Εκπαιδευτικά προγράμματα
Εργαςτιρια


1θ εβδομάδα | 18-22.06 | ώμα και διατροφι

Μζςα από δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, πολφ χορό, γυμναςτικι, ακροβατικά μα και
μαγειρικι και ηαχαροπλαςτικι μαηί, μακαίνουμε να τρϊμε ςωςτά και να ηοφμε καλφτερα.

-

Ακροβατώντασ!
Εργαςτιριο ακροβατικϊν από τθν ομάδα Circus Dayz

Σου αρζςει το τςίρκο; Δοκίμαςεσ ποτζ να περπατιςεισ ςε ξυλοπόδαρα;
Με μπάλεσ, κορίνεσ, κρίκουσ, μονοποδιλατα και… όχι μόνο, οι μικροί μασ φίλοι κα
ανακαλφψουν τθν τζχνθ των ηογκλζρ, τθσ επιδζξιασ χριςθσ των αντικειμζνων και τθσ
ιςορροπίασ και κα ταξιδζψουν ςτο καυμαςτό κόςμο του τςίρκο.

-

Χορεφουμε;
Εργαςτιρια χοροφ και κίνθςθσ

Ζχεισ χορζψει ποτζ μζςα ςτο παλιό εργοςτάςιο;
Σα παιδιά ςυμμετζχουν ςε εργαςτιρια χοροφ ειδικά προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ τουσ. Ο
χορόσ είναι ζνασ διαςκεδαςτικόσ τρόποσ άςκθςθσ που προςφζρει εκτόνωςθ, γζλιο και
χαρά. Μαηί με τουσ μικροφσ μασ φίλουσ κα πάρουμε μία πρϊτθ γεφςθ από αγαπθμζνα είδθ
χοροφ κι άςκθςθσ, όπωσ το ςφγχρονο κι θ ελεφκερθ ζκφραςθ, και κα εμπνευςτοφμε από
βιομθχανικοφσ ιχουσ, ζχοντασ πάντα ωσ φυςικό ςκθνικό το παλιό εργοςτάςιο φωταερίου.

-

Ασ τςιμπιςουμε κάτι...
Εργαςτιριο μαγειρικισ από τθν εκπαιδευτικι ομάδα Παίξε-Γζλαςε

Ζχεισ μαγειρζψει ποτζ; Ποιο είναι το αγαπθμζνο ςου καλοκαιρινό φροφτο;
Σα παιδιά ανακαλφπτουν τισ τροφζσ που χαρίηουν ευεξία κι ενζργεια μζςα από
δραςτθριότθτεσ με κζμα τθν υγιεινι διατροφι, ενϊ χρθςιμοποιϊντασ φροφτα και λαχανικά
εποχισ φτιάχνουν τθ δικι τουσ υπεροχι και λαχταριςτι λαχανοφρουτοςαλάτα! Και
φυςικά… δεν ξεχνοφν ότι θ κακαριότθτα είναι το παν και πριν απ’ όλα απολυμαίνουν τα
χζρια και τουσ πάγκουσ τουσ.

-

Μθν τρωσ ό, τι ςου ςερβίρουν
Θεατρικι παράςταςθ από τθν ομάδα κεάτρου «Δον Κιχϊτεσ»

Μία φορά κι ζνα καιρό, υπιρχε μία ευτυχιςμζνθ και πλοφςια πολιτεία που τθν ζλεγαν
«Πρόκο». Όλα πιγαιναν καλά ϊςπου άλλαξε τθ διατροφι τθσ! Άραγε κα ξαναβρεί τθν
παλιά τθσ δόξα; Όλοι οι «Προκομμζνοι» ελπίηουν επειδι κα επιςκεφκεί τθ χϊρα τουσ ο
διάςθμοσ γευςιγνϊςτθσ Φρικαςζσ!
Η παράςταςθ που αποτελεί κεατρικι διαςκευι του ομϊνυμου βιβλίου τθσ Ελζνθσ
βορϊνου παρουςιάηει ςτουσ μικροφσ μασ φίλουσ τισ περιπζτειεσ του «φρικαςζ».
Απόλαυςε τισ, κάνουν καλό!

-

SkyWalk…ing
Ομαδικά παιχνίδια ςτο υπερςφγχρονο action park τθσ Σεχνόπολθ

Σκαρφαλϊνεισ γριγορα; Ζχεισ ποτζ διαςχίςει αιωροφμενθ γζφυρα;
Κρεμαςτά μονοπάτια, παρατθρθτιρια και μια τεράςτια τςουλικρα-τοφνελ ςυνκζτουν το
SkyWalk, ζνα εντυπωςιακό ςκθνικό ιδανικό για ομαδικά παιχνίδια ταχφτθτασ, άςκθςθσ και
εξερεφνθςθσ...ςτον αζρα.

-

Βουτιά ςτθ γνώςθ
Επιδαπζδιο παιχνίδι γνϊςεων από το Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου

Ζπεςεσ ςε διαρροι; Πρζπει να γυρίςεισ δφο κζςεισ πίςω! Δεν φτυάριςεσ αρκετό κωκ;
Γράφεςαι αμζςωσ ςτο ποινολόγιο! Αρρϊςτθςεσ; Ο γιατρόσ του εργοςταςίου ςε αναγκάηει
να ξεκουραςτείσ για δφο γφρουσ…
Με αφορμι τα αρχεία του παλιοφ εργοςταςίου που μασ δίνουν μοναδικζσ πλθροφορίεσ και
γνϊςεισ, χωριηόμαςτε ςε τζςςερισ ομάδεσ, μεταμορφωνόμαςτε για λίγο ςε παίκτεσ και ςε
πιόνια μαηί και προςπακοφμε να φωτίςουμε τθν πόλθ όςο το δυνατόν πιο γριγορα. Θα τα
καταφζρουμε άραγε; Κάκε ομάδα ακολουκεί άλλθ πορεία ςτισ οδοφσ Κολοκυνκοφσ,

υγγροφ, Πειραιϊσ και Ερμοφ ενϊ οι ςωςτζσ απαντιςεισ είναι αυτζσ που μασ επιτρζπουν
να ςυνεχίηουμε! Σο μόνο ςίγουρο όμωσ είναι ότι κα ςυναντιςουμε πολλά εμπόδια ςτο
δρόμο μασ…
**Στο πλαίςιο τθσ Ακινα 2018 Παγκόςμια Πρωτεφουςα Βιβλίου

-

Κλεμμζνα αρχεία
Παιχνίδι μυςτθρίου από το Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου

Είναι δφςκολο να βρεισ τα αρχεία του εργοςταςίου… Καταςτράφθκαν; Μιπωσ κάποιοσ τα
ζκλεψε; Ποιοσ μουτηοφρωςε το ποινολόγιο;
Οι μικροί μασ φίλοι ςυμμετζχουν ςε ζνα μοναδικό κυνιγι κθςαυροφ, ανακαλφπτουν τα
αρχεία του παλιοφ εργοςταςίου φωταερίου, ζγγραφα, φωτογραφίεσ και προφορικζσ
μαρτυρίεσ, και ξεκλειδϊνουν όλα τα μυςτικά.
**Στο πλαίςιο τθσ Ακινα 2018 Παγκόςμια Πρωτεφουςα Βιβλίου

-

Πεσ αλεφρι…
Εικαςτικό εργαςτιριο από το Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου

Τί ςυμβαίνει αν ανακατζψουμε το αλεφρι με το αλάτι και το νερό; Μιπωσ φτιάχνεται ζνα…
ζργο τζχνθσ;
Φοράμε τα γάντια και τισ ποδιζσ μασ και γινόμαςτε για λίγο καλλιτζχνεσ τθσ κουηίνασ.
Ανακατεφουμε υλικά, προςκζτουμε χρϊματα, ηυμϊνουμε και φτιάχνουμε πεντανόςτιμα…
γλυπτά!



2θ εβδομάδα | 25-29.06 | Σζχνεσ και καταςκευζσ

Σθ δεφτερθ εβδομάδα τα παιδιά αγγίηουν πρϊτεσ φλεσ, μζταλλα, ξφλο και διαφορετικά
υλικά, πειραματίηονται με μικτζσ τεχνικζσ και νζουσ τρόπουσ ζκφραςθσ, ηωγραφίηουν με
μπογιζσ και ςπρζι, φτιάχνουν με τα χζρια τουσ καταςκευζσ, και όλα αυτά φυςικά
διαςκεδάηοντασ!

-

Μεγάλεσ καταςκευζσ από μικροφσ καλλιτζχνεσ
Εργαςτιρι καταςκευϊν από τθν εικαςτικό Γεωργία Λαηάρου

Πόςο εφκολο είναι να επεξεργαςτείσ το μζταλλο; Χτίηουμε άραγε με πθλό;
Σα παιδιά χρθςιμοποιϊντασ βιομθχανικά προϊόντα (ξφλο, γφψο, πθλό, μζταλλο κ.ά.)
φτιάχνουν μεγάλεσ εικαςτικζσ καταςκευζσ. Περιεργάηονται και ανακαλφπτουν τισ ιδιότθτεσ

των υλικϊν, πειραματίηονται με μικτζσ τεχνικζσ, λερϊνονται και δθμιουργοφν τα δικά τουσ
ζργα που κα ςτολίςουν τθν αυλι του εργοςταςίου.

-

Κι όμωσ φωτίηει!
Εργαςτιριο αρχιτεκτονικισ από τθν εκπαιδευτικι ομάδα Robotonio

Περνά απαρατιρθτο ζνα αεριοφυλάκιο; Το δικό ςου αεριοφυλάκιο φωτίηει;
Σα παιδιά επιςκζπτονται το ψθλότερο κτίριο του εργοςτάςιου φωταερίου, το Νζο
Τδαταζριο και φτάνουν μζχρι το ψθλότερο ςθμείο του, το Παρατθρθτιριο. Θαυμάηουν από
ψθλά τθν πόλθ και ςυηθτοφν για τα κτίρια που βλζπουν γφρω τουσ. Εςτιάηουν ςτο
μεγαλφτερο αεριοφυλάκιο του παλιοφ εργοςταςίου, το ςχεδιάηουν ςτο χαρτί ςαν
πραγματικοί μικροί αρχιτζκτονεσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια το καταςκευάηουν με απλά υλικά και το
μετατρζπουν ςε φωτιςτικό.

-

Βάλε χρώμα ςτο εργοςτάςιο
Εικαςτικό παιχνίδι μυςτθρίου από το Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου

Τι χρϊμα ζχουν οι καμινάδεσ του εργοςταςίου; Βρικεσ τα χρϊματα των Δεξαμενϊν
Κακαριςμοφ; Μάηεψε όλα τα ςτοιχεία και ηωγράφιςε το πιο πολφχρωμο εργοςτάςιο!
Οι ςυμμετζχοντεσ μπαίνουν ςτα κτίρια του παλιοφ εργοςταςίου και ανακαλφπτουν, μζςα
από «κρυμμζνα» μθνφματα, τθ λειτουργία τουσ ςτθ παραγωγι του φωταερίου αλλά και τι
χρϊμα είχαν. αν πραγματικοί ντζντεκτιβ ακολουκοφν το χάρτθ τουσ, κρατοφν ςθμειϊςεισ
και λφνουν «πολφχρωμα» μυςτιρια!

-

Η «τζχνθ» του αρχαιολόγου
Βιωματικό εργαςτιριο από τθν αρχαιολόγο Αλεξάνδρα ζλελθ

Ποιοσ δεν ζχει ηθλζψει τισ περιπζτειεσ ενόσ αρχαιολόγου!
Σα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να ανακαλφψουν το ςυναρπαςτικό ταξίδι ενόσ
αντικειμζνου από το χϊμα ςτο μουςείο. Μπαίνουν ςε ρόλουσ, βουτοφν ςτο χϊμα, κρατοφν
θμερολόγιο αναςκαφισ, φωτογραφίηουν, πλζνουν και κακαρίηουν τα ευριματά τουσ και
αντικείμενα τζχνθσ και -ποιοσ ξζρει;- ίςωσ βρίςκονται μπροςτά ςε μία ανακάλυψθ που
μπορεί να μείνει ςτθν ιςτορία!

-

Οι πόλεισ μίασ πόλθσ
Θεατρικι παράςταςθ από το Θίαςο «Καλειδοςκόπιο»

Ο Θίαςοσ «Καλειδοςκόπιο» υλοποιεί ζνα κεατρικό project για παιδιά που ςτθρίηεται ςε
αρχζσ ψυχολογίασ, μουςικοκεραπείασ, όπωσ και ςε εικαςτικζσ και αρχιτεκτονικζσ

προςεγγίςεισ. Με το καράβι μασ να ταξιδεφει μεταξφ ουρανοφ και κάλαςςασ τα παιδιά
γίνονται επιβάτεσ ςε ζνα ταξίδι προσ τόπουσ ιδιαίτερουσ και μαγικοφσ. υμμετζχουν ςτθ
διάδραςθ τθσ παράςταςθσ, δομοφν με ςχιματα δικζσ τουσ ςυνκζςεισ, ενϊνουν κομμάτια
από χάρτεσ και δθμιουργοφν ζνα μεγάλο κονςζρτο από ιχουσ, χρϊματα και κομμάτια
πόλεων.

-

Φωτογραφίηοντασ κλικ-κλακ!
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου

Αγαπάσ τθ φωτογραφία;
Οι μικροί μασ φίλοι ανακαλφπτουν το παλιό εργοςτάςιο φωταερίου μζςα από το
φωτογραφικό φακό. Χωρίηονται ςε ομάδεσ και φωτογραφίηουν μθχανιματα, κτίρια και
υλικά μζςα από ζνα διαςκεδαςτικό παιχνίδι εξερεφνθςθσ.



3θ εβδομάδα | 2-6.07 | Μθχανζσ και ρομπότ

Παίηουμε με τισ επιςτιμεσ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ. υναρμολογοφμε και
προγραμματίηουμε ρομποτάκια, γνωρίηουμε λίγο καλφτερα το περιβάλλον μασ, τθν
επιςτιμθ τθσ φυςικισ και τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.

-

Εργαςτιρια Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ και Μθχανικισ
Με τθν υποςτιριξθ του Εργαςτθρίου Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ του Εκνικοφ και
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν

Είναι απλό να καταςκευάηεισ μια μθχανι; Μάλλον απλοφςτερο απ' όςο φαντάηεςαι!
Σα παιδιά ςυναρμολογοφν τροχαλίεσ, γρανάηια, ρόδεσ, άξονεσ, καταςκευάηουν με τα χζρια
τουσ «απλζσ μθχανζσ» και θλεκτρονικζσ καταςκευζσ. Παράλλθλα, ζρχονται ςε επαφι με
τον προγραμματιςμό και βλζπουν τισ εντολζσ τουσ να εφαρμόηονται! υνεργάηονται,
αναπτφςςουν δεξιότθτεσ όπωσ θ δθμιουργικότθτα, θ ςυνκετικι και κριτικι ςκζψθ και
φυςικά...διαςκεδάηουν!

-

Μθχανζσ ςτο φουλ!
Εικαςτικό εργαςτιριο μθχανικισ

Ανάμεςα ςτισ μθχανζσ του παλιοφ εργοςταςίου φωταερίου που ςϊηονται ςιμερα ξεχωρίηει
μία ατμομθχανι που δουλεφει ακόμθ… Καταςκευάηουμε με απλά υλικά τθ δικι μασ
ατμομθχανι και τθσ βάηουμε χρϊμα. Δεν μζνουμε όμωσ μόνο εκεί… Σθ ςυναρμολογοφμε
και τθν κάνουμε να κινείται!

-

Ο μαφροσ χρυςόσ κι οι 7 πράςινοι
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τθν εκπαιδευτικι ομάδα Βιϊνω, Μακαίνω,
Δθμιουργϊ

Πϊσ παράγουμε θλεκτρικι ενζργεια; Τι είναι το ορυκτό καφςιμο;
Οι μικροί μασ φίλοι μζςα από οπτικοακουςτικό υλικό, παιχνίδια γνϊςεων, κεατρικό
παιχνίδι και αυτοςχεδιαςμοφσ, ανακαλφπτουν τουσ τρόπουσ που παράγουμε θλεκτρικι
ενζργεια, τθ χριςθ των εναλλακτικϊν μορφϊν ενζργειασ και τθν προςφορά τουσ ςτο
περιβάλλον. Σζλοσ, καταςκευάηουν το δικό τουσ ανεμοτροχό κατανοϊντασ πϊσ ο άνεμοσ
ςυμβάλει ςτθν παραγωγι ενζργειασ.

-

Σα μυςτικά του πράςινου κφκλου...
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τθν εκπαιδευτικι ομάδα Βιϊνω, Μακαίνω,
Δθμιουργϊ

Θζλεισ να γνωρίςεισ καλφτερα το περιβάλλον και να ςυμμετζχεισ ενεργά ςτθν προςταςία
του;
Μζςα από παιχνίδια παντομίμασ, ηωγραφικι, οπτικοακουςτικό υλικό, καταςκευάηοντασ το
δικό μασ ξεχωριςτό οικοςφςτθμα, οι μικροί μασ φίλοι ανακαλφπτουν το περιβάλλον και
ευαιςκθτοποιοφνται για τθν προςταςία του.

-

Από το κάρβουνο ςτον ατμό
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου

Πϊσ παράγεται το φωταζριο μζςα ςτουσ φοφρνουσ; Σε τι χρθςιμεφει ζνασ απορροφθτιρασ
και ζνα πλυντιριο μζςα ςτο εργοςτάςιο;
Σα παιδιά γίνονται μυςτικοί πράκτορεσ και ςυμμετζχουν ς’ ζνα παιχνίδι εξερεφνθςθσ ςτο
κτίριο των Παλαιϊν Φοφρνων και του Νζου Τδαταερίου. Ανακαλφπτουν τα μυςτικά τουσ,
τισ κρυμμζνεσ πλθροφορίεσ και ανεβαίνουν ςτο ψθλότερο ςθμείο του παλιοφ εργοςταςίου,
απ’ όπου μποροφν να δουν όλθ τθν πόλθ από… ψθλά.

-

Σο παλιό εργοςτάςιο ξυπνά…
Εικαςτικό εργαςτιριο με κζμα το παλιό εργοςτάςιο φωταερίου

Πϊσ γίνεται ζνα παλιό εργοςτάςιο να αποκτιςει και πάλι ηωι;
Χρθςιμοποιϊντασ φυςικό πθλό χτίηουμε το παλιό εργοςτάςιο φωταερίου από τθν αρχι και
με «μζταλλο» φτιάχνουμε τουσ ανκρϊπουσ που δοφλευαν ςε αυτό. Οι ςυμμετζχοντεσ
παίρνουν μία πρϊτθ γεφςθ από τθν τζχνθ τθσ γλυπτικισ και ςτινουν το δικό τουσ
βιομθχανικό ςκθνικό.

-

Οι πειρατζσ με τα βρακιά
Θεατρικι παράςταςθ από τθν ομάδα κεάτρου «Δον Κιχϊτεσ»

ε μία χϊρα μακρινι με ρομπότ και μθχανζσ, ςε μία άγνωςτθ κάλαςςα ςυναντικθκαν δφο
καράβια πειρατικά... Δφο καράβια, δυο ςεντοφκια και πολλά βρακιά... ςυνκζτουν μία
διαςκεδαςτικι διαδραςτικι κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςε παιχνίδια και
αυτοςχεδιαςμοφσ.



4θ εβδομάδα | 9-13.07 | Σεχνο…πολφ!

Σθν τελευταία εβδομάδα του Summer Camp, τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με ό, τι
ςυμβαίνει κακθμερινά ςτθν Σεχνόπολθ: φεςτιβάλ, μουςικζσ ςυναυλίεσ, κεατρικζσ
παραςτάςεισ, ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ, αγαπθμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Βιομθχανικοφ Μουςείου Φωταερίου, ενϊ ζχουν τθν ευκαιρία να διοργανϊςουν τισ δικζσ
τουσ εκδθλϊςεισ και να τισ παρουςιάςουν ςτο κοινό.

-

Ένασ ποντικόσ τρφπωςε ςτο Γκάηι
Διαδραςτικι κεατρικι ξενάγθςθ βαςιςμζνθ ςτθν τεχνικι του museum theater από
το Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου

Μια βόλτα ςτο Μουςείο, διαφορετικι από τισ ςυνθκιςμζνεσ...
Οι μικροί μασ φίλοι φοροφν τα μουςτάκια τουσ, μεταμορφϊνονται για λίγο ςε μικρά
τρωκτικά και τρυπϊνουν μαηί με ζναν παράξενο ξεναγό, τον Ορζςτθ τον ποντικό, ςε κάκε
κρυφι γωνιά του παλιοφ εργοςταςίου φωταερίου.

-

Εργαςτιριο κεατρικοφ παιχνιδιοφ
Από τθ κεατροπαιδαγωγό Χρφςα Λογοκζτθ

Ηοφςαν ποτζ ο Ήλιοσ και το Νερό κι οι δυο πάνω ςτθ Γθ;
Με αφετθρία ζνα λαϊκό παραμφκι, εξερευνοφμε τθ φωνι μασ, τον ρυκμό μασ και τθν
προςωπικι μασ κίνθςθ. Με κφρια μζςα το κζατρο και το χορό, ανακαλφπτουμε τθ δφναμθ
τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ αλλά και τθσ ομαδικότθτασ. Παίηουμε, αλλθλεπιδροφμε,
πειραματιηόμαςτε και επικοινωνοφμε, με βαςικό όχθμα το πιο ςθμαντικό εργαλείο που
ζχουμε: τθ φανταςία μασ!

-

Ρυκμόσ και ζνταςθ
Εργαςτιριο μουςικισ και κίνθςθσ από τον θκοποιό και μουςικό Μιχάλθ Αφολαγιάν

Σραγουδάμε, χορεφουμε και ταξιδεφουμε με τθ φωνι μασ και το ςϊμα μασ ςτον όμορφο
κόςμο τθσ πολυφωνίασ και των πολλαπλϊν ρυκμϊν! Σα παιδιά μζςα από τα κρουςτά, το
τραγοφδι και τθν κίνθςθ κα ζρκουν ςε επαφι με παραδοςιακοφσ ρυκμοφσ από τθν Δυτικι
Αφρικι και κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τισ κρυμμζνεσ ιςτορίεσ τουσ.

-

Μι όπωσ Μουςείο, Μι όπωσ Μουςικι
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου

Μπορεί μία φλογζρα να ρυπαίνει τθν πόλθ; Τι ςχζςθ ζχουν τα κόρνα με τα κορνοφτα; Ποιο
κτίριο του παλιοφ εργοςταςίου μοιάηει με τεράςτιο τφμπανο; Μιπωσ το Μουςείο είναι
μία… αλλιϊτικθ ορχιςτρα;
Μζςα από γρίφουσ και κρυμμζνεσ πλθροφορίεσ οι μικροί μασ φίλοι ανακαλφπτουν τα
κτίρια και τα μθχανιματα του εργοςταςίου με ζναν απροςδόκθτο τρόπο.

-

Είμαςτε ςτον αζρα!
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςε ςυνεργαςία με τον Ρ/ Ακινα 9,84

Πϊσ δθμιουργικθκε το ραδιόφωνο; Ποιοσ ιταν ο εφευρζτθσ του; Ζχεισ ακοφςει ποτζ τθ
φωνι ςου ςτα FM; Τι ξζρεισ για τθ «μαγεία» του ραδιοφϊνου;
Ανακαλφπτουμε το ραδιόφωνο, τθν αξία και τθν εξζλιξι του και αφοφ, επιςκεφτοφμε τισ
εγκαταςτάςεισ του ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ Ακινα 9,84 μπαίνουμε ςτο μαγικό κόςμο του
ραδιοφϊνου!

-

Η οφία τθσ Γθσ
Διαδραςτικι παράςταςθ από τθν ομάδα αφιγθςθσ του ANASA Cultural Center

Με ζμπνευςθ από λαϊκά παραμφκια και λαϊκοφσ μφκουσ, ταξιδεφουμε ςε τόπουσ
μακρινοφσ εκεί όπου άνκρωποι, ηϊα και ςτοιχεία τθσ φφςθσ μοιράηονται τισ ιςτορίεσ τουσ.
Η διαδραςτικι παράςταςθ «Η οφία τθσ Γθσ» περιλαμβάνει χορό, τραγοφδι, τεχνικζσ
κουκλοκζατρου και κρουςτικϊν χορϊν (body percussion). Μζςα από παιχνίδια
ενεργοποίθςθσ και κεατρικό παιχνίδι γινόμαςτε όλοι μαηί μια ηωντανι ορχιςτρα
αναπαράγοντασ το δικό μασ μοναδικό ρυκμό! Διαςκεδάηουμε, αποχαιρετοφμε το Summer
Camp και υποδεχόμαςτε για τα καλά το καλοκαίρι!

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα-εργαςτιρια ενδζχεται να τροποποιθκοφν.

Κρατιςεισ & Πλθροφορίεσ:

Σθλ.: 2130109325, 2130109300
(Δευτζρα-Παραςκευι, 11.00-16.00)
E-mail: gasmuseum@athens-technopolis.gr
Facebook page: Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου/Industrial Gas Museum

