
 

 

“Liminal Open Days 3 - Προσομοίωση Δραματικής Σχολής” 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 21 & 22 Ιουλίου 

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 - 18:00 

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ (https://goo.gl/X2HkFe)  
Αιτήσεις συμμετοχής:  Μέχρι 16 Ιουλίου 

Ενημέρωση συμμετεχόντων - αποστολή υλικού/προγράμματος: 17 -18 Ιουλίου  

 

Τοποθεσία: Κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου, Αντιγόνης και Δαναΐδων, Χαλάνδρι, Τ.Κ: 152 32 (ΧΑΡΤΗΣ) 

 

Βίντεο πρόσκληση (Ε.Ν.Γ, Τιτλισμός, Voice over): εδώ (https://goo.gl/estkGu) 

 

 
 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Liminal Open Days - Προσομοίωση Δραματικής Σχολής”, 
διοργανώνεται για μια ακόμη φορά στο πλαίσιο του Our Festival 4 και σε προσκαλεί να λάβεις 
μέρος! 

Μετά την επιτυχημένη έκβαση των δυο προηγούμενων διοργανώσεων (Liminal Open Days 1 | 
Απρίλιος 2017 και Liminal Open Days 2 | Σεπτέμβριος 2017) ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
για το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Ιουλίου στο κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου.  

Για  2 ημέρες, συμμετέχοντες και εκπαιδευτές θα έρθουν σε επαφή με τα περισσότερα 
μαθήματα που διδάσκονται στις δραματικές σχολές εξερευνώντας και ακονίζοντας τα 
εκφραστικά τους μέσα.  

 

Στόχοι 

● Ο εμπλουτισμός της ομάδας η οποία έχει δημιουργηθεί από τα προηγούμενα Liminal 

Open Days  

● Η εξοικείωση, επαφή και εμπειρία εκπαιδευτών θεάτρου και συμμετεχόντων με μεικτές 

ομάδες. 

● Η αποτύπωση της εμπειρίας του διημέρου και η τροφοδότηση του υπό διαμόρφωση 

οδηγού για Συμπεριληπτική Θεατρική Εκπαίδευση. 

 

 
 

 

 

 

Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους 

 

https://docs.google.com/forms/d/1W_RP_bciUTcCPeAZ3N-aePZRht_CcsWwZuN5HPsqcW8/edit
https://goo.gl/X2HkFe
https://www.google.gr/maps/place/Youth+Center+of+Halandri+Municipality/@38.0136094,23.8039074,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a19854394fb1ed:0xfb74e2ead18726d!8m2!3d38.0136052!4d23.8061014
https://www.youtube.com/watch?v=KZ2xyBOZj54
https://goo.gl/estkGu
http://emeis.net.gr/our-festival-4/
http://emeis.net.gr/our-festival-4/
http://liminal.eu/liminal-open-days-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82/
http://liminal.eu/liminal-open-days-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82/
http://liminal.eu/liminal-open-days-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82/
http://liminal.eu/liminal-open-days-2-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82/
http://liminal.eu/liminal-open-days-2-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82/
http://liminal.eu/liminal-open-days-2-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82/


 

 

● Το πρόγραμμα είναι ανοικτό προς όλους* ανεξαρτήτως κοινωνικών, ηλικιακών, 

φυσικών, εθνικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών.  

● Βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί το προσωπικό κίνητρο του εκάστοτε υποψηφίου 

για συμμετοχή στην διαμόρφωση μεικτής ομάδας θεάτρου.  

● Η γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια είναι η ελληνική ενώ θα 

υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική Νοηματική γλώσσα. 

● Το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και οι χώροι διεξαγωγής είναι προσβάσιμα σε 

άτομα με αναπηρία.   

● Μετά την λήξη του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

● Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

● Δεκτές γίνονται αιτήσεις κάθε μορφής, όπως video, αρχείο ήχου. 

 

*Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του προγράμματος, θα πρέπει να κατέχουν την έγγραφη συγκατάθεση του/της 

κηδεμόνα τους. 

Οι εκπαιδευτές και το ακριβές πρόγραμμα του διημέρου θα ανακοινωθούν στους 

συμμετέχοντες σε δεύτερο χρόνο. 

 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες - Επικοινωνία  

 

Ιστότοπος: www.liminal.eu 

Ηλ. διεύθυνση:projects.liminal@gmail.com     

Τηλ./SMS: 6974182293 
 

 

http://www.liminal.eu/
mailto:projects.liminal@gmail.com

