ARPEGGIO Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Διαπολιτισμικό θεατρικό εργαστήρι στη Βρετάνη
19 Αυγούστου - 27 Αυγούστου 2021 στο Primelin, στη Γαλλία
Κόστος συμμετοχής: 50 €
Για ενδιαφερόμενους/-ες ηλικίας μεταξύ 14 και 16 ετών

Σου αρέσει να υποδύεσαι άλλους ρόλους και να γνωρίζεις άτομα της ηλικίας σου από άλλες χώρες;
Έλα να συμμετάσχεις τότε στο θεατρικό μας εργαστήρι!
Αυτό το καλοκαίρι θέλουμε να συναντηθούμε με μια γαλλική και μια γερμανική ομάδα για να κάνουμε
ένα οκταήμερο ταξίδι εξερεύνησης στον κόσμο του θεάτρου και της ηθοποιίας. Όλοι όσοι
ενθουσιάζονται με το θέατρο είναι ευπρόσδεκτοι, ασχέτως αν έχουν ή όχι εμπειρία. Ούτε χρειάζεται
να γνωρίζετε γαλλικά ή γερμανικά – θα μεταφράζονται όλα!
Στο πλαίσιο αυτού του ταξιδιού θα προσεγγίσουμε κείμενα από την Γαλλία, την Γερμανία και την
Ελλάδα, θα κάνουμε διάφορες υποκριτικές ασκήσεις και αρκετό αυτοσχεδιασμό με τελικό σκοπό την
δημιουργία ενός διαπολιτισμικού θεατρικού έργου που να εκφράζει τις ιδέες και την δουλειά σας.
Ιδιαίτερα, θέλουμε να ασχοληθούμε με τις τόσες διαφορετικές ταυτότητες, αυτές που κουβαλάει ο
καθένας μας μέσα του αλλά και αυτές που συναντάμε στους γύρω μας. Παράλληλα με την θεατρική
μας δουλειά θα υπάρξει και μια φάση γνωριμίας με πολλά παιχνίδια, καθώς επίσης και μια
καθημερινή γλωσσική εμψύχωση, μέσω της οποίας θα έρθετε σε επαφή με την γαλλική και
γερμανική γλώσσα. Στο τέλος της συνάντησής μας, θα επισκεφτούμε το κινηματογραφικό φεστιβάλ
του Douarnenez (https://www.festival-douarnenez.com/fr/) στο οποίο μάλιστα θα έχουμε την
ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το δικό μας έργο! Και εννοείται πως θα περισσέψει χρόνος για να
ανακαλύψετε το μέρος, να περάσετε χρόνο με τους άλλους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες και
να απολαύσετε το καλοκαίρι.

Η συνδρομή είναι 50 €. Αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης στον τόπο που αναφέρεται παρακάτω,
πλήρη διατροφή, καθώς και όλα τα έξοδα του προγράμματος.
Το κόστος του ταξιδιού, για τα άτομα από την Ελλάδα που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
καλύπτεται βάση των όρων χρηματοδότησης του ΓΓΙΝ/ OFAJ (Γερμανο-Γαλλικού Ιδρύματος Νεολαίας).
(https://www.dfjw.org/ressourcen/fahrtkostenberechnung-fur-die-forderakten-im-dfjw.html Προσοχή: οι
πληροφορίες είναι μόνο στα Γερμανικά και τα Γαλλικά)
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Διοργανωτές:
Interkulturelles Netzwerk e.V.
Association Strollad La Obra
Arpeggio
Τόπος διεξαγωγής:
Camping Municipal de Kermalero

21 Route de l'Océan, 29770 Primelin, Γαλλία
Tel: +33 0298 748475

https://goo.gl/maps/WEYxDHp6pcpTWumb6
Website: https://primelin.fr/le-camping-de-kermalero/
e-mail: campingkermalero@wanadoo.fr
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