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(*τα εκπαιδευτικά σεµινάρια  πραγµατοποιούνται
 υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας 
του Συµβουλίου της ΕΕ.)

Eκπαιδευτικά
Σεµινάρια

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΠΕΛΟ | MOHAMMED AWWAD
Ο ‘κύριος Καπέλο’, είναι ένας αλλιώτικος κλόουν που έρχεται στην Κύπρο 
για να αφηγηθεί την ιστορία του µέσα από µια εφηµερίδα. Μια 
εκπαιδευτική και ψυχαγωγική δραστηριότητα από τον Παλαιστίνιο ηθοποιό 
και εµψυχωτή Mohammed Awwad ο οποίος προσκαλεί τα παιδιά στον 
µαγικό του κόσµο για να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να αξιοποιήσουν 
τη φαντασία τους! Για ηλικίες 3+
KERIOS KAPELLO | MOHAMMED AWWAD
Kerios Kapello is a unique clown who comes to Cyprus to tell his story 
through his newspaper. Kerios Kapello created by the Palestinian 
performer and theatre educator Mohammed Awwad, is a mixture of fun, 
wittiness and learning. In his act, Kerios Kapello accompanies children 
into his magical world to sing, dance and make use of their imagination! 
Suitable for 3+

ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ | PURE COLOUR
Η χρωµατοθεραπεύτρια Έλενα Χατζηγεωργίου σας προσκαλεί να 
απολαύσετε µια βουτιά µέσα στο… χρώµα και να ανακαλύψετε µε τον πιο 
δηµιουργικό τρόπο µοναδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας, 
αλλά και τη σηµασία του χρώµατος στη ζωή σας… Για ηλικίες 5+
DIVE IN COLOUR | PURE COLOUR 
The specialist in Colour Therapy Elena Hadjigeorgiou invites you to enjoy 
a creative dive into… colour, discover unique characteristics of your 
personality and the impact of colour in your life... Suitable for 5+

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ | Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ & ΝΕΟΥΣ
Η εφηβική οµάδα των θεατρικών εργαστηρίων του Ιδρύµατος Πολιτιστικής 
∆ηµιουργίας για Παιδιά & Νέους µαζί µε τον θεατρολόγο και δάσκαλό τους 
Αυγερινό Σανταµά θα µας δώσουν µια µικρή γεύση του τί θα πει θέατρο δρόµου. 
Προσπαθείστε να τους βρείτε! Στο δεύτερο µέρος του προγράµµατος σας 
προσκαλούµε σε ένα µονόωρο θεατρικό εργαστήρι! Για ηλικίες 9+
STREET THEATRE WORKSHOP | YOUTH FOUNDATION
The Youth Foundation’s youth group of theatre workshops with their teacher 
Avgerinos Santamas will give us a small taste of street theatre. Try to find 
them! In the second part of the program come and join us in a one hour theatre 
workshop! Suitable for 9+ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΑΕΤΟ | 
ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆Η, ΑΘΗΝΑ ΦΡΕΝΑΡΙΤΟΥ, ΑΝΤΡΗ ΛΥΤΡΑ
Πινέλα, χαρτόνια, χρώµατα, χουλα χουπ, µικροί, µεγαλύτεροι και µεγάλοι ελάτε 
να ζωγραφίσουµε την πόλη! Για ηλικίες 2+
COLOUR THE KITE | 
ANDRY CHRISTOFIDI, ATHINA FRENARITOU, ANDRY LYTRA
Brushes, paper, hula hoop, children, young and adults come to help us colour 
the city! Suitable for 2+

FLAQUE: A BODY IN A SHAPE OF A PUDDLE | ΟΜΑ∆Α DEFRACTO
Παράσταση Ζογκλερικής
‘Εξωγενείς περιορισµοί, άλλοτε εύπλαστοι όπως τα ζογκλερικά και η 
βαρύτητα, και άλλοτε διακριτικοί και ανώνυµοι, µας αγγίζουν ακατάπαυστα, 
παραµορφώνουν τα σώµατά µας µέχρι που γινόµαστε οι εκφάνσεις αυτών 
των δυνάµεων’. 
A BODY IN A SHAPE OF A PUDDLE | CIE. DEFRACTO
Juggling Performance
‘Deformed by external constraints, some are palpable like juggling and 
gravity, others discrete and anonymous, touch us constantly. Deforming 
our bodies until we become the visible manifestation of these forces’. 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ; | 
THEATRO TRANSCENDENTAL 
(Αυτοτελές απόσπασµα)
Μπαίνοντας στον κόσµο ενός σκύλου, της Λούλου, που µένει µόνος του όταν 
ο άνθρωπός του λείπει, βλέπουµε τον εαυτό µας µέσα από τα µάτια ενός 
πλάσµατος που αντιλαµβάνεται τους ανθρώπους όπως εµείς µπορεί να 
αντιλαµβανόµαστε τις θεότητες. Αλλά ποιές πτυχές της ανθρωπότητας, του 
δικού της ‘τέλειου’ ανθρώπου δεν βλέπει η Λούλου? «Αναπάντεχα 
πειστικό...Ελκυστικό και αισθητικά ευχάριστο». Εφηµερίδα ScottsG-
Edinburgh Fringe Festival 2012.
HERE’S WHAT I KNOW ABOUT HUMANS BY LULU THE DOG | THEATRO 
TRANSCENDENTAL
(Segment)
As we enter the world of Lulu the dog, left alone for many hours while her 
beloved human is away, we see ourselves through the eyes of a creature 
that perceives humans as we might perceive divinities. But what aspects of 
humanity, of her own 'perfect' human are Lulu's innocent eyes blind to? 
“Surprisingly compelling… charming and visually pleasing” ScottsG 
newspaper-Edinburgh Fringe Festival 2012

.

TAT-TNABAR & TAT-TNABAR EXTREME VOICES
Παίζουν µουσική µε οτιδήποτε άλλο εκτός από µουσικά όργανα! Χρησιµοποιούν 
κατσαρόλες, σκούπες, χαρτιά, κουβάδες, λαχανικά! Οι Tat-tnabar σε µια 
µοναδική µουσική παράσταση παρέα µε την παιδική χορωδία Tat-tnabar 
Extreme Voices!
TAT-TNABAR & TAT-TNABAR EXTREME VOICES
They play music with everything else except musical instruments! They use 
pots, buckets, paper and vegetables! Tat-tnabar in a unique music perfor-
mance with the participation of the children’s choir Tat-tnabar Extreme 
Voices!

ΑΠΟΨΗ | ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥ
Κάποιες φορές βρίσκεσαι εγκλωβισµένος σε ένα συναισθηµατικό χάος, 
νοµίζοντας ότι δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Η λύση, όµως, είναι κοντά στην 
καρδιά σου, ένας συνδυασµός συναισθήµατος, άποψης και επιλογής...
*Με την υποστήριξη του Τµήµατος Μουσικής & Χορού του Πανεπιστηµίου της 
Λευκωσίας.
PERSPECTIVE | ELENI PETROU
At times you will find yourself entrapped in an emotional chaos, thinking that 
there is no way out. However, the solution is close to your heart, a combination 
of emotion, perspective and choice...
*The project is supported by the Department of Music & Dance of the Univer-
sity of Nicosia.

FLAQUE: A BODY IN A SHAPE OF A PUDDLE | ΟΜΑ∆Α DEFRACTO
Παράσταση Ζογκλερικής
FLAQUE: A BODY IN A SHAPE OF A PUDDLE | CIE. DEFRACTO
Juggling Performance

ΤΑ ΚΑΤΣΙΑΡΙΣΜΑΤΑ 
Τα µερµηγκάκια σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό Όµιλο Λάρνακας και τη 
συµµετοχή καλλιτεχνών, κοινού και εθελοντών επιφυλάσσουν ένα όµορφο, 
διασκεδαστικό και... θορυβώδες κλείσιµο σε µια µέρα γεµάτη... καλλιτεχνικές 
ενοχλήσεις! 
TA KATSIARISMATA 
The little ants in collaboration with Larnaca Cycling Club and with the partici-
pation of artists, audience and volunteers will offer a beautiful, funny and… 
noisy closing of a day full of… artistic trouble!

JUGGLING WORKSHOP
JUGGLING:  EXPLORATIONS IN TECHNIQUE AND CREATIVITY
ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΟΜΑ∆Α CIE. DEFRACTO | GUILLAUME MARTINET (ΓΑΛΛΙΑ)

Ένα διήµερο εντατικό σεµινάριο για επαγγελµατίες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες, 
που στοχεύει να εξοικειώσει τους συµµετέχοντες µε την τεχνική του juggling

Ηµεροµηνίες & Ώρες: 13-14 Οκτωβρίου  | 10.00πµ-4.00µµ (1 ώρα διάλειµµα) 
Χώρος: Ίδρυµα Πολιτιστικής ∆ηµιουργίας για Παιδιά και Νέους, Αγ. Λαζάρου 81-83
Γλώσσα ∆ιεξαγωγής Σεµιναρίου: Αγγλικά
Κόστος Συµµετοχής: 100€ (για φοιτητές, 80€)
Για περισσότερες πληροφορίες: angelina@amongtheants.com | 97.624293

JUGGLING:  EXPLORATIONS IN TECHNIQUE AND CREATIVITY
Cie. Defracto | Guillaume Martinet (France)
A two-day intensive workshop for professional and amateur artists that aims to 
introduce  a graphical and rhythmical vision of juggling.
Date & Time: 13th-14th October 2012 | 10am-4pm(with 60 minutes break)
Price: 100 euros (for students, 80 euros)
Working Language: English
Venue: Youth Foundation, 81-83 Ag. Lazarou St. 
For further information: angelina@amongtheants.com | 97.624293

THEATRE GAMES WORKSHOP
ΤΟ ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ: “ΠΟΣΟΙ ΧΩΡΑΝΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ;”
ΑΠΟ ΤΗ ΡOΖΑ ΠΡΟ∆ΡOΜΟΥ

Ένα βιωµατικό εργαστήρι για παιδιά στο οποίο το θεατρικό παιχνίδι χρησιµοποιείται
ως το βασικό µέσο έκφρασης, δηµιουργίας και επικοινωνίας για ηλικιες 9-12 ετών.

Ηµεροµηνίες & Ώρες: 13-14 Οκτωβρίου | 10πµ-2µµ (µε 45’ διάλειµµα)
Χώρος: Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών Λάρνακας | Λ. Μακαρίου Γ’ & Καλογραιών 4
Γλώσσα ∆ιεξαγωγής Σεµιναρίου: Ελληνικά
Κόστος Συµµετοχής: 30 ευρώ (για αδέλφια, ειδική τιµή 50 ευρώ)
Για περισσότερες πληροφορίες: constantina@amongtheants.com | 99.436555

KALEIDOSCOPE: HOW MANY FIT INSIDE ME?
A theatre games workshop for children by Rosa Prodromou
Date & Time: 13th-14th October 2012 | 10am-2pm (with 45 minutes break)
Price: 30 euros per child (for 2 siblings, 50 euros)
Working Language: Greek
Venue: Larnaca House of Letters & Arts | Makariou Avenue III & Kalogreon 4 
For further information: constantina@amongtheants.com | 99.436555

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι | ΡΟΖΑ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 
Το ‘Λουλούδι’ είναι ένα κινούµενο άγαλµα, κλασσική µορφή του θεάτρου δρόµου. Έχει 
χαρακτήρα κωµικό, ευαίσθητο και αυθόρµητο, και κάνει τα πάντα για την προσοχή των 
περαστικών, συχνά µε απρόβλεπτα αποτελέσµατα! Για ηλικίες 2+
FLOWER | ROSA PRODROMOU
The ‘Flower’ is a moving statue, a classical figure in street theatre. It is joyful, sensi-
tive and spontaneous, and would do anything for the attention of passersby, with often 
unpredictable consequences! Suitable for 2+

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | BABY FACE PARTY ENTERTAINMENT
Μικροί µας φίλοι, σας προσκαλούµε σε ένα απόγευµα γεµάτο χρώµατα! Καλλιτέχνις: 
Πόπη Ρότσα
FACE PAINTING | BABY FACE PARTY ENTERTAINMENT
Young ones join us for a fun afternoon full of colours! Artist: Bobi Rotsa

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ∆ΕΝΤΡΟ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ο άρχοντας µιας πόλης ανησυχεί για τη µόλυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται 
απ’τους ανθρώπους και ζητά τη βοήθεια του µάγου της περιοχής για να λύσει το 
πρόβληµα. Ο µάγος, µε τη βοήθεια ενός µαγεµένου δέντρου, θα καταφέρει να βρει τη 
λύση. 
Η συµµετοχή του κοινού είναι απαραίτητη!
KARAGIOZIS AND THE MAGIC TREE | CHARALAMBOS CHARALAMBOUS
The sovereign of a city is worrying about environmental pollution caused by humans 
and asks the local magician to help him find a solution. The magician, with the help of 
a magic tree, will manage to solve the problem. 
The participation of the audience is necessary!

THE SEED PROJECT | ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆Η, ΑΘΗΝΑ ΦΡΕΝΑΡΙΤΟΥ
Εικαστική εγκατάσταση στην πλατεία Ερµού.
THE SEED PROJECT ANDRY CHRISTOFIDI, ATHINA FRENARITOU
Installation at Ermou square.
Have a seed
Have a seat
With one move you can
Feel us
Feed us
We need you
Please have a seed

Με αφορµή το FIRST ATTEMPT, ο πολιτιστικός φορέας 'Ανάµεσα στους 
Μέρµηγκες' επιθυµεί να έρθει σε επαφή µε καλλιτέχνες που 
δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται την Κύπρο για να γνωρίσει τη δουλειά 
τους.
Λευκωσία 7 Οκτωβρίου | Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγ. Οµολογητών | 4-6:30 µ.µ.
Λάρνακα 14 Οκτωβρίου | Καφενείο Περί Τέχνης | 6-8:30 µ.µ
 
Using FIRST ATTEMPT as a starting point, Among the Ants wish to meet 
artists who are based in or visiting Cyprus. 
Nicosia 7th October |  Politistiko Ergastiri Agion Omologiton | 4-6:30p.m
Larnaca 14th October | Kafeneion Peri Technis | 6-8:30p.m
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This project was made 
possible by Rotaract 
Club Larnaca Kition 
and Among the Ants.
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