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Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο, που λειτουργεί με την
ενεργό συμπαράσταση του Δήμου Λαυρεωτικής και του Τεχνολογικού και
Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, σας προσκαλεί στην Παιδική Σκηνή του
Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν να παρακολουθήσετε το πασίγνωστο
παραμύθι του Κάρλο Κολόντι

«Πινόκιο»
Ημέρα : Κυριακή

18 Μαρτίου

2012

Κόστος συμμετοχής ανά άτομο 20€ (εισιτήριο και μεταφορά).
Ώρα αναχώρησης από το ΚΕΠ στο Λαύριο στις 13.00 μ.μ
Ώρα επιστροφής 18:30 μ.μ
Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 13 Μαρτίου 2012
Τηλέφωνο: 22920 25575
Γίνονται δεκτά εργατικά εισιτήρια
Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου……
Η ιστορία του Πινόκιο αρχίζει όταν ο γέρος
μαριονετίστας Τζεπέτο βρίσκει στο δρόμο
του ένα κομμάτι ξύλο που κλαίει και
γελάει.Τι περίεργο! Από το ξύλο αυτό,
αποφασίζει να κατασκευάσει μια όμορφη
μαριονέτα και να της δώσει το όνομα
Πινόκιο. Πινόκιο και Τζεπέτο δημιουργούν
μια παράξενη οικογένεια και ο ξύλινος
κούκλος μεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο που
θα μεγάλωνε και ένα πραγματικό παιδί!
Μα ο Πινόκιο βρίσκει πως η ζωή δεν είναι
καθόλου εύκολη. Αποφασίζει κρυφά να
πουλήσει το αλφαβητάρι του για να
παρακολουθήσει
μια
παράσταση
με
μαριονέτες. Στο δρόμο του συναντά μια
πονηρή αλεπού και έναν απατεώνα γάτο
που του κλέβουν τα χρυσά νομίσματα και
μέσα σ’όλα αυτά, πολλά πολλά ψέματα και
μια μύτη που μεγαλώνει. Στο τέλος
καταλήγει σε ένα μαγικό τσίρκο, όπου
μεταμορφώνεται σε γάιδαρο. Νιώθει πως
τώρα χάνει τον αγαπημένο του Τζεπέτο και ολόκληρος ο κόσμος γύρω του μοιάζει να καταρρέει.
Η καλή του Νεράιδα όμως του δίνει μια ακόμα ευκαιρία και τον μεταμορφώνει σε αληθινό αγόρι!
Σε αυτό το ταξίδι του μικρού μας ήρωα, τα σκηνικά μεταμορφώνονται μαγικά, μαζί με τους
ηθοποιούς, σε κάθε σκηνή. Μέσα από το γνωστό γοητευτικό τρόπο αυτοσχεδιασμού οι ηθοποιοί
δημιουργούν με τα σώματά τους τα εργαλεία ενός εργαστηρίου μαριονέτας, ένα τσίρκο…ακόμα
και την κοιλιά μιας φάλαινας!

Η εκδήλωση γίνεται υπέρ των σκοπών του Μουσείου

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

