Το

11.7.2022 - 22.7.2020

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.30π.μ. - 3.30μ.μ.

ένα πρόγραμμα για παιδιά 5-12 ετών
Δηλώσεις συμμετοχής:
www.cherrytree.gr

Σεράφειο
το πιο δημιουργικό Summer Camp της Αθήνας φιλοξενείται σε ένα
σύχρονο κέντρο πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων!
Η Cherry Tree Production & Creation με τα εργαστήρια του «Σχολείου της Τέχνης» διοργανώνει από το 2018 ένα μοναδικό
Art Summer Camp για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.
Σ’ ένα νέο φρέσκο σύχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας, οι μικροί μας φίλοι ακολουθούν ένα  
πρόγραμμα παιχνιδιού, κατασκευών και εργαστηρίων.  Στόχος μας είναι  να γνωρίσουν  όλες τις μορφές της Τέχνης, να εμβαθύνουν
σε αυτές και να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και φιλότεχνοι θεατές.
Από 11 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου τα παιδιά θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία ενός Art Summer Camp που συνδυάζει τη
ψυχαγωγία και την εκπαίδευση με την Τέχνη σε όλες τις μορφές της!
Καλλιτεχνική δ/νση: Αλεξάνδρα Κερασίδου
Σύμβουλος Πολιτισμού-σχεδιάστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων τέχνης για παιδιά και ενήλικες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ!

Ένα δεκαήμερο γεμάτο Τέχνη!
Από 11/07/2022 έως 22/07/2022
Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30 - 15:30

Επικοινωνία - Διοργάνωση:
CHERRY TREE
production & creation
Κλαζομενών 20, Ταύρος
Τ.Κ. 17778
www.cherrytree.gr
Τηλ. 210 3450376 - 6978 409945
info.cherrytreeproduction@gmail.com
www.facebook.com/cherrytreeproduction

Φιλοξενία Εκδήλωσης:
ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144, Αθήνα
Τ.Κ. 11854
www.serafio.gr
Τηλ. 2103426842
info@serafio.gr

Κόστος συμμετοχής:
• 1 παιδί: 220€,
• 2 παιδιά: 400€
Πληροφορίες - Εγγραφές:
www.cherrytree.gr

Φιλοξενία Εκδήλωσης

- Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
- Εργαστήριο Animation
- Εργαστήριο Θεατρικού παιχνιδιού
- Εργαστήριο Μουσικής Παιδείας
- Εργαστήριο Οριγκάμι
- Εργαστήρι Κινηματογράφου
- Εργαστήρι Καραγκιόζη
- Εργαστήρι Μοντέρνου χορού
- Εργαστήρι εικαστικών
- Εργαστήρι κατασκευών
- Επιτραπέζια παιχνίδια

CHERRY
TREE

production&creation

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
Αν κάποιος μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία τότε σίγουρα μπορεί και να τη γράψει.
Στόχος μας είναι να πείσουμε τα παιδιά ότι εφ’ όσον σκέφτονται κάτι με το μυαλό τους, τότε σίγουρα μπορούν και να τo
γράψουν με το ...χέρι τους βασιζόμενοι στην αρχή ότι ο κάθε ένας από μας είναι «εν δυνάμει» συγγραφέας!
Με όπλο τη φαντασία και έμπνευση από παραδοσιακά και κλασσικά παραμύθια, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τον
κόσμο του παραμυθιού και να δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εργαστήριο Animation
Το εργαστήριο αφορά σε μία βιωματική προσέγγιση της διαδικασίας δημιουργίας κινούμενης εικόνας (animation) και της
ενσωμάτωσής της σε διαδικασίες λύσης του θέματος μας. Συγκεκριμένα, σε ένα πάγκο εργασίας θα είναι τοποθετημένα
πρόχειρα αποσπώμενα στοιχεία που συνιστούν τον κόσμο της ιστορίας μας και αποτελούνται από διάφορα υλικά. Τα
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τόσο σκηνικά μέρη όσο και τους χαρακτήρες animation.
Με ένα μικρό προφορικό κείμενο θα τεθεί το θέμα της ιστορίας μας με την τεχνική του stop motion animation και θα ζητηθεί
από τους συμμετέχοντες να καταστρώσουν τον σχεδιασμό της δράσης που θα εξελιχθεί η ιστορία τους.
Εργαστήριο Δραματοποίησης-Θεατρικού παιχνιδιού
Μέσα από τις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά διευρύνουν τους ορίζοντές τους, καταλαβαίνουν τον εαυτό τους
αλλά και τον κόσμο των μεγάλων, ένα δυνατό μέσο έκφρασης που προσφέρει στο παιδί δημιουργία και το μέσο προσέγγισης
της θεατρικής τέχνης. Το παιδί καλείται να συμμετάσχει σε ολόκληρη τη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού, να αναλάβει
ρόλους, να βιώσει το θεατρικό φαινόμενο.
Εργαστήριο Μουσικής Παιδείας
Είναι μια σε βάθος περιήγηση σε βασικούς σταθμούς της μουσικής. Τα παιδιά μέσα από τα εργαστήρια θα γνωρίσουν μουσικά
όργανα, συνθέτες και μουσικές περιόδους της μουσικής, βασικές έννοιες της μουσικής θεωρίας, κανόνες μελωδικής ερμηνείας
και ρυθμού και θα αναπτύξουν πνεύμα συνεργατικότητας μέσα από ομαδικά μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες.
Εργαστήριο Οριγκάμι
Την εποχή που διπλώναμε σαΐτες και χάρτινα καραβάκια δεν φανταζόμασταν ότι αυτό είναι μια πανάρχαια μορφή τέχνης.
Δεν γνωρίζαμε ότι οι ρίζες της χάνονται στα βάθη της Ασίας και εντοπίζονται στην Ιαπωνία του 6ου αιώνα. Το origami που
σημαίνει στα ιαπωνικά «χαρτοδιπλωμα» είναι η τέχνη του να φτιάχνεις σχήματα, σχέδια, ζέα και διάφορα αντικείμενα με ένα
κομμάτι χαρτί. Στα μυστικά του Origami θα μυήσει τα παιδιά ο εκπαιδευτικός-εικαστικός.
Εργαστήρι Κινηματογράφου
Μπορεί μια κινηματογραφική ταινία να γίνει η αφορμή για να φτιάξουμε τους δικούς μας χαρακτήρες, να ζωγραφίσουμε
το αγαπημένο μας καρέ, να αναπαραστήσουμε τις δικές μας σκηνές, να γράψουμε τους δικούς μας διαλόγους, ακόμα και να
αλλάξουμε το φινάλε μιας ιστορίας;
Το Εργαστήρι Κινηματογράφου προσφέρει στα παιδιά μία μοναδική ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη λογική της εικόνας
και την τεχνική της αφήγησης. Επιπλέον, τους δίνει τη δυνατότητα να βιώσουν την ξεχωριστή χαρά της κινηματογραφικής
προβολής, αποκομίζοντας πλούσια εμπειρία.
Εργαστήρι Καραγκιόζη
Το θέατρο σκιών προσφέρει στα παιδιά διασκέδαση, γίνεται ευχάριστο παιχνίδι, αφήνει την φαντασία των παιδιών να
μεγαλουργήσει και προσφέρει μια ευκαιρία για δημιουργία και έκφραση, μαθαίνοντας τους ταυτόχρονα την προφορική
λαϊκή μας παράδοση. Φτιάχνουμε φιγούρες και διηγούμαστε την ιστορία τους, τη δράση τους και τη σχέση του κάθε ήρωα
με το θέατρο σκιών, μαθαίνουμε να παίζουμε πίσω από το μπερντέ την ιστόρα μας, ενώ συγχρόνως διασκεδάζουμε και
διδασκόμαστε.
Εργαστήρι εικαστικών
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με ποικίλα υλικά, να επεξεργαστούν διάφορες τεχνικές ζωγραφικής και να
εντοπίσουν τις δυνατότητες τους δημιουργώντας ατομικά και ομαδικά έργα ζωγραφικής και κατασκευές. Ποια τα σύγχρονα
ρεύματα της ζωγραφικής, τι ξέρουμε για τους μεγάλους ζωγράφους όλων των εποχών, πως ξεχωρίζουμε τα διάφορα
χαρακτηριστικά των εποχών. Αυτά και πολλά άλλα μας περιμένουν για να τα γνωρίσουμε από κοντά.
Εργαστήρι κατασκευών
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δημιουργικό και ενδιαφέρον καλλιτεχνικό εργαστήρι που συγκεντρώνει αλλά και συνδυάζει
διάφορες παλιές τεχνικής που έχουν διαχρονική αξία αλλά και σύγχρονες. Για τις κατασκευής χρησιμοποιούμε υλικά
από το εμπόριο αλλά και «υλικά άχρηστα» ευαισθητοποιώντας τα παΐδια στο θέμα της ανακύκλωσης και στην ιδέα της
επαναχρησιμοποίησης υλικών. Ο στόχος δεν είναι το τέλειο της κατασκευής αλλά η συμμετοχή τους σε ένα δημιουργικό
παιχνίδι για την ανάπτυξη της φαντασίας τους, της δημιουργικότητας τους και των ικανοτήτων τους.
Επιτραπέζια παιχνίδια
Τα επιτραπέζια δεν έχουν ηλικία και υπόσχονται αμέτρητες στιγμές γέλιου, σκέψης και διασκέδασης με τους φίλους μας. Τα
επιτραπέζια παιχνίδια ήταν διαδεδομένα σε όλους τους πολιτισμούς από τα αρχαία χρόνια ενώ αποτελούν ένα εναλλακτικό
και ενδιαφέρον εκπαιδευτικό εργαλείο κάνοντας μας να μάθουμε περισσότερα για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τις
κουλτούρες τους.

