Θεατρική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής: «Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο»
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Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 μαθητές από τα εργαστήρια της κεραμικής, της ξυλουργικής
και της μαγειρικής επισκέφτηκαν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να παρακολουθήσουν
την θεατρική παράσταση για παιδιά «Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο». Τα παιδιά
παρακολούθησαν ένα ταξίδι στον κόσμο της μνήμης και των χαμένων αναμνήσεων, μέσα
από μια ευχάριστη παράσταση, με εικόνες φαντασίας, χρωμάτων και μουσικής. Μέσα από
γνώριμες για τα παιδιά περιστάσεις, αναδύθηκαν θέματα όπως η φιλία, οι οικογενειακές
σχέσεις, οι αναμνήσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δύναμη των συναισθημάτων και της
φαντασίας και πόσο αυτά ενεργούν στη δημιουργικότητα. Τα παιδιά απόλαυσαν την
παράσταση, συμμετείχαν στη διάδραση με τους ηθοποιούς και διασκέδασαν με τη ζωντανή
μουσική ακολουθώντας το ρυθμό και το τραγούδι. Μια επίσκεψη που χάρισε σε όλους
όμορφα συναισθήματα, διασκέδαση και χαμόγελα. Σε συμπαραγωγή με την Πολιτιστική
Εταιρεία ΕΑΝ και σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών που προσφέρει ένα
διαδραστικό παιχνίδι για τη βιωματική σύνδεση των παιδιών με την έννοια της μνήμης.

«Ο Κωστής ζει σ έναν κόσμο που μοιάζει να ξεχνά: ο μπαμπάς ταξιδεύει και ξεχνά να
γυρίσει, ο παππούς ξεχνά τι έφαγε το μεσημέρι, η μαμά φροντίζει για όλους και για όλα,
αλλά πολύ θα ήθελε να ξεχαστεί σε ένα εξωτικό νησί. Ο Κωστής φοβάται πως μια μέρα θα
ξεχάσουν και τον ίδιο. Ώσπου η σκέψη αυτή μοιάζει να βγαίνει αληθινή: φαίνεται πως
ξεχάσανε τα γενέθλιά του! Τότε θα μοιραστεί την τούρτα του με έναν καινούργιο
φανταστικό φίλο, τον Σωκράτη. Ο Σωκράτης είναι ελέφαντας. Και ως γνωστόν οι
ελέφαντες ποτέ δεν ξεχνούν. Ξέρουν μάλιστα πού βρίσκονται όλες οι χαμένες μνήμες.
Αγόρι και ελέφαντας θα ταξιδέψουν στη θάλασσα της μνήμης, θα ανακαλύψουν το
παράξενο νησί των παπουτσιών και τις σόλες που δεν λιώνουν. Μια καινούργια περιπέτεια
ξεκινάει για τον Κωστή και για την οικογένειά του. Στο κάτω κάτω, δεν είναι και μικρό
πράγμα ένας ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο»!
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