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παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια

H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας
για τα παιδιά, σας υπόσχονται
μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου
με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά,
που ζωντανεύουν τον θαυμαστό κόσμο
των παραμυθιών.
Ως πλανόδιοι κουκλοπαίκτες
και εμψυχωτές στήνουμε τη σκηνή μας
όπου υπάρχουν μικρά και μεγάλα παιδιά,
χαρά κι αγάπη για το παραμύθι
και το όνειρο.
ANEMH

Παραστάσεις κουκλοθεάτρου
1.
2.
3.
4.

Τα χριστούγεννα του Σκανταλίνου.
Περιπέτεια στη ζούγκλα.
Παιχνίδια με τα ζώα του δάσους.
Η πριγκίπισσα Ροζελίνα και ο βάτραχος.

Εργαστήρια
Ο θίασος αποτελείται από 85
χειροποίητες κούκλες και μεγάλη
ποικιλία χειροποίητων σκηνικών.
Το κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ
μετά την παράσταση αναλαμβάνει
σεμινάριο κατασκευής αυτοσχέδιας
κούκλας κουκλοθεάτρου, με υλικά
τα οποία είναι διαθέσιμα στα νηπιαγωγεία
και στους παιδικούς σταθμούς.
Τα παιδιά έχουν την χαρά της δημιουργίας
και την δική τους αυτοσχέδια κούκλα.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΤΟΥ ΣΚΑΝΤΑΛΙΝΟΥ
[ Για παιδιά ηλικίας 3-7 ετών ]

Εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν πολύ
διαφορετικά για τον Μπάρμπα-Κρεμμύδη
και την Κυρά-Μαρουλιώ.
Ένας πολύ σκανταλιάρης αλλά χαριτωμένος
απρόσκλητος επισκέπτης, εμφανίζεται
στο σπίτι τους και φέρνει τα πάνω-κάτω.
Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο
της Βεατρίκης Κάντζολα-Σαμπατάκου,
ένα πολύ ζωντανό έργο πλημμυρισμένο
από μουσική και καλικαντζαρίσιο χορό!
* Στο έργο συμμετέχουν τέσσερις γαντόκουκλες
και δύο μαρόττες

Σενάριο: Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου
Διασκευή σεναρίου - κούκλες - σκηνικά: Σοφία Λουκά
Εμψύχωση - σκηνοθεσία: Σοφία Λουκά - Βασιλική Μαλτσάκη - Κατερίνα Κυριαζοπούλου
Μουσική επιμέλεια: Σοφία Λουκά

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
[ Για παιδιά ηλικίας 4-10 ετών ]

Ένα οικολογικό πρωτότυπο έργο, με τη συμμετοχή
έξι εντυπωσιακών μεγάλων κούκλων,
που σας μεταφέρει στον πράσινο αστραφτερό
κόσμο της ζούγκλας.
Όταν η καμηλοπάρδαλη Μηλώ-Καμηλώ
βλέπει το ελεφαντάκι Κλοβέρ να κλαίει
ανησυχεί πραγματικά. Η μαμά του η ελεφαντίνα
Καμπούμπα χάθηκε ξαφνικά!
Έτσι η Μηλώ και ο Κλοβέρ ξεκινούν ένα ταξίδι
στην αχανή ζούγκλα, με σκοπό την αναζήτηση
της Καμπούμπα. Ο Βασιλιάς των ζώων,
ο Λέοντας Αβελβάμ εμφανίζεται και τους οδηγεί
στην παγίδα όπου οι λαθροκυνηγοί
έχουν φυλακίσει την ελεφαντίνα.
Με ποιόν τρόπο άραγε θα φύγουν οι λαθροκυνηγοί
από την ζούγκλα; Σίγουρα όχι με το μαγικό ραβδί
της νεράϊδας, αλλά ούτε και με το ξόρκι
του ξωτικού. Ο Βαβρούδ, το σοφό αιωνόβιο δέντρο
στο Βασίλειο του Παντού, βρίσκει τη λύση.
Και ο Αβελβάμ σαν καλός Βασιλιάς
φέρνει τη λύτρωση. Γιατί η πραγματική δύναμη
πηγάζει από μέσα μας!

«Το έργο ήταν πολύ ωραίο με εξαιρετικά μηνύματα
και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών.
Αυτό που με εντυπωσίασε όμως περισσότερο
σαν παιδαγωγό ήταν οι εξαιρετικές κούκλες.
Τόσο διαφορετικές από αυτές που μέχρι τώρα έχουμε δει.
Ήταν μια ολοκληρωμένη δουλειά και έτσι μπορέσανε
να παρακολουθήσουν την παράσταση τα παιδιά
όλων των ηλικιών»
Παιδικός σταθμός: «Mελωδίες της πλώρης», Μαρούσι

Σενάριο - στίχοι - κούκλες - σκηνικά: Σοφία Λουκά
Εμψύχωση - σκηνοθεσία: Σοφία Λουκά - Κατερίνα Κυριαζοπούλου - Βασιλική Μαλτσάκη
Μουσική: Ανδρέας Μουρτζούκος

«Η κόρη μου Ζωή, είπε: ΄Ηταν
η πιο όμορφη παράσταση που έχω δει.
Κι έχει δει αρκετές…»
«Το παραμύθι σας ήταν ένα όμορφο ταξίδι
γεμάτο δυνατά συναισθήματα, ζωντανούς
ήχους και χρώματα! Όσο για τις κούκλες,
είναι τόσο τέλειες που μεγάλοι και μικροί
θέλαμε να τις αγγίξουμε και να ταξιδέψουμε
μαζί τους στη σαβάνα»
Οι δασκάλες από τα εκπαιδευτήρια «Γείτονα»

«Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα,
μας αφήσατε άφωνους. Αυτή είναι
και η πραγματική εννοια του «ταλέντου».
Σας θεωρώ εκπληκτικές στη δουλειά σας.
Να συνεχίσετε έτσι»
Παιδικός σταθμός: «Η δική μας παρέα», Γλυφάδα

«Πολύ εντυπωσιακό έργο με τέλειες κούκλες!
Μαγνήτισε τα παιδιά αλλά και τις δασκάλες.
Η κατασκευή κούκλας ήταν μια πολύ
δημιουργική ιδέα για να κλείσει η μέρα
του κουκλοθέατρου στο σχολείο μας!»
5ο Δημοτικό σχολείο Μεταμόρφωσης

«Σας ευχαριστούμε παρά πολύ
που μας χαρίσατε μια τόσο άρτια,
ευφάνταστη και ευαίσθητη παράσταση
που άγγιξε εμάς τους μεγάλους
και τα παιδιά»
Δημοτικός Παιδικός σταθμός Κηφισιάς:
Σοφία Γκίκα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
[ Για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών ]

Ο σκαντζόχοιρος Φράνκυ κατοικεί σε μια αιώρα
την οποία δένει σε τέσσερα πανέμορφα λουλούδια.
Μαζί με τον φίλο του το σκιουράκι Μπίμπο
και με την βοήθεια της Βασίλισσας των λουλουδιών
Τριανταφυλλένιας, ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι.
Γιατί ο Φράνκυ θέλει πραγματικά να αποκτήσει
ένα δικό του σπίτι.
Ένα έργο για την φιλία, την φιλοξενία,
την ανεξαρτησία, την δύναμη να πραγματοποιούμε
τους στόχους μας, καθώς και για την έννοια
του σπιτιού, της εστίας.
* Στο έργο συμμετέχουν τέσσερις γαντόκουκλες και δύο μαρόττες

Σενάριο - στίχοι - κούκλες - σκηνικά: Σοφία Λουκά
Εμψύχωση - σκηνοθεσία: Σοφία Λουκά - Βασιλική Μαλτσάκη - Κατερίνα Κυριαζοπούλου
Μουσική: Ανδρέας Μουρτζούκος

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΡΟΖΕΛΙΝΑ
ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ
[ Για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών ]

Με αφορμή το κλασικό παραμύθι των αδελφών
Γκριμ…
Παρακολουθώντας αυτό το έργο, τα παιδιά
θα δουν πως… μια αληθινή πριγκίπισσα
με μεγάλη καρδιά, έφυγε από το ωραίο της παλάτι
και κίνησε να βρει τον αγαπημένο της βάτραχο…
* Στο έργο συμμετέχουν πέντε μαρόττες, τρεις γαντόκουκλες και μία
γιαπωνέζικη μαριονέττα άμεσης κίνησης boon-rakoo, η πριγκίπισσα
Ροζελίνα!

Σενάριο - στίχοι - κούκλες - σκηνικά: Σοφία Λουκά
Εμψύχωση - σκηνοθεσία: Σοφία Λουκά - Βασιλική Μαλτσάκη - Κατερίνα Κυριαζοπούλου
Μουσική: Κλασική και αναγεννησιακή

Κουκλοθεατρικές παραστάσεις στο χώρο σας,
με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά
Υπο
υ
του

ς
εία

ν έγκρισ
τη

είου Παιδ
ργ

η

Με

Σοφία Λουκά
Κουκλοποιός Κουκλοπαίκτρια Νηπιαγωγός
Τ 6976617706 E info@puppetanemi.gr S www.puppetanemi.gr

