιάς και του παππού, ιστορίες παρμένες από την ελληνική 
παράδοση. Επί σκηνής ξετυλίγονται τα τρία ελληνικά λαϊκά παραμύθια:

Ο Κουκουμπλής | Το πιο γλυκό Ψωμί | Η βασιλοπούλα και το Άλας

Οι ξεχασμένοι αυτοί θησαυροί της λαϊκής αφήγησης έρχονται να μας θυμίσουν αιώνιες αξίες του λαού 
μας, να μας συγκινήσουν αλλά και να μας διασκεδάσουν.

Αισώπου κόμιξ

Για 4η συνεχή χρονιά πέντε μύθοι του Αισώπου που επέζησαν στους αιώνες συνεχίζουν να μας διδάσκουν!

Ο Βοριάς κι ο Ήλιος |Ο Λαγός και η Χελώνα |Ο Κόρακας και η Αλεπού |Ο Τζίτζικας και τα Μερμήγκια |Ο 
Ποντικός της Πόλης και ο Ποντικός της Εξοχής,

αναβιώνουν μέσα στη σχολική τάξη, με τους ηθοποιούς να μεταμορφώνονται σε ζώα που μας λένε 
αλήθειες τόσο χρήσιμες όσο η καλύτερη συμβουλή.

Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε την πιο ωραία θεατρική εμπειρία σας!



Όλες οι παραστάσεις έχουν εκπαιδευτικό, διαδραστικό χαρακτήρα, είναι φτιαγμένες για μικρά αλλά και... 
μεγάλα παιδιά, με ζωντανή μουσική, πολύ γέλιο και θεατρικές εκπλήξεις!

Επιπλέον, περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη θεάτρου: παντομίμα, κουκλοθέατρο, physical theater, μάσκα 
και drama in education.

Χρήσιμες πληροφορίες
Όλες οι παραστάσεις απευθύνονται σε προνήπια, νήπια και παιδιά δημοτικού. Η διάρκεια του 
προγράμματος είναι 60 λεπτά.
Προτεινόμενος μέγιστος αριθμός παιδιών, ανά παράσταση, 50.

Οι δάσκαλοι θα έχουν στη διάθεσή τους, δωρεάν, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για πριν 
και μετά την παράσταση το οποίο σχεδίασαν η Μελίνα Χατζηγεωργίου, διδάσκουσα στο Τμήμα Θεάτρου 
του Α.Π.Θ. και η Άννα Παπαφίγκου, θεατρολόγος, ειδικευμένη στο Drama in Education και η Φλώρα 
Σπύρου, θεατρολόγος,ειδικευμένη στο Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Πληροφορίες - οργάνωση παραστάσεων: Βάσω Δουζένη
6985 858932 (cosmote)

Για περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις επισκεφτείτε μας στο 
http://mikrosvorras.blogspot.gr/

και στο facebook: Εταιρεία θεάτρου «μικρός βορράς» 

Παραμύθια στο Ασανσέρ

Τέλος, έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι ο Μικρός Βορράς συνεργάζεται με το Θέατρο Αυλαία, 
στην παράσταση «Παραμύθια στο Ασανσέρ» σε σκηνοθεσία Τάσου Ράτζου. Είναι μια σύνθεση από 7 
ελληνικά λαϊκά παραμύθια που έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 50.000 παιδιά σε όλη την 
Ελλάδα.

Πως γίνονται φίλοι πέντε άγνωστοι που πηγαίνουν ήσυχα κάθε μέρα στις δουλειές τους; Πως «σπάει ο 
πάγος» και αρχίζει η δράση που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους; Πως ένα κοινό ασανσέρ γίνεται χώρος 

http://mikrosvorras.blogspot.gr/


έκφρασης και παιχνιδιού; Πως γεμίζει χρώματα και μουσικές; Μα φυσικά… μέσα από τα παραμύθια!

Οι παραστάσεις δίνονται καθημερινά στο θέατρο Αυλαία κατόπιν συνεννόησης.
Στοιχεία επικοινωνίας: 2310 237700, info@avlaiatheatre.gr

mailto:info@avlaiatheatre.gr

