ΛΑΟΓΡΑΦΘΚΟ ΘΣΟΡΘΚΟ ΜΟΤΕΘΟ ΞΑΝΘΗ

Εκπαιδεσηικά προγράμμαηα
Λαογραθικού Θζηορικού Μοσζείοσ Ξάνθης
Ενόηηηα Α. η νεότερη ιςτορίασ τησ πόλησ τησ Ξάνθησ
Α 3. «Ο ΚΑΡΑΓΚΘΟΖΗ ΒΟΗΘΟ ΑΠΕΤΛΕΤΘΕΡΩΣΗ ΣΗ ΘΡΑΚΗ»

Γνωριμία με ηη νεόηερη ιζηορία ηης πόλης
Σίτλοσ Προγράμματοσ: «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΒΟΗΘΟ ΑΠΕΤΛΕΤΘΕΡΩΣΗ ΣΗ ΘΡΑΚΗ»
Ηλικία μαθητών: προςαρμοςμζνο για όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ
Χώροσ διεξαγωγήσ: Καπναποκικθ (Πλάτωνοσ 27) ι ΦΕΞ Παλιά πόλθ (πίτι
πολιτιςμοφ) αλλά προςαρμοςμζνο και για το ςχολείο
Διάρκεια προγράμματοσ: Από 90 ζωσ 120 λεπτά
Αριθμόσ παιδιών ανά πρόγραμμα: ζωσ 100
Κόςτοσ προγράμματοσ: 3€ ανά μακθτι.
Σο Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν του δραςτθριοτιτων, οργανϊνει
ζνα ακόμθ πρόγραμμα για τθν καλφτερη γνωριμία και κατανόηςη τησ τοπικήσ ιςτορίασ μασ.
ε ςυνεργαςία με το ΘΡΑΚΙΚΟ ΘΖΑΣΡΟ ΚΙΩΝ του Γιάννθ Βουλτςίδθ, παρουςιάηει τθν παράςταςθ καραγκιόηθ
με τίτλο «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΗΘ ΒΟΘΘΟ ΑΠΕΤΛΕΤΘΕΡΩΣΘ ΣΘ ΘΡΑΚΘ».

Σο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει πζρα από τθν παράςταςθ, ζνα
παιχνίδι γνωριμίασ με τουσ ιρωεσ του κεάτρου ςκιϊν και ςυμπλιρωςθ του
ερωτθματολογίου του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
τόχοσ είναι τα παιδιά να γνωρίςουν τθν τοπικι ιςτορία, να κατανοιςουν τα
γεγονότα, μζςα από μια ψυχαγωγικι παράςταςθ.
Με τον καραγκιόηθ κα γνωρίςουν τον αγϊνα των Θρακιωτϊν, αλλά και τισ
προςωπικότθτεσ που διαδραματίςανε κακοριςτικό ρόλο, ϊςτε ςιμερα να είμαςτε
ελεφκεροι.
Θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου και οι εργαςίεσ που κα κάνουν κα
ενδυναμϊςει τθ γνϊςθ τουσ για τθν τοπικι μασ ιςτορία.

χεδιαςμόσ & υλοποίηςη: Θρακικό θζατρο ςκιών / Μικρόσ Διάκοςμοσ / Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνθησ
Γιάννθσ Βουλτςίδθσ, Γεωργία Γιαννοποφλου, Βαςιλικι τρϊλθ, Παςχάλθσ Ξανκόπουλοσ, Γιάννθσ Γκορόγιασ,
Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Ιςιδϊρα Βουλκίδου, Αναίδα Χουρςουντιάν, Γιάννθσ Κατςοφλθσ, Μαρκζτα πανοφ.
Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ: Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτο εργαςτιριο, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθ
γραμματεία του Μουςείου.
Επικοινωνία : ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΗ

Αντίκα 7, 67132 Ξάνκθ Σθλ.: 25410 25421

Σο Θρακικό Θζατρο κιών του Γιάννη Βουλτςίδη είναι το μόνο επαγγελματικό κζατρο ςκιϊν ς’ όλθ
τθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ.
Θεωρείται ζνα από τα ςθμαντικότερα τθσ Ευρϊπθσ με δικό του
κζατρο ςτθν παραλία Ιμζρου ςτα όρια του Διμου Μαρωνείασ –
απϊν. Θ μεγάλθ του ςυμβολι ς’ αυτό το είδοσ τθσ τζχνθσ είναι
ότι ξανάκανε τον ‘’Καραγκιόηθ’’ λαϊκό κζατρο.
Οι παραςτάςεισ είναι με ηωντανι μουςικι και απευκφνεται
ιςότιμα ςε μικροφσ και μεγάλουσ.
Φιγοφρεσ ςκθνικά Γεωργία Γιαννοποφλου.
Σο Θρακικό κζατρο ςκιϊν του Γιάννθ Βουλτςίδθ κα βρίςκετε ςτθν Ξάνκθ για να μασ ψυχαγωγιςει με τισ
περιπζτειεσ του καραγκιόηθ και τθσ παρζασ του.
ΣΡΕΞΑΣΕ….!!!!!!!

«Σα Εκπαιδευτικά προγράμματα

του Λαογραφικοφ & Ιςτορικοφ Μουςείου Ξάνθησ
για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2017 – 18»
Σο Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων του οργανϊνει μια ςειρά εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων .
Σα προγράμματα είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ με εκπαιδευτικοφσ,
μουςειολόγουσ και καλλιτζχνεσ.
Απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ τθσ Α/θμιασ και Β/θμιασ και χωρίηονται ςε
τρεισ ενότθτεσ.
Ενότητα Α. Σοπική Ιςτορία
Γνωριμία με τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Ξάνκθσ
Ενότητα Β. Γνωριμία με τισ τζχνεσ
Προγράμματα για: Κινθματογράφοσ – Φωτογραφία - Μυρωδιά από μελάνθ – «νιματα με νοιματα»
Ενότητα Γ. Μουςική
(Εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο πλαίςιο των Φεςτιβάλ)

Φιλοπρόοδης

Ένωζης

ΛΑΟΓΡΑΦΘΚΟ ΜΟΤΕΘΟ ΞΑΝΘΗ
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