Προτεινόμενες θεατρικές παραστάσεις για παιδιά
◼ “ΤΟ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”
Η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της έχουν σκοπό να γνωρίσουν
στα παιδιά τον Πατέρα του Βαλς , Γιόχαν Στράους και την υπέροχη
μουσική του...
Πώς θα γίνει όμως αυτό αφού ο συνθέτης αυτός δεν συνέθεσε ποτέ
μουσική για όπερα ή οπερέτα με θέμα κάποιο παραμύθι; θα μπορούσε
να αναρωτηθεί κάποιος...
Την απάντηση την δίνει η Κάρμεν Ρουγγέρη : ¨η μουσική του είναι
τόσο μαγική και τόσο παραμυθένια που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε
να ¨ντύσει¨ πολλά παραμύθια μαζί¨...
Και έτσι λοιπόν έκαναν...Διέλεξαν παραμύθια που αναδεικνύουν τις
αξίες της ζωής - την αγάπη - την συνέπεια - την εντιμότητα - την
συνεργασία - την καλοσύνη - την υπευθυνότητα...
Τα παραμύθια που εύχομαι να απολαύσετε είναι τα εξής:
◼ Ο βασιλιάς Κοκκινοτρίχης
◼ Η βασιλοπούλα και ο βάτραχος
◼ Ο σπόρος του Αυτοκράτορα
◼ Οι μουσικοί της Βρέμης
◼ Ο Πινκ και η Πονκ
◼ Η χρυσή χήνα
https://www.youtube.com/watch?v=Y9HBuo1O6TI
◼ “ΣΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ”
Σε αυτήν την παράσταση θα παρακολουθήσουμε κάποιους από τους
γνωστούς σε όλους μύθους του Αισώπου ...
https://www.youtube.com/watch?v=0zNMtH7PBnM
◼ “Ο ΕΓΩΪΣΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ”
Η τρυφερή ιστορία του Εγωϊστή γίγαντα γράφτηκε το 1888 από τον
Όσκαρ Ουάιλντ και κατέχει αναμφισβήτητα ξεχωριστή θέση ανάμεσα
στους πολύτιμους θησαυρούς της παιδικής ηλικίας.
Έχουν στα αλήθεια καρδιά οι γίγαντες;Ο γίγαντας της ιστορίας μπορεί
στην αρχή να ήταν εγωϊστής και σκληρός,να είχε απαγορεύσει στα

παιδιά να μπαίνουν να παίζουν στον κήπο του , όμως η καρδιά του
έλιωσε όταν είδε ένα μικρό αγόρι να προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε
ένα ψηλό δέντρο.Τότε έλιωσαν και τα χιόνια του κήπου του...Η
παγωνιά χάθηκε...Επιτέλους ήρθε η άνοιξη ,που ο γίγαντας τόσο καιρό
περίμενε και μαζί της έφερε παιδιά στον κήπο του...Το μικρό αγόρι
όμως δεν ξαναφάνηκε...Ώσπου μια ημέρα...
https://www.youtube.com/watch?v=F8UTja6H_MQ
◼ “ΠΙΤΕΡ ΠΑΝ”
Μια ακόμη ωραία παιδική παράσταση ,με πρωταγωνιστές μικρά
παιδιά είναι και ο Πίτερ Παν...Η ιστορία του νεαρού αγοριού που δεν
ήθελε ποτέ να μεγαλώσει...μας ταξιδεύει στην Μαγική Χώρα του
Ποτέ!
https://www.youtube.com/watch?v=_txdTPc6T3s

