χορευηική δράζη για ηο παιδί και ηο γονέα
contact_parent+kid με ηη Γωγώ Πεηραλή

Η θίλεζε θαη ε έθθξαζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο ηόζν γηα ην παηδί όζν θαη γηα ηνλ ελήιηθα. Τν
«contact_parent+kid» είλαη κηα δξάζε πνπ αγθαιηάδεη ηε ζρέζε γνλέα-παηδηνύ κέζα από ηελ
θίλεζε, ηελ έθθξαζε θαη ηε δεκηνπξγία. Εκβαζύλνληαο ηόζν ζηε ζρέζε κεηαμύ ηνπο, όζν θαη
ζηελ επξύηεξε ζπιινγηθή θίλεζε, απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε νπζηαζηηθή δνκή θαη θαηαλόεζε
ησλ ζρέζεσλ κηαο νκάδαο δξάζεο.
Με ελζνπζηαζκό θαη ελδηαθέξνλ, ζα αλαθαιύςνπκε ηνπο ρώξνπο κέζα θη έμσ από ην ζώκα
ρξεζηκνπνηώληαο απιέο ηερληθέο απηνζρεδηαζκνύ θαη εηθόλεο πνπ δηεπξύλνπλ ηε θαληαζία.
Θα αμηνπνηήζνπκε ηνλ πξνζσπηθό καο παικό, θαζώο θαη ζα νξίζνπκε θνηλνύο ξπζκνύο θαη
ζπλζήθεο ρξόλνπ πνπ ηα ζώκαηα ζε (δηά)δξαζε παξάγνπλ.
Μέζα από ρνξεπηηθά παηρλίδηα, εηθόλεο θαη ζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαζεκεξηλά, ζα
θξνληίζνπκε λα θέξνπκε ζην ζώκα καο ηε δσληάληα θαη ηελ επίγλσζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
θηλείηαη ζε ειεύζεξε ξνή, κε (ζπλ)αίζζεζε, ραξά θαη θαληαζία.
Μακάδεο, κπακπάδεο θαη παηδηά ειάηε λα θηλεζείηε θαη λα εθθξαζηείηε καδί καο!
Ηιηθία παηδηώλ: 2-5 εηώλ
Υιηθά γνλέσλ: αγάπε, ελδηαθέξνλ, θαληαζία γηα ην παηδί, ηελ θίλεζε, ηελ νκάδα
Δηάξθεηα δξάζεο: 1ώξα

Geo_Move για παιδιά Δημοηικού
ηο ζώμα ζηο χώρο με ηη Γωγώ Πεηραλή

Η πξαθηηθή "geo_move" αληιεί ζηνηρεία έκπλεπζεο θαη άζθεζεο από ηε ζπλεηδεηή θίλεζε,
ηνλ απηνζρεδηαζκό, ηηο βαζηθέο αξρέο θιαζηθνύ, ζύγρξνλνπ ρνξνύ, contact improvisation θαη
πνιεκηθώλ ηερλώλ. Μέζα από πνηθίιεο θόξκεο θίλεζεο θαη έθθξαζεο, θαη καδί κε ρνξεπηηθά
‘παηρλίδηα’ ζύγρξνλνπ απηνζρεδηαζκνύ ζα πξν(ζ)θαιέζνπκε ζην ζώκα καο ηε ζπλεηδεηόηεηα
θαη ηελ αίζζεζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θηλείηαη κε ξνή, ειεπζεξία, θξνληίδα, θαληαζία.
Φνξεύνληαο παξέα κε ηνπο θίινπο καο, ζα αλαθαιύςνπκε ηελ "θίλεζε εληόο θη εθηόο"
εξεπλώληαο ηνπο ρώξνπο κέζα θη έμσ από ηα ζώκαηά καο, ηηο δηαθνξεηηθέο πνηόηεηεο ηεο
θάζε θίλεζεο, θαζώο θαη ηηο αθεηεξίεο θαη πνξείεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην ρσξνρξόλν.
Παίδνληαο κε δπλάκεηο ηεο θπζηθήο πνπ ην εθπαηδεπκέλν θηλνύκελν ζώκα κπνξεί λα παξάγεη
θαη λα δηαρεηξίδεηαη, ζα απνιαύζνπκε ηόζν ηηο δηαδξνκέο ησλ πξνζσπηθώλ θηλεζηνινγηθώλ
καο ηαμηδηώλ, όζν θη εθείλεο ηηο κνλαδηθέο ρνξεπηηθέο ζρέζεηο πνπ δηαξθώο ζα δεκηνπξγνύληαη
κε ηνπο ζπγρνξεπηέο θαη κε νιόθιεξε ηελ νκάδα.

Ηιηθία παηδηώλ: 7-12 εηώλ
Δηάξθεηα δξάζεο: 1ώξα θη έλα ηέηαξην

