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Ο ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΩΡΓΟ….
ΣΟ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ
Το Βιοηετνικό Βιομητανικό Δκπαιδεσηικό Μοσζείο, πνπ ιεηηνπξγεί
κε ηελ ελεξγό ζπκπαξάζηαζε

ηνπ Γήμοσ Λασρεωηικής θαη ηνπ

Τετνολογικού και Πολιηιζηικού Πάρκοσ Λασρίοσ, πξαγκαηνπνίεζε,
γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, ζε ζπλεξγαζία κε ην Μοσζείο Θεάηροσ
Σκιών «Δσγένιος Σπαθάρης» Γήμοσ Αμαροσζίοσ,
Οθησβξίνπ 2011, ζην Πάλσ Μεραλνπξγείν ηεο

ην Σάββαην 29
πξώελ Γαιιηθήο

Εηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ, 5 κε 8 ην απόγεπκα, εθδήισζε κε ζέκα:

«Ο Μπαρμπα-Γιώργος και άλλες φιγούρες τοσ Θεάτροσ
κιών» .
Οη

νηθνγέλεηεο,

πνπ

ζπκκεηείραλ,

είραλ

ηε

δπλαηόηεηα,

ρξεζηκνπνηώληαο αλαθπθιώζηκα πιηθά, λα θαηαζθεπάζνπλ, κε ηε
βνήζεηα ησλ εξκελεπηώλ ηνπ Μνπζείνπ θαη ησλ πξώελ εξγαδνκέλσλ ηεο
Γαιιηθήο Εηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ,

ην ζείν ηνπ Καξαγθηόδε,

Μπαξκπα-Γηώξγν, κε ηνλ ηξόπν πνπ ν Επγέληνο Σπαζάξεο δίδαζθε ηα
παηδηά. Σηε ζπλέρεηα, κε ηηο μερσξηζηέο θηγνύξεο πνπ είραλ
θαηαζθεπάζεη θαη δσγξαθίζεη, αιιά θαη κε άιιεο θηγνύξεο από ηελ
πινύζηα ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ Θεάηξνπ Σθηώλ έπαημαλ ζηνλ κπεξληέ
πνπ είρε ζηεζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Σηδεξνπξγείνπ, κε ηε βνήζεηα ηεο
θπξίαο Μέληαο Σπαζάξε θαη ηεο θόξεο ηεο Φσηεηλήο, δηαζθεδάδνληαο
θαη γλσξίδνληαο ηα κπζηηθά θαη ηελ ηέρλε ηνπ Θεάηξνπ Σθηώλ.
Επραξηζηνύκε ζεξκά όινπο όζνπο καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο
ζπκκεηέρνληαο ζηελ εθδήισζε, ηνπο εζεινληέο καο, πνπ θαηέβαιαλ θάζε
πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζή ηεο, όπσο, επίζεο, θαη ην 2ν

Δεκνηηθό Σρνιείν Λαπξίνπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε κνπζηθή θάιπςε ηεο
εθδήισζεο.
Επραξηζηνύκε, ηέινο, από θαξδηάο ην Μνπζείν Θεάηξνπ Σθηώλ
«Επγέληνο Σπαζάξεο» Δήκνπ Ακαξνπζίνπ θαη ηδηαίηεξα ηε Δηεπζύληξηα
θπξία Μέληα Ε.Σπαζάξε θαη ηελ θόξε ηεο Φσηεηλή πνπ, γηα δεύηεξε
ρξνληά, ράξηζαλ ζε παηδηά κα θαη κεγάινπο κνλαδηθέο ζηηγκέο ραξάο,
γέιηνπ θαη δεκηνπξγίαο.
Αθνινπζνύλ ζηηγκηόηππα από ηελ εκέξα ηεο εθδήισζεο.
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