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Αντί... Προλόγου  

Η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας ολοκληρώνει φέτος 32 χρόνια συνεχούς πολιτιστικής 
δραστηριότητας στην πόλη, αφιερωμένης, όμως ιδιαίτερα,  στα παιδιά και στη νεολαία.  

Τα τελευταία 25 χρόνια ασχολήθηκε με την τέχνη του κουκλοθέατρου θεωρώντας ότι 
η μαγική αυτή τέχνη είναι ιδανική για την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την ολοκλήρωση 
της προσωπικότητας των παιδιών, ακόμα και σαν εργαλείο διδασκαλίας στην τάξη. 

Το 2014 καλλιεργήθηκε, από την καλλιτεχνική επιτροπή της πρότασης «Καλαμάτα Πο-
λιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021», ο σπόρος της ιδέας ενός διεθνούς φεστιβάλ Κου-
κλοθέατρου. Αυτός ο σπόρος, μετά τη μη ευόδωση της πρότασης να γίνει η Καλαμάτα 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης , έμεινε αδρανής μέχρι το 2017, όπου, με αποκλειστική 
πρωτοβουλία της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, φύτρωσε, βλάστησε και δημιούργησε 
το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου. Από τότε και για 4 χρόνια έβγαλε βλαστούς και 
ρίζες αποκτώντας εμπειρίες μοναδικές, στιγμές ανεπανάληπτες, στέρεες φιλίες και γερούς 
δεσμούς αγάπης και αλληλοεκτίμησης με εθελοντές-υποστηρικτές και εξαιρετικούς καλ-
λιτέχνες στον κόσμο των κουκλοπαικτών. Έγινε διάσημο για τη οργάνωση και τη φιλοξε-
νία του. Και παρά τις όποιες αντιξοότητες και δυσκολίες που δημιούργησε η Πανδημία το 
2021 το 5ο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου άνθισε και άπλωσε τα κλαδιά του έξω από τα σύνορα 
της Ελλάδας και έγινε διεθνές. Απέκτησε μια ιδιαίτερη αξία και ακτινοβολία, ως το μονα-
δικό Φεστιβάλ που κινείται και διοργανώνεται αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς μόνο από δη-
μιουργικούς εθελοντές.    

Φέτος το 6ο Φεστιβάλ φιλοξενεί 68 σημαντικούς καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, την 
Ισπανία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία. Προσφέρει 12 δωρεάν παραστάσεις και δρώμενα 
σε ειδικά σχολεία και σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους της πόλης. Ζωντανεύει 35 παρα-
στάσεις για παιδιά και ενήλικες. Διοργανώνεται υπό την Αιγίδα του ΕΟΤ προβάλλοντας την 
πόλη μας τουριστικά. Ταξιδεύει έξω από την Καλαμάτα στη Δημητσάνα και το Ναύπλιο, 
συνεχίζοντας τη άψογη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τη Σχολή θε-
άτρου Ναυπλίου και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 

Το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου είναι πλέον ένας σημαντικός και απαραίτητος πολιτιστι-
κός θεσμός της Πόλης και ανήκει στα παιδιά και στους πολίτες της. Έχει όμως ανάγκη απα-
ραίτητης και ισχυρής στήριξης από την Πολιτεία για να συνεχίσει να ανθίζει. Η αβεβαιότητα 
και η ανασφάλεια της κάλυψης του κόστους μέχρι τελευταία στιγμή πρέπει να εκλείψει. 

Είναι υπόθεση όλων μας, από τον πιο υψηλά ιστάμενο άρχοντα μέχρι τον τελευταίο πο-
λίτη, η στήριξη και η επιτυχία του. Είναι ένα σημαντικό δώρο προς τα παιδιά, τη νεολαία και 
τους πολίτες όλων των ηλικιών, σε μια εποχή απαξίωσης και εξαφάνισης της αισθητικής 
και της ποιότητας της ψυχαγωγίας. 

Από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ 
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Το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας συνεχίζει το γοητευτικό ταξίδι του, 
προσφέροντας με μοναδικό τρόπο τη μαγεία της τέχνης και του πολιτισμού, στα παι-
διά αλλά και στο ενήλικο κοινό. 

Για έκτη χρονιά το φεστιβάλ διαγράφει σταθερή ανοδική πορεία και με το πλούσιο 
πρόγραμμά του, δημιουργεί έναν ιδανικό τόπο συνάντησης καλλιτεχνικών ρευμάτων 
αλλά και διευκολύνει την εύρεση κοινών τόπων μεταξύ των δημιουργών και του κοι-
νού, που έχει αγκαλιάσει το θεσμό. Ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό για την πόλη της 
Καλαμάτας αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου.  

Στις παραστάσεις που έχουν προγραμματιστεί και στις εκπαιδευτικές δράσεις που τις 
συνοδεύουν, σημαντικοί καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με την 
τέχνη του θεάτρου της κούκλας και της αφήγησης έρχονται να μας εμπνεύσουν, να μας 
ψυχαγωγήσουν και να μοιραστούν τη δουλειά τους, με όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλι-
κίας. Παράλληλα προβάλλουν σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και βοηθούν την αν-
θρώπινη ψυχή να σηκώσει τα μάτια και να κοιτάξει μακριά. 

Θέλω να συγχαρώ, την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, όσους δούλεψαν επίμονα και 
σκληρά για την υλοποίηση της φετινής διοργάνωσης, καθώς και όλους τους δημι-
ουργούς και συντελεστές των παραστάσεων, των εργαστηρίων και των θεατρικών 
δρώμενων. 

Εύχομαι καλή επιτυχία, σε έναν ωφέλιμο θεσμό που συντελεί στην πολιτιστική άνθιση 
του τόπου μας. 

Παναγιώτης Ε. Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
 
 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας αποτελεί, πλέον, ένα σημαντικό πολιτι-
στικό θεσμό για την πόλη μας. Μία ακόμα απόδειξη ότι η Καλαμάτα διατηρεί μια ιδιαίτερη 
σχέση με τον Πολιτισμό.  

Η ανάπτυξη και διεθνής απήχηση του Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, επιβεβαιώνει 
ότι στην πόλη μας μπορούν να παραχθούν και να ευδοκιμήσουν ποιοτικές πολιτιστικές δρά-
σεις πέραν των συνόρων της Ελλάδας. Θίασοι ελληνικοί και ξένοι, με δεκάδες κουκλοπαί-
κτες δίνουν και φέτος το καλλιτεχνικό τους παρόν, με πολλές παραστάσεις και παράλληλες 
δράσεις.  

Ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε επιλέξει να επενδύουμε στον Πολιτισμό. Θεωρούμε δε ότι 
είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι η παρούσα διοργάνωση αφορά τα παιδιά, που είναι 
οι κύριοι θεατές του. Αυτό μας δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη στήριξης του Φεστιβάλ καθώς 
και όλων εκείνων των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών πολιτισμού που αναπτύσσονται 
στο Δήμο μας.  

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, του οποίου ο 
Δήμος είναι αρωγός και συμπαραστάτης. 

Θανάσης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας
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Μουσική παρέλαση με το σύνολο κρουστών Μπάντα QUILOMBO 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Μαΐου 2022 
Ώρα: 18.00 

ΚΥΡΙΑΚΗ  22 Μαΐου 2022 
Ώρα: 12.00 
Κεντρική  Πλατεία- Πεζόδρομοι Αριστομένους  
Διάρκεια 70’ • Ηλικία: 3+ 

Η μπάντα κρουστών Quilombo απαρτίζεται από ένα πολυπληθές σύνολο 17 ατόμων που παίζουν 
ταυτόχρονα διαφορετικά κρουστά και δίνουν ένα εκρηκτικό μουσικό αποτέλεσμα, Samba Batucada 
και Samba Reggae, ένα αμάλγαμα βραζιλιάνικου, αφρικάνικου, κουβανέζικου και φυσικά reg-
gae ρυθμού.  Αναπόσπαστο κομμάτι της μπάντας είναι η χορευτική κίνηση των μουσικών αλλά 
και η δυνατότητά τους να μετακινούνται εν ώρα παιξίματος προσφέροντας ένα εντυπωσιακό 
οπτικό-ακουστικό θέαμα. Την μπάντα μπορεί επίσης να συνοδέψει το χορευτικό σχήμα των 
Quilombo που κινείται ακούραστα σε ρυθμούς samba ανεβάζοντας το αισθητικό αποτέλεσμα και 
την ενέργεια στα ύψη.  

Διεύθυνση: Σερβίων 8 & Λ. Αθηνών 44, Ακαδημία Πλάτωνος   
Επικοινωνία: Τηλ.: 210 5227961, 6973212650, 6938736307  
Email: info@quilombo.gr 
 www.quilombo.gr  
fb: Quilombo Centro Cultural 
Eπικοινωνία: Στέφανος Κόρακας 

Το δρώμενο - Η ομάδα καλλιτεχνών

"Κέντρο Πολιτισμού Quilombo"  
Quilombo Centro Cultural 
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 

«The Loony circus» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

                                                          ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Μαΐου 2022 
                                          Ώρα:19.30 • Χώρος πατινάζ - Πάρκο ΟΣΕ  

     ΚΥΡΙΑΚΗ  22 Μαΐου 2022 
                                          Ώρα:13.30 • Κεντρική Πλατεία  
                                                   Διάρκεια: 40΄• Ηλικία: 4+  

Το θέατρο μαριονέτας ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ δημιουργήθηκε τo 1996 από το Νίκο Τόμπρο και την 
Ελένη Παναγιώτου, κουκλοποιούς και κουκλοπαίκτες με έδρα τα Βασιλικά της Β. Εύβοιας. Έχουν 
συμμετάσχει σε 39 διεθνή φεστιβάλ σε 15 χώρες. 
Ενδιαφέρονται για το συνδυασμό του θεάτρου κούκλας με άλλες τέχνες, γι’ αυτό και έχουν συνερ-
γαστεί με καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάτρου, της μουσικής και του τσίρκου. Έχουν κάνει εργα-
στήρια κατασκευής και εμψύχωσης κούκλας για παιδιά και ενήλικες . 
Ο Νίκος Τόμπρος εκτός από την πορεία του ως κουκλοπαίκτης-κουκλοποιός παρακολούθησε σεμι-
νάρια σωματικoύ θεάτρου, υποκριτικής, χορού, κλόουν και σύγχρονου θεάτρου σκιών. 
Η Ελένη Παναγιώτου,επίσης κουκλοπαίκτρια-κουκλοποιός είναι κοινωνική λειτουργός και έχει πα-
ρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με εμψύχωση αντικειμένων, θεατρικό φωτισμό, ζωγραφικής και 
stop motion animation. 

Διεύθυνση: Ιφιγένειας 37, ΙΛΙΟΝ • Τηλ.: 6932274208 • Email: antamapantahou@gmail.com 
puppetryanimation.blogspot.gr • Επικοινωνία: Ελένη Παναγιώτου 

Ο θίασος

Πρόκειται για μία διαδραστική παράσταση θεάτρου δρό-
μου με μάσκες και  μαριονέτες  που δανείζεται τη θεμα-
τολογία της από το  τσίρκο με ήρωες πρωταγωνιστές ένα 
ζευγάρι κλόουν (performers - κουκλοπαίκτες με μάσκα), 
έναν μάγο χωρίς πόδια (μαριονέτα άμεσου χειρισμού, 
μεγάλου μεγέθους) και 3 μαριονέτες-ακροβάτες. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Τόμπρος 
Κατασκευές, Εμψύχωση: Θέατρο μαριονέτας ΑΝΤΑΜΑ-
ΠΑΝΤΑΧΟΥ 
Ενδυματολόγος : Όλγα Γερογιαννάκη 

Το έργο
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ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ  

«Μία πετρόσουπα» 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
ΚΥΡΙΑΚΗ  22 Μαΐου 2022 
Ώρα:11.00 • Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου                                                                                                              
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαΐου 2022 
Ώρα: 11.00 • Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου                                                                                                             
Διάρκεια: 45΄• Ηλικία: 4+  

Το κουκλοθέατρο Καραμπόλα γεννήθηκε το 1996 στη Ρόδο. Πραγματοποίησε παραστάσεις και ερ-
γαστήρια κατασκευής κούκλας στο Εθνικό Θέατρο της πόλης σε σχολεία στα χωριά της Ρόδου και 
στα γύρω νησιά μέχρι τον Οκτώβριο του 2004. Τα τελευταία 17 χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα και 
δίνει παραστάσεις σε θεατρικές σκηνές, Φεστιβάλ, μουσεία, σχολεία, και ιδρύματα. Οι δάσκαλοι που 
δίδαξαν, ενέπνευσαν και εμπνέουν την ομάδα μας: Τάκης Σαρρής, Καίτη Μπούλη, Alfred Casas, 
Rene Baker, Νίκος Τόμπρος, Στάθης Μαρκόπουλος, Peter Schumann.  Μέλος της UNIMA Ελληνικό 
Κέντρο Κουκλοθέατρου. Η ομάδα από τον Ιούνιο του 2020 με την εκπομπή ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΑΕΙ 
ΣΥΝΝΕΦΟ αφηγείται παραμύθια απ' όλο τον κόσμο στο Ραδιόφωνο Λυχνάρι. 

Διεύθυνση: Φιλερήμου 27 , 85132 Ρόδος 
Τηλ.: 6979500615 
Email: karabola.puppet.theatre@gmail.com  
Επικοινωνία: Φαίη Ρεϊζίδου 
http://karabolapuppettheatre.blogspot.gr/ 

Ο θίασος

Ένας ταξιδιώτης προσγειώνεται με το αχλαδο-
ποδήλατό του σε μια πολύχρωμη πολιτεία! Είναι 
στην πλαγιά ενός βουνού, γεμάτο δέντρα και 
πηγές. Οι κάτοικοι όμως αυτού του τόπου είναι 
κλειδαμπαρωμένοι στα σπίτια τους. Ο ταξιδιώ-
της ζητάει μια ζεστή γωνιά για να περάσει τη 
νύχτα του. Αλλά κάτι δεν πάει καλά σ' αυτόν τον 
παράξενο τόπο. Τι να συμβαίνει άραγε στη χρω-
ματιστή πολιτεία; Γιατί τα πορτοπαράθυρα είναι 
όλα κλειστά;  
Τι θα συμβεί όταν θα χτυπήσει την πρώτη πόρτα; 
Ένα παραδοσιακό παραμύθι από την Πορτογαλία 
με χειροποίητες κούκλες και ζωντανή μουσική. 
Μια ιστορία που με πολύ χιούμορ και παιχνίδι 
θίγει θέματα ευαίσθητα και βαθιά ανθρώπινα. Τη 
δύναμη, την προσφορά, το μοίρασμα. Μπορεί μια  
πέτρα να φέρει τους ανθρώπους κοντά στη φύση 
τους;  

Συγγραφέας- Σενάριο: Λαϊκό παραμύθι 
Σκηνοθεσία, Κατασκευές, Εμψύχωση: Φαίη Ρεϊζί-
δου 
Μουσική: Διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών  
Καλλιτεχνικές τεχνικές: Επιτραπέζιες κούκλες 
άμεσου χειρισμού 

Το έργο
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ 

     «Φεγγαρόσουπα» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαΐου 2022 

Ώρα: 10.00  &  18.30  

Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ . 

Διάρκεια 60΄• Ηλικία: 4+

Η ομάδα κουκλοθέατρου Κοκου-Μουκλό ιδρύθηκε το 2003 από τις  κουκλοπαίκτριες  Βάσω Για-
ρένη και Ηρώ Θεοδώρου. Μέχρι σήμερα έχει ανεβάσει δέκα παιδικές παραστάσεις και δύο παρα-
στάσεις για ενήλικες. Η ομάδα έχει συνεχή παρουσία από το 2003 στο χώρο του κουκλοθέατρου 
δίνοντας παραστάσεις σε σχολεία, θέατρα, φεστιβάλ, ενώ τους θερινούς μήνες περιοδεύει σε Δή-
μους όλης της Ελλάδας. Στο πέρασμα του χρόνου η ομάδα έχει πλαισιωθεί με αξιόλογους νέους συ-
νεργάτες, μουσικούς, φωτιστές, ηθοποιούς, σκηνογράφους,  ενδυματολόγους, συγγραφείς κ.ά. 
Επίσης, μέσα από τη συνεργασία με άλλες τέχνες και καλλιτέχνες, η ομάδα εξελίσσεται εκφραστικά, 
τεχνικά και αισθητικά. Η ομάδα είναι ενεργό μέλος του Ελληνικού Κέντρου της Διεθνούς  Ένωσης 
Κούκλας UNIMA, (Union Internationale de la Marionnette). 

Τηλ.: 6937126015 • Email: kokoumouklo@gmail.com • Επικοινωνία: Ηρώ Θεοδώρου 

Ο θίασος

Ο πονηρός Μάγος ανακατεύει στο τσουκάλι του 
μια θαυματουργή Φεγγαρόσουπα! Μα τα ξόρκια 
του είναι μπαγιάτικα και τα μαγικά του χαλα-
σμένα…  Ο πιστός βοηθός του είναι πάντα δίπλα 
του κάνοντας όμως ένα σωρό γκάφες! Ως που 
δύο μικρά παράξενα πλάσματα μπλέκονται στα 
πόδια του... Θα καταφέρουν άραγε να μεταμορ-
φωθούν πίνοντας τη μαγική Φεγγαρόσουπα;  
...Θα καταφέρουν να γίνουν σαν τους άλλους για 
να αποκτήσουν φίλους... Μια παράσταση που θα 
δώσει στα παιδιά το ερέθισμα να συλλογιστούν 
πως η μοναδικότητα του καθενός μας είναι ο πιο 
πολύτιμος θησαυρός! 

Συγγραφέας-Σενάριο: Φίλλιπος Μανδηλαράς, 
Βάσω Γιαρένη 
Εμψύχωση: Βάσω Γιαρένη, Ηρώ Θεοδώρου, 
Αγγελική Γουναρίδη 
Κατασκευές, Εμψύχωση: ομάδα Κοκου-Μουκλό 
Σχεδιασμός φωτισμού: Γιάννης Νερουλίδης 
Μουσική: Σοφία Ταμβακοπούλου 

Το έργο
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

 «Το Βάσανο του Καραγκιόζη» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣH: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαΐου 2022 

Ώρα: 20.00 

Εργατικό Κέντρο 

Διάρκεια 45’ • Ηλικία: 16+ 

Ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος είναι γεννημένος το 2002 και κατάγεται από την Καλαμάτα. Είναι 
φοιτητής στο τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από 
την ηλικία των οχτώ χρόνων ασχολείται με την τέχνη του Θεάτρου Σκιών μαζί με την αδερφή του 
και συνεργάτη του, Γεωργία Δημητρακοπούλου.  Από το 2011 μέχρι σήμερα παίζουν μαζί παρα-
δοσιακές παραστάσεις Καραγκιόζη βασισμένοι στην  εμπειρία και τον αυτοσχεδιασμό, σε αρκετές 
περιοχές της Μεσσηνίας, σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, χωριά και φεστιβάλ. Ο Κωνσταντί-
νος είναι και μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών. Στην διάρκεια αυτών των χρόνων 
της δραστηριότητας ο Θίασος έχει ασχοληθεί με κλασικά κείμενα του Θεάτρου Σκιών αλλά και με 
πρωτότυπες ιδέες και κείμενα. Έχει συνεργαστεί με Δήμους και πολιτιστικούς φορείς όπως και με 
το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας.  
Διεύθυνση: Λυκούργου 24 Καλαμάτα, 24100 • Κιν.: 6987447476 
E-mail: demetrakopoulosk@gmail.com • Fb: Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου 
Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 

Ο θίασος

Πρόκειται για μια συρραφή διαφόρων επεισοδίων από διαφορετικές παραστάσεις θεάτρου σκιών 
σε μια μεγαλύτερη, συνθέτοντας μία νέα διασκεδαστική και περιπετειώδη ιστορία για μεγάλους. Ο 
λαϊκός μας ήρωας πιο επίκαιρος από ποτέ, μέσα από το σαρκαστικό χιούμορ του και την πηγαία 
ορμή του θα ανατρέψει την πραγματικότητα, θα συναντήσει δαίμονες αλλά θα αντικρίσει και κατά-
ματα τον θάνατο.   
Ιδέα/Σκηνοθεσία/Κατασκευές: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 
Εμψύχωση, φωνές: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 
Βοηθός σκηνής: Γεωργία Δημητρακοπούλου  
Αφίσα: Νικολέτα Βασιλοπούλου, Νίκος Βαμβακάς 
Καλλιτεχνικές τεχνικές: Θέατρο Σκιών  

Το έργο
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΖΩΓΡΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ  

«Ο μικρός Ρήγας 
 και τα μυστικά σύμβολα της χάρτας» 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
ΤΡΙΤΗ 24 Μαΐου 2022 

Ώρα: 10.30 • Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Μαΐου 2022 

Ώρα: 10.00 • Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας 
Διάρκεια: 55’ • Ηλικία: 5+ 

Η ιστορία του Ρήγα Βελεστινλή στα μικρά του χρόνια, όταν ήταν παιδί. Μια ιστορία μυθοπλασίας για 
το πώς εμπνεύστηκε την Χάρτα της Ελλάδας που έγινε εφαλτήριο για την Επανάσταση. Μια ιστορία 
για όλες τις ηλικίες. 

Συγγραφέας- Σενάριο: Λήδα Βαρβαρούση 
Σκηνοθεσία: Λήδα Βαρβαρούση 
Κατασκευές, Εμψύχωση: Λήδα Βαρβαρούση 

Το έργο

Οι «Ζωγραφηγήσεις» της Λήδας Βαρβαρούση -συγγραφέας-εικονογράφος-performer- είναι εικα-
στική παραστατική τέχνη. Σκοπός είναι να φέρει τον άνθρωπο κοντά στην έμπνευση εξελίσσοντάς 
τον, συναισθηματικά και απαλλάσσοντάς τον από τα εσωτερικά του δημιουργικά φρεναρίσματα. Λει-
τουργεί θεραπευτικά ως καθρέφτης για τις ψυχές των παιδιών και των ενηλίκων απελευθερώνον-
τας την εσωτερική χαρά καθώς η σχέση με το κοινό είναι διαδραστική. Η ιστορία εξελίσσεται 
ιχνογραφικά μπροστά στα μάτια του κοινού και μοιάζει με  ζωντανό κινηματογράφο! Οι Ζωγραφη-
γήσεις ταξιδεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό επί 20 χρόνια.  

Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 103 Αθήνα • Τηλ.: 6932464769 
Email:  lidavarvarousi@gmail.com • www.lidavarvarousi.com                                                                            
Επικοινωνία: Λήδα Βαρβαρούση 

Ο θίασος
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

 «Ο Καραγκιόζης Φούρναρης» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣH: 

ΤΡΙΤΗ 24 Μαΐου 2022 

Ώρα: 18.00 

Εργατικό Κέντρο 

Διάρκεια 45’ • Ηλικία: 4+

Ο θίασος

Ο Χατζηαβάτης μετά από την προτροπή του Γέρο-Δημητράκη να δουλέψει το φούρνο του στην 
κεντρική πλατεία της πόλης, προσπαθεί να βρει για συνεργάτη του, τον Καραγκιόζη. Ο λαϊκός μας 
ήρωας ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του φίλου του πείθοντας τον μάλιστα ότι είναι επαγγελματίας 
φούρναρης! Από τον μπερντέ θα περάσουν οι χαρακτηριστικοί ήρωες του θεάτρου σκιών οι οποίοι 
θα θελήσουν να ψήσουν τα φαγητά τους στον Φούρνο του Καραγκιόζη. Τελικά θα τα καταφέρουν 
ή κάτι θα πάει στραβά;   
Ιδέα/Σκηνοθεσία/Κατασκευές: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 
Εμψύχωση, φωνές: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 
Βοηθός σκηνής: Γεωργία Δημητρακοπούλου  
Καλλιτεχνικές τεχνικές: Θέατρο Σκιών  

Το έργο

Ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος είναι γεννημένος το 2002 και κατάγεται από την Καλαμάτα. 
Είναι φοιτητής στο τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Από την ηλικία των οχτώ χρόνων ασχολείται με την τέχνη του Θεάτρου Σκιών μαζί με την αδερφή 
του και συνεργάτη του, Γεωργία Δημητρακοπούλου.  Από το 2011 μέχρι σήμερα παίζουν μαζί πα-
ραδοσιακές παραστάσεις Καραγκιόζη βασισμένοι στην  εμπειρία και τον αυτοσχεδιασμό, σε αρ-
κετές περιοχές της Μεσσηνίας, σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, χωριά και φεστιβάλ. Ο 
Κωνσταντίνος είναι και μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών. Στην διάρκεια αυτών 
των χρόνων της δραστηριότητας ο Θίασος έχει ασχοληθεί με κλασικά κείμενα του Θεάτρου Σκιών 
αλλά και με πρωτότυπες ιδέες και κείμενα. Έχει συνεργαστεί με Δήμους και πολιτιστικούς φορείς 
όπως και με το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας.  
Διεύθυνση: Λυκούργου 24 Καλαμάτα, 24100 • Κιν.: 6987447476 
E-mail: demetrakopoulosk@gmail.com • Fb: Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου 
Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 



Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΠΛΕΥΣΙΣ-ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ 

«Απουσία το σώμα» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣH: 

ΤΡΙΤΗ 24 Μαΐου 2022                

Ώρα  20.00 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ Μεγάρου Χορού 

Διάρκεια: 105’ • Ηλικία: 12+

Ομάδα ΠΛΕΥΣΙΣ 
Με σταθερή παρουσία στην ελληνική θεατρική 
πραγματικότητα από το 1996 η ομάδα Πλεύσις 
εκφράζει μία διαρκή αναζήτηση γύρω από τη 
γλώσσα του σώματος. Από το 2004 ως σήμερα 
παραγωγές της ταξιδεύουν σε φεστιβάλ της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού αποσπώντας εξαιρε-
τικές κριτικές. 
Τηλ.: 6947517025 • Email: thiasos.plefsis@gmail.com  
Επικοινωνία: Αντώνης Κουτρουμπής 
https://www.plefsis-space.gr/el 
Fb: Plefsis • Inst: @plefsis_theater • YouTube: Plefsis  

Κουκλοθέστρο ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ  
Στάθης Μαρκόπουλος, Κουκλοπαίκτης - Κου-
κλοποιός. Φοίτησε για δύο χρόνια στην Κρατική 
Ακαδημία Κουκλοθέατρου και Εναλλακτικού Θε-

άτρου της Πράγας (ALD-DAMU). Μαθήτευσε στο 
εργαστήριο και στις παραστάσεις δρόμου του 
θιάσου Marionetas del Matadero. Το 1992 ιδρύει 
το Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια! (www.ayusaya.com) 
και δουλεύει επαγγελματικά στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό με δικές του παραγωγές καθώς και 
σε συνεργασία με άλλους θιάσους και καλλιτέ-
χνες. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστι-
βάλ, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα 
γύρω από το κουκλοθέατρο. Διδάσκει σε εργα-
στήρια για επαγγελματίες κουκλοπαίκτες, ασχο-
λείται με σχετικές εκδόσεις και είναι ενεργό 
μέλος του Ελληνικού Κέντρου της Διεθνούς Ένω-
σης Κούκλας (UNIMA). 
Διεύθυνση: Παλαμηδίου 41, 10441 Αθήνα  
Τηλ.: 2155253778, 6977150305  
e-mail: ayusayapup@gmail.com • www.ayusaya.com

Οι συνεργαζόμενοι θίασοι

Μία χειροποίητη αφήγηση με επίκεντρο αφενός 
τις θεατρικές κούκλες και αφετέρου την σωματι-
κότητα των ερμηνευτών. Μέσα σε μία ατμόσφαιρα 
ονείρου οι performers, οι μαριονέτες διαφόρων 
μεγεθών και τα φυσικά υλικά θα συναντηθούν, θα 
μιλήσουν για τη μοναξιά, για την εγγύτητα των 
σωμάτων, την απουσία της σωματικής επαφής, 
για την δυστοπία που βιώνει η ανθρώπινη ύπαρξη 
σήμερα. Η αναζήτηση, η σύνδεση και η μνήμη 
είναι τα μοτίβα που καθορίζουν και συνδέουν τις 
εικόνες και τις καταστάσεις της αφήγησης. Ο σκη-
νικός χώρος ζωντανεύει σταδιακά σε μια συναι-
σθηματική και συγκινητική ιστορία για την 
ανθρωπότητα.  
Το εικαστικό σύμπαν της παράστασης έχει ως έμ-
πνευση 3 πόλους της σύγχρονης Τέχνης: τον ει-
καστικό Γιάννη Κουνέλλη, καθώς  τους Ισπανούς 
γλύπτες Juan Muñoz και Isaac Cordal. 

Σύλληψη, Σκηνοθεσία: Αντώνης Κουτρουμπής 
Δημιουργία, ερμηνεία: Όλγα Γερογιαννάκη, Στά-
θης Μαρκόπουλος, Γιώτα Κοτρώνα,  Αντώνης   
Κουτρουμπής 
Κατασκευή κουκλών: Στάθης Μαρκόπουλος, 
Ελένη Παναγιώτου, Νίκος Τόμπρος 
Κοστούμια: Όλγα Γερογιαννάκη 
Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων: Στάθης 
Μαρκόπουλος, Θένια Κουτρουμπή, Αντώνης 
Κουτρουμπής 
Σχεδιασμός φωτισμού: Ελίζα Αλεξανδροπούλου 
Μουσική σύνθεση: Μηνάς Εμμανουήλ  
Sound art, Live electronics: Λουκάς Μεσσηνέζης 
Live camera: Παύλος Μαυρικίδης 
Φωτογραφίες: Θανάσης Καρατζάς 
railer, Video παράστασης: Παύλος Μαυρικίδης 

Το έργο  Απουσία το σώμα - εικαστική performance σε 7 σκηνές
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ 

«Μια φλόγα στη Σκοτεινούπολη» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Μαΐου 2022  

Ώρα: 11.00 &  18.00   

Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ 

Διάρκεια: 75’ • Ηλικία: 5+ 

Ο μικρός Καλλίστρατος, κάτοικος Σκοτεινούπο-
λης, ανακαλύπτει μια σημαντική πληροφορία για 
όλους τους κατοίκους της Σκοτεινούπολης ανά-
μεσα στους οποίους είναι και η μικρή του 
αδερφή Νεφέλη. Στην προσπάθειά του να τους 
σώσει, με τη βοήθεια του καινούργιου του τε-
τράποδου φίλου Ζορό, θα οδηγηθεί σε ένα απρό-
σμενο ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος. Μια φανταστική ιστορία ενός παι-
διού που θα μάθει να νιώθει, να σκέφτεται, να 
περιμένει, να αποφασίζει, να διαλέγει, να παίζει 
και να ταξιδεύει, με αρωγούς έναν αφηγητή, μια 
κουκλοπαίχτρια και έναν  τρελό επιστήμονα. 
Το κουκλοθεατρικό σκηνικό της παράστασης πε-
ριλαμβάνει αναπαράσταση του ηλιακού συστή-

ματος (διαμέτρου 5 μέτρων) το οποίο θα κινείται 
ζωντανά μέσω ενός συστήματος τροχαλιών με 
ανθρώπινη κίνηση, με ζωντανή αφήγηση, κου-
κλοθέατρο και επιστημονικές πληροφορίες για 
τους πλανήτες, με παραπάνω από δέκα πρωτό-
τυπα κατασκευασμένες θεατρικές κούκλες αλλά 
και με πρωτότυπη μουσική και ειδικά σχεδια-
σμένους φωτισμούς!  

Συγγραφέας- Σενάριο: Βάρσου Μαρία 
Σκηνοθεσία: Μιζάρας Κωσταντής 
Πρωτότυπη Μουσική: Μπάρδης Νίκος 
Κατασκευές, Εμψύχωση: Βάρσου Μαρία, Γαρό-
ζης Νίκος, Μιζάρας Κωσταντής 
Σχεδιασμός φωτισμού: Μάσχα Μελίνα

Το έργο

Η αγάπη και ο σεβασμός για τις κούκλες και το κουκλοθέατρο έγινε η αφορμή να γεννηθεί “κάτω 
από τις φτερούγες” της ομάδας θεάτρου δρόμου “X-Saltibagos” η ομάδα “Πλαγγόνες”. Δραστηριο-
ποιείται από το 2016 και σκοπός της είναι να αναδείξει την τέχνη του κουκλοθέατρου καθώς και να 
δημιουργήσει παραστάσεις που θα “φυσήξουν” μαγεία στις καρδιές του κοινού. Η ομάδα αποτελεί-
ται από την Μαρία Βάρσου, τον Νίκο Γαρόζη και τον Κωσταντή Μιζάρα.Το έργο “Μια φλόγα στην Σκο-
τεινούπολη” είναι η παρθενική παράσταση της ομάδας.  

Διεύθυνση: Διομείας 30, Πάτρα, 26332 
Τηλ.: 2610313023, 6947341506 
E-mail: salti_bagos@yahoo.gr 
https://saltibagos.wixsite.com/circus 
Επικοινωνία: Γαρόζης Νίκος

Ο θίασος
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ  KOΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 «Ο ψαροτρομάρας» 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΠΕΜΠΤΗ  26 Μαΐου 2022                

                               Ώρα: 10.00  &  18.30 

Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

                                                 Διάρκεια: 60’ λεπτά • Ηλικία: 4+ 

Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαρο-
τρομάρας! 
Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώ-
χνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπο-
ρέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη 
Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να 
τον… ΨΑΡΕΨΟΥΝ; Μια συναρπαστική κουκλο-
θεατρική παράσταση! Με την τεχνική του μαύ-
ρου θεάτρου, εντυπωσιακά σκηνικά και 
χρώματα! Ένα έργο γραμμένο από την Φρόσω 
Χατόγλου την δεκαετία του ’80. Πρόκειται για ένα 
παιδικό έργο διαχρονικό, βγαλμένο από την ζωή, 
όπου με έντεχνο και χιουμοριστικό τρόπο περ-
νάει τα μηνύματα της δημοκρατίας, της αλληλεγ-
γύης και της συνεργασίας! 

Συγγραφέας- Σενάριο: Φρόσω Χατόγλου 
Σκηνοθεσία: Αναγνωστάκης Ηλίας 
Κατασκευές, Εμψύχωση: Αναγνωστάκης Ηλίας, 
Αναγνωστάκης Γεώργιος, Ειρήνη Σταυρουλάκη, 
Φραγκιαδάκης Μιχάλης 
Πρωτότυπη Μουσική, Φωτισμοί: Αναγνωστάκης 
Γεώργιος 

Το έργο

Εδώ και έξι χρόνια η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» έχει παρουσιαστεί σε  εκατοντάδες σχολεία, 
δεκάδες μικρά ακριτικά νησιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, Αθήνα, Κέρκυρα, Γιάννενα, Κρήτη, Έβρο, 
αλλά και στο εξωτερικό, Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία και Τουρκία. Στόχος μας είναι να φτάσει η τέχνη 
του Κουκλοθεάτρου σε όσες περισσότερες απομακρυσμένες περιοχές αλλά και στην Ομογένεια. 

Διεύθυνση: Μυρτιάς 9 Ηράκλειο Κρήτης 71409 • Τηλ.: 28103632310 και  6977987248 
E-mail: Info@kouklotheatro.gr • www.kouklotheatro.gr 
Επικοινωνία: Aναγνωστάκης Γεώργιος 
 

Ο θίασος
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ HOP SIGNOR PUPPET THEATER  

«Kαμηλοπάρδαλη» 
 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
ΠΕΜΠΤΗ 26 Μαΐου 2022                                                                                                                                                               
Ώρα: 11.00 •  Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαΐου 2022                                                                                                                                                        
Ώρα: 18.30 •  Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου 

ΣABBATO 28 Μαΐου 2022                                                                                                                                                               
Ώρα: 20.30 •   Σχολή θεάτρου -  Ναύπλιο / Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου                                                    
Διάρκεια: 45’ • Ηλικία: 6+ 

Η ομάδα κουκλοθεάτρου Hop Signor δημιουργήθηκε το 2012 από την Ευγενία Τσιχλιά και το Θάνο 
Σιώρη. Η ομάδα αντλεί την έμπνευσή της από την τέχνη του κουκλοθεάτρου, όπως αυτή έχει δια-
μορφωθεί ιστορικά και εξελίσσεται μέσα από σύγχρονους πειραματισμούς. 
Η Ευγενία σπούδασε στο τμήμα Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε με-
ταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Θάνος 
σπούδασε στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και οργανοποιία στο Αnniesland 
της Γλασκώβης, καθώς και στο τμήμα Βυζαντινών Τεχνών της Καστοριάς. 
Σημαντικοί δάσκαλοι που επηρέασαν και τροφοδότησαν τη ματιά της ομάδας πάνω στην τέχνη της 
κούκλας υπήρξαν οι Rene Baker, Katy Deville, Neville Tranter, Aντώνης Κουτρουμπής, Camillo 
Betancor, Στάθης Μαρκόπουλος. Επιθυμία της oμάδας Ηop Signor είναι να ζωντανεύει «ιστορίες» 
που συναντά σε τόπους, αντικείμενα κι ανθρώπους, αξιοποιώντας την ποιητική και συμβολική δύ-
ναμη της κούκλας. 
 Οι παραστάσεις βασίζονται στην απουσία του λόγου,  στη μελέτη της κίνησης , του ήχου και του 
φωτός. Καλούν τον θεατή να τις ανασυνθέσει στο προσωπικό του αφήγημα  με υλικά από τη φαντα-
σία και τα συναισθήματα του. Έχουν ταξιδέψει σε πάνω από είκοσι χώρες, έχουν παρουσιαστεί σε 
παιδικό και ενήλικο κοινό και έχουν αποσπάσει δεκαεννέα διακρίσεις . 
Τηλ.: 2114048956, 6947254893 • E-mail: hopsignorpuppet@gmail.com • www.hopsignor.gr 
Επικοινωνία: Ευγενία Τσιχλιά 

Ο θίασος

 Ένας κουμπαράς με μορφή καμηλοπάρδαλης 
αλλάζει χέρια και  ζωντανεύει στη φαντασία δύο 
διαφορετικών ηρώων. Χωρίς αυτόν ένα μικρό 
παιδί θα έχανε ένα μοναδικό φίλο, κι αργότερα, 
ένας  ενήλικας λάτρης του ουρανού και των 
πουλιών, δεν θα έφτανε ποτέ τόσο ψηλά. Μπο-
ρεί άραγε ένας κουμπαράς να είναι κάτι περισ-
σότερο από ένα κουτί για κέρματα; 
Η συνύπαρξη των ηρώων με την καμηλοπάρ-
δαλη συνδέει το έμψυχο με το άψυχο, φανε-
ρώνοντας πως η ζωή βρίσκεται σε οτιδήποτε 
μας βοηθά να ονειρευόμαστε και μας γεννά συ-
ναισθήματα. Κίνηση, πρωτότυπη μουσική και  

ειδικά σχεδιασμένος φωτισμός συνδυάζονται σε 
μία συμβολική και ποιητική ιστορία όπου ο άν-
θρωπος, οι κούκλες και τα αντικείμενα αλληλε-
πιδρούν κι εξερευνούν τη σχέση μεταξύ τους. 
Συγγραφέας- Σενάριο: Ηop Signor Puppet 
Theatre 
Σκηνοθεσία: Hop Signor Puppet Theatre 
Κατασκευές, Εμψύχωση: Eυγενία Τσιχλιά, 
Θάνος Σιώρης 
Πρωτότυπη Μουσική: Άγγελος Αγγελίδης,  
Αντώνης Σκαμνάκης, Μιχάλης Καλκάνης 
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Χριστίνα Θανάσουλα 
Καλλιτεχνικές τεχνικές: Επιτραπέζιες κούκλες 

Το έργο
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ Pro Rodopi Art Center 

«Garbage for Plums»  
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαΐου 2022 
Ώρα: 10.00 • Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Μαΐου 2022 
Ώρα: 18.30 • Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου 

Διάρκεια:45’ • Ηλικία: 5+  

Garbage for plums (Σκουπίδια για δαμάσκηνα).  
Είναι μια παραγωγή με κούκλες για παιδιά , αλλά 
και για  όλη την οικογένεια γεμάτη χιούμορ βα-
σισμένη σε ένα  παραδοσιακό βουλγάρικο λαο-
γραφικό παραμύθι. Περιγράφει έναν άνθρωπο 
που θέλει να βρει  μια καλή και νοικοκυρά σύ-
ζυγο, διαλέγοντας έναν περίεργο αλλά έξυπνο 
τρόπο.Πηγαίνει με το γαϊδουράκι του από χωριό 
σε χωριό και προσφέρει ωραία φρέσκα ζουμερά 
δαμάσκηνα για να του δώσουν τα σκουπίδια του 
σπιτιού τους.  Έρχονται  πολλές γυναίκες  κου-
βαλώντας σωρούς σκουπίδια. Στο τέλος ένα 
σεμνό κορίτσι εμφανίζεται χωρίς σκουπίδια, γιατί 
το σπίτι της είναι καθαρό και δεν βρίσκει κανένα 
σκουπίδι. Ο άντρας χαρούμενος την επιλέγει για 
αγαπημένη του νύφη. 

Συγγραφέας- Σενάριο-Σκηνοθεσία: PetarTodorov 
Εμψύχωση: DesislavaMincheva 
Κατασκευές: Hannah Schwartz 
Πρωτότυπη  Μουσική: Λαϊκή μουσική Βουλγα-
ρίας 

Το έργο

Ο θίασος Pro Rodopi Art Center ιδρύθηκε το 2004 από τους Βούλγαρους Καλλιτέχνες του Θεάτρου 
Petar Todorov και Desislava Mincheva στη Bostina της Βουλγαρίας. Ασχολούνται με το κουκλοθέ-
ατρο και το θέατρο  ή και το συνδυασμό και των δύο. Μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει 12 παρα-
γωγές για ενήλικες και παιδιά, οι οποίες έχουν περιοδεύσει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Ασίας 
κλπ. Έχουν κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία σε πολλούς διαγωνισμούς. Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
της PRAC είναι ο Petar Todorov. 
Διεύθυνση: Bostina 4745, Smolyanarea, Bulgaria • Τηλ.: +359888639923 
e mail:prac@prac.biz • www.prac.biz 
Επικοινωνία: PetarTodorov 

Ο θίασος
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ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ANGELES DE TRAPO 

«Error 404» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27 Μαΐου 2022                                                                                                                                                      
Ώρα: 11.00 • Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.  
ΣΑΒΒΑΤΟ  28 Μαΐου 2022 
Ώρα: 11.00 • Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.  
Διάρκεια: 50’ • Ηλικία: 8+  

Ο θίασος  Ángeles de trapo είναι μια καλλιτεχνική ομάδα με 40 χρόνια εμπειρίας στο κουκλοθέ-
ατρο, την οποία διευθύνουν οι Iolanda Atalla, Julio, Maicol και Wagner Gallo. Από την ίδρυση 
της εταιρείας έχει διακριθεί για το επαγγελματικό επίπεδο των θεατρικών της παραγωγών όλα 
αυτά τα χρόνια. Ο θίασος  προσπαθεί πάντα να καινοτομεί, να εκπλήσσει  το κοινό και να ξεφεύ-
γει από τις καθιερωμένες τεχνικές  στον κόσμο του κουκλοθέατρου. Οι τελευταίες της παραγω-
γές έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχουν συμπεριληφθεί στα πιο διάσημα εθνικά και διεθνή 
φεστιβάλ, έχοντας κερδίσει αρκετά βραβεία. 
Διεύθυνση: Avenida Axarquía 3, Portal 1, Bajo E, Torre de Benagalbón, 29739, Ισπανία 
Τηλ.: (+34) 656 465 672 
Email: angelesdetrapo@gmail.com  
Επικοινωνία: Sara Paredes 
http://angelesdetrapo.com/error404EN.html

Ο θίασος

Το Error 404 είναι μια παράσταση χωρίς λόγια 
που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε 
εφήβους, ένα κοινό ολοένα και πιο συνηθι-
σμένο στις νέες τεχνολογίες, όπως ο Steve, ο 
κύριος ήρωας μας, ένα νεαρό αγόρι με απλή 
και συνηθισμένη ζωή, που είναι απόλυτα βυ-
θισμένος σε έναν κόσμο γεμάτο ηλεκτρονικές 
συσκευές.  
Αυτό το λεπτό και συναισθηματικό παιχνίδι σας 
ενθαρρύνει να σκεφτείτε το νόημα της ζωής, τα 
θαύματα που μας προσφέρει η ζωή και όσα 
συχνά παραβλέπουμε. 

Συγγραφέας- Ιδέα: Wagner Gallo 
Σκηνοθεσία: Julio Gallo & Wagner Gallo 
Κατασκευές, Εμψύχωση: Antonio Martín 
Σχεδιασμός φωτισμού, φωτογραφία: Wagner 
Gallo 
Πρωτότυπη Μουσική: Kevin Macleod

Το έργο

Η παράσταση "error 404” του Wagner Gallo του θιάσου 
Ángeles de trapo παρουσιάζεται στο 6ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας με την υποστήριξη της 
Acción Cultural Española (AC/E) μέσω του Προγράμ-
ματος PICE για την διεθνοποίηση του ισπανικού πολιτι-
σμού, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων για την προώθηση 
της κινητικότητας.
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ MERLIN PUPPET THEATER 

 «Clown’s Houses» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Μαΐου 2022                

Ώρα: 20.00  

Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ  

Διάρκεια: 60’ • Ηλικία: 15+ 

Ένα κτίριο, πέντε διαμερίσματα και έξι βασικοί 
χαρακτήρες. Κωμικοτραγικές προσωπικότητες, 
που κάνουν μια μίζερη ζωή που δεν φοβούνται 
να χάσουν αλλά φοβούνται να ζήσουν. Ο θεατής 
τούς παρακολουθεί να ζουν τη συμβατική τους 
ζωή σε ένα σκοτεινό, κλειστοφοβικό σκηνικό, με 
τους φόβους, τις εμμονές και τη μοναξιά τους. Οι 
«Μέρλιν» δραματοποιούν και δαιμονοποιούν τις 
εμμονές τους μέχρι που τελικά τους τιμωρούν και 
τους απελευθερώνουν με τον πιο βίαιο τρόπο. 
Οι καλλιτέχνες δεν επιχειρούν να κάνουν υπαρ-
ξιακή ανάλυση μέσα από τη δουλειά τους. Δρα-
ματοποιούν το σύγχρονο τρόπο ζωής στη 

σημερινή του μορφή. Μέσα από τα σκοτεινά δω-
μάτια των «Clown’s Houses» προβάλλεται η μο-
ναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, σπίτια σαν 
φυλακή, άνθρωποι παγιδευμένοι στις ρουτίνες 
και τις συνήθειές τους, μακριά από τα όνειρά τους. 
Συγγραφέας-ιδέα: Κουκλοθέατρο Μέρλιν 
Σενάριο: Κουκλοθέατρο Μέρλιν 
Σκηνοθεσία: Κουκλοθέατρο Μέρλιν 
Κατασκευές, κινούμενα σχέδια: Κουκλοθέατρο 
Merlin 
Πρωτότυπη μουσική - Illumination: Αχιλλεύς 
Χαρμπιλάς 
Φωτογραφία: Δημήτριος Πούπαλος

Το έργο

Το Merlin Puppet Theatre ιδρύθηκε το 1995. Οι ιδρυτές του, Δημήτρης Στάμου και Ντέμη Papada ξε-
κίνησαν φτιάχνοντας μάσκες και κούκλες για το θέατρο. Το 2001 ξεκίνησαν να παίζουν με το δικό 
τους κουκλοθέατρο. Από τότε ακολούθησαν το δικό τους καλλιτεχνικό όραμα και δημιούργησαν τις 
δικές τους παραστάσεις. Έχουν ταξιδέψει σε θέατρα και φεστιβάλ σε περισσότερες από 36 χώρες και 
πόλεις σε όλο τον κόσμο και έχουν λάβει 7 διεθνή βραβεία. 
Έχουν συνεργαστεί με αρκετούς κουκλοπαίκτες και καλλιτέχνες για τη δημιουργία μαριονέτας και 
σκηνικών για πολλές από τις δικές τους παραστάσεις και άλλων παραστάσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των συνεργασιών με τους The Tiger Lillies και τους Dirty Granny Tales. 
Τον Οκτώβριο του 2018 με τους μουσικούς Opera Chaotique πραγματοποίησαν τη συμπαραγωγή 
των «Βατράχων» με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Το 2019 συνεργάστηκαν με τη Γαλλική Εταιρεία 
'Anima Theatre' στη δημιουργία και κατασκευή των κουκλών και της σκηνογραφίας για την παρά-
σταση «Ρεμπέτικο» που έκανε πρεμιέρα το 2020 στη Γαλλία. 
Το Merlin Puppet Theatre ζει και δημιουργεί στο Βερολίνο. 
Διεύθυνση: Hasenheide 9, 10967 Berlin • Τηλ.: 0030 6936561126 
Email: merlinpuppetry@gmail.com • www.merlinpuppetry.com • Επικοινωνία: Demy Papada 

Ο Θίασος
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ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ X-SALTIBAGOS 

«Ο τρομερός εχθρός» 

 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαΐου 2022                                                                                                                                                               

Ώρα: 11.30  

Κεντρική Πλατεία                                                                                                                                   

Διάρκεια: 55’ • Ηλικία: 4+                                                                        

Τι γίνεται όταν δύο προσπαθούν να αφηγηθούν το ίδιο παραμύθι; 
Ποιος είναι τελικά ο πιο ισχυρός άνδρας σε όλο το βασίλειο; Ο βασιλιάς ή ο μάγος; 
Τι δουλειά έχει μέσα σε όλα αυτά μια τεράστια κόκκινη μπάλα και ένας κατάσκοπος που ψάχνει;  
Παράσταση αφήγησης με μάσκες και τεχνικές τσίρκο. Βασισμένο στην ιστορία του Χόρχε Μπουκάι. 
Σκηνοθεσία: Μαρία Βάρσου 
Κατασκευή μασκών: Μαρία Βάρσου, Νίκος Γαρόζης 
Επιμέλεια μουσικής: Νίκος Γαρόζης 
Παίζουν: Μαρία Βάρσου, Νίκος Γαρόζης 

Το έργο

Η ομάδα θεάτρου δρόμου X-SALTIBAGOS είναι μια ομάδα καλλιτεχνών τσίρκου που από το 2002 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα με έδρα τους την Πάτρα. Ως ξυλοπόδαροι, κλόουν, 
ισορροπιστές, ακροβάτες, ζογκλέρ, μίμοι και χορευτές έχουν δώσει εκατοντάδες παραστάσεις, 
σε σχολεία, θέατρα και αμέτρητες πλατείες της Ελλάδας με τη συνεργασία δήμων και ιδιωτικών 
φορέων. Οι καλλιτέχνες της ομάδας έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολές τσίρκο και χορού 
στο εξωτερικό (Ισπανία, Γαλλία) και πολλά σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Οι παραστάσεις τους: Μια ιδέα, που γίνεται ιστορία... Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. Με εργαλείο το 
κλασικό θέατρο, το θέατρο δρόμου, το τσίρκο, την αγάπη και με απόλυτο σεβασμό των ιδεών κάθε 
μέλους, χτίζουμε παραστάσεις με στόχο να προκληθεί σκέψη, αίσθημα και χαμόγελο. Οι παρα-
στάσεις μας απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. 
Διεύθυνση: Διομείας30, Πάτρα • Τηλ.: 6947341506 • Email: salti_bagos@yahoo.gr  
Επικοινωνία: nikos garozis 

Ο θίασος
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ TEATRO BARUTI     

«To μυστήριο της Ανατολής» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣH: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαΐου 2022  

Ώρα: 19.00 

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου 

Διάρκεια: 50’ • Ηλικία: 4+ 

Κορέα, Σμύρνη Τουρκία, KaohsiungTaiwan, Golden Dolphin  Βάρνα Βουλγαρία, Σόφια Βουλγαρία,  
Κανάριοι Νήσοι Ισπανία, Plovit Βουλγαρία (βραβείο opticalefe), Charleville Γαλλία,Titirihai Tolosa 
Ισπανία, La Strada Graz Αυστρία και σε πολλές άλλες χώρες  σε όλο τον κόσμο.  
Αυτή η συνεχής επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς έχει δώσει στην ομάδα μια 
ανοιχτή οπτική, που προσφέρει το απαραίτητο υλικό για τη δημιουργία της κάθε παράστασης.   
Διεύθυνση: Μπιζανίου 32 Ηράκλειο • Τηλ.: 6932263893 • E-mail: baruti1teatro@gmail.com  
website: facebookbarutiteatro • Eπικοινωνία: Francisco Brito

Ο θίασος

Ο Τουρλούμ Σουκλούμ ονειρεύεται να γίνει 
μάγος και σοφός σαν τον παππού του, τον Καν-
τάρ. Όμως οι σκανταλιές του δεν τον αφήνουν να 
συγκεντρωθεί. Ο Καντάρ τον συμβουλεύει να 
ακολουθήσει το δρόμο των καραβανιών, για να 
βρει την δύναμη που κρύβεται μέσα του και να 
αναδυθεί η σοφία του. Το περιπετειώδες ταξίδι 
του στην έρημο ξεκινά. Μοναδικός σύντροφος το 
Μαγικό Βιβλίο. Η ιστορία είναι ένας ύμνος στην 
αγάπη που αποδεικνύει ότι με τη δύναμή της, 
ακόμη και «…η έρημος ανθίζει…» 
Η παράσταση, πλούσια σε εικόνες και εναλλα-
γές, φαντασία, χιούμορ, έντονες συγκινήσεις και  
φυσικότητα στην κίνηση της κούκλας, οδηγεί τον 
θεατή σε ένα ταξίδι όπου τίποτα δεν είναι αδύ-
νατο! 

Σκηνοθεσία: Baruti Teatro 
Εμψυχωτές: Francisco Brito, Αλέξης Παπαχα-
τζής, Φιλιώ Αγριμανάκη, Ανέτα Στεφανoπούλου 
Σκηνογραφία: Βούλα Κούρου    
Φωτισμός: Γιάννης  Νερουλίδης 
Μουσική: Παύλος Σαραντινός  

Το έργο
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥ-ΦΑ (Μουσική-Φαντασία)     

«Ο βασιλιάς που πεινούσε σαν λύκος»                                       
ΠΑΡΑΣΤΑΣH: 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Μαΐου 2022 

Ώρα: 11.00 

Πάρκο ΟΣΕ, Αναψυκτήριο 

Διάρκεια: 60’ • Ηλικία: 4+ 

Ένας κακομαθημένος και μονοφαγάς μονάρ-
χης, σπρωγμένος από την αθεράπευτη λαιμαρ-
γία του, μπαίνει άθελά του στο μάτι της κακιάς 
μάγισσας των παραμυθιών. Εκείνη, με σκοπό 
να του δώσει ένα καλό μάθημα, θα τον μετα-
μορφώσει σε λύκο. Τώρα ο κακομαθημένος 
αλλά καλόκαρδος βασιλιάς, για να ξαναβρεί την 
ανθρώπινή του μορφή, θα πρέπει σε μόλις 
έναν χρόνο να διορθώσει όλα τα ελαττώματά 
του. Ειδάλλως... θα παραμείνει για πάντα 
λύκος. Πρώτα όμως πρέπει να καταφέρει το 
αδιανόητο. Να μάθει να επιβιώνει δίχως το 
υπηρετικό του προσωπικό. 

Συγγραφέας- Σενάριο: Τσίπουρας Μάρκος 
Εμψύχωση: Μπαγιαμπού Μαριάννα, Τσίπου-
ρας Μάρκος, Ψευτέα  θεοδοσία 
Κατασκευές: Τσίπουρα Ιλόνα, Τσίπουρας 
Κων/νος 
Μουσική, τραγούδια: Καπετανάκος Τάσος, 
Μπαγιαμπού Μαριάννα 

Το έργο

Η Ομάδα ΜΟΥ-ΦΑ  (Μουσική - Φαντασία) δημιουργήθηκε το 2019 στην Καλαμάτα, από μια μικρή 
ομάδα φίλων που μοιράζονται την αγάπη για το θέατρο, την μουσική και την δημιουργία. Δεν έχει 
ακόμα άλλη παράσταση στο ενεργητικό της όμως στοχεύει να συνεχίσει να  πραγματοποιεί  πα-
ραστάσεις. Συμμετείχε για πρώτη φορά στο 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, 
υπό την Αιγίδα της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας με το πρωτότυπο θεατρικό έργο “Ο Βασιλιάς 
που πεινούσε σαν Λύκος”. 
Τηλ.: 6959557769, 6983504165 • Email: sokramsaruopist@yahoo.gr • Eπικοινωνία: Τσίπουρα 
Ιλόνα 

Ο θίασος
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΟΠΑΡΕΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 

«Το δώρο της Παπλωματούς» 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Μαΐου 2022                
 Ώρα: 11.00 • Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής 

Δωρεάν στα παιδιά από το “Περιβόλι της γιαγιάς”               

Διάρκεια: 40’ λεπτά • Ηλικία: 4+ 
 

Μια ευαίσθητη γυναίκα είχε σκοπό της ζωής της 
να προσφέρει βοήθεια σε φτωχούς, άστεγους 
και κατατρεγμένους. Έφτιαχνε με τα μαγικά της 
χέρια χειροποίητα, υπέροχα παπλώματα, με τα 
οποία σκέπαζε όσους κρύωναν και δεν είχαν 
σπίτι να ξεκουραστούν. Στην ίδια όμως πολιτεία 
ζούσε και ένας άπληστος βασιλιάς που σκοπός 
της ζωής του ήταν να μαζεύει δώρα από τους 
υπηκόους του.  
Άραγε θα καταφέρει η γλυκιά και μαγική πα-
πλωματού να αλλάξει το χαρακτήρα του βασιλιά; 
Θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του;  Θα τον πείσει 
να γίνει καλός και φιλεύσπλαχνος για να κερδί-
σει ένα πάπλωμά της; Ένα τρυφερό παραμύθι 
που επιβραβεύει την προσφορά , την αλληλεγ-
γύη , την αγάπη για το συνάνθρωπο ιδιαίτερα 
αυτόν που έχει την ανάγκη μας και στηλιτεύει τη 

φιλαργυρία, την απληστία, τον εγωισμό και την 
έλλειψη ανθρωπιάς. 
Διασκευή, σκηνοθεσία, σκηνικά: Λέττα Πε-
τρουλάκη 
Μουσική Επιμέλεια: Κατερίνα Πετρουλάκη  
Κουκλοκατασκευές: Λέττα Πετρουλάκη, 
Ιωάννα Κουτέλα, Μαρίζα Νταϊφά 
Φωτισμοί: Γιώργος Μίνος 
Ειδικές κατασκευές: Γιώργος Αγγελόπουλος, 
Τάκης  Σοφικίτης 
Αφίσα: Τζένη Ντεκελέ 
Εμψύχωση: Φανή Αλεξανδρίδη, Βέρα Γεωρ-
γακοπούλου, Ιωάννα Κωστοπούλου, Λ. Πε-
τρουλάκη                            
Τεχνική υποστήριξη ήχου: Πόπη Μαυρέα 
Καλλιτεχνικές τεχνικές: Επιτραπέζιες Κούκλες 
άμεσου χειρισμού 

Το έργο

Η «Κουκλοπαρέα» της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας ασχολείται με το κουκλοθέατρο από το 1990. 
Η αγάπη για τα παιδιά και το κουκλοθέατρο ώθησαν  τη Φανή Αλεξανδρίδη και τη Λέττα Πετρουλάκη 
να ιδρύσουν μια μόνιμη ομάδα  κουκλοθέατρου ενηλίκων στην Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Ασχο-
λήθηκαν  με μεράκι και φαντασία με την κατασκευή και εμψύχωση της κούκλας μέσα από εκπαι-
δευτικά σεμινάρια και δημιουργικά εργαστήρια και πρόσφεραν την εμπειρία τους αφιλοκερδώς στα 
νεότερα μέλη. Έχουν  ανεβάσει 24 παραστάσεις κουκλοθέατρου με διαφορετικά είδη κούκλας και 
ποικίλες τεχνικές. 
Η «κουκλοπαρέα» έχει παρουσιάσει παραστάσεις  κουκλοθέατρου σε Δήμους, σε σχολεία και φε-
στιβάλ.  Έχει πάρει μέρος 2 φορές στο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου Κιλκίς. (τμήμα  Νέων Κου-
κλοπαικτών) και  στο ίδρυμα Κακογιάννη στα πλαίσια της UNIMA HELLAS. Διοργανώνει σεμινάρια 
και εργαστήρια κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας σε παιδιά και ενήλικες. Έχει στη 
συλλογή της πάνω από 200 θεατρικές κούκλες με διαφορετικές τεχνικές  που ζωντάνεψαν ήρωες στις 
παραστάσεις της. Είναι μέλος της UNIMA HELLAS. Από το 2017 διοργανώνει  το Φεστιβάλ Κουκλο-
θέατρου Καλαμάτας. 

Διεύθυνση: Ευριπίδου 2, Καλαμάτα 24100 • Τηλ.: 2721021653, 6971540945 
Επικοινωνία: Λέττα Πετρουλάκη • Email: pei.ski.kal@gmail.com, lettapet@gmail.com 

website: www.peiramatikiskinikalamatas.com, www.puppetfest.gr  

Ο θίασος
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

 «Το Στοιχειωμένο δέντρο» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαΐου 2022                                                                                                                                                                    
 Ώρα 10.30 / Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Καλαμάτας  
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Μαΐου 2022                                                                                                                                                                    
 Ώρα 10.30 / «Το Περιβόλι της γιαγιάς»                                  
Διάρκεια: 40΄ • Ηλικία: 4+ 

Ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος είναι γεννημένος το 2002 και κατάγεται από την Καλαμάτα. Είναι 
φοιτητής στο τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από την 
ηλικία των οχτώ χρόνων ασχολείται με την τέχνη του Θεάτρου Σκιών μαζί με την αδερφή του και συ-
νεργάτη του, Γεωργία Δημητρακοπούλου.  Από το 2011 μέχρι σήμερα παίζουν μαζί παραδοσιακές πα-
ραστάσεις Καραγκιόζη βασισμένοι στην  εμπειρία και τον αυτοσχεδιασμό, σε αρκετές περιοχές της 
Μεσσηνίας, σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, χωριά και φεστιβάλ. Ο Κωνσταντίνος είναι και 
μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών. Στην διάρκεια αυτών των χρόνων της δραστη-
ριότητας ο Θίασος έχει ασχοληθεί με κλασικά κείμενα του Θεάτρου Σκιών αλλά και με πρωτότυπες 
ιδέες και κείμενα. Έχει συνεργαστεί με Δήμους και πολιτιστικούς φορείς όπως και με το Φεστιβάλ 
Κουκλοθέατρου Καλαμάτας.  
Διεύθυνση: Λυκούργου 24 Καλαμάτα, 24100 • Κιν.: 6987447476 
E-mail: demetrakopoulosk@gmail.com • Fb: Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου 
Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 

Ο θίασος

Σύμφωνα με τον αξιωματικό Ταχήρ, το δέντρο 
του Σεραγιού στοιχειώνεται από ξωτικά κάθε 
εκατό χρόνια. Μια τέτοια μέρα είναι η σημερινή. 
Έτσι, δίνεται η εντολή κανείς να μην περάσει 
κάτω από το συγκεκριμένο δέντρο καθώς υπάρ-
χει ο κίνδυνος να τον πάρουν τα ξωτικά και να 
τον μεταμορφώσουν. Όμως, όλο αυτό είναι μια 
φάρσα που έχει στήσει ο Πασάς για το μεγάλο 
γλέντι που ετοιμάζει για όλους τους πολίτες. Τε-
λικά οι αγαπημένοι ήρωες του μπερντέ θα μετα-
μορφωθούν; Ο ξυπόλητος Καραγκιόζης θα 
συναντήσει τους Καλικάντζαρους; Η συνέχεια 
στο πανί.. 

Ιδέα/Σκηνοθεσία/Κατασκευές: Κωνσταντίνος 
Δημητρακόπουλος  
Εμψύχωση, φωνές: Κωνσταντίνος Δημητρακό-
πουλος 
Βοηθός σκηνής: Γεωργία Δημητρακοπούλου  
Καλλιτεχνικές τεχνικές: Θέατρο Σκιών  

Το έργο
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Έκθεση θεατρικής κούκλας 
«17 χρόνια Κουκλοθέατρο» 

12 - 16 Μαΐου 2017 
στο Φουαγιέ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ 

«Τα πολύχρωμα τέρατα» 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΤΕΤΑΡΤΗ  11 Μαΐου 2022                
Ώρα:10.00  &  11.00 

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης  
                                                                                                   Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

Διάρκεια: 50’ • Ηλικία: 3+ 

Τα πολύχρωμα τέρατα ζουν ξέγνοιαστα στο 
όμορφο και φωτεινό χωριό τους. Ήταν πολύ ευ-
τυχισμένα, τριγυρνούσαν και χαιρετούσαν τον 
καθένα με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Μέχρι 
που κανείς δεν ξέρει πώς, κανείς δεν ξέρει γιατί, 
εμφανίζεται ένα τέρας με “σκοτεινό” σκοπό ...να 
γίνει βασιλιάς τους. Καταστρώνοντας ένα πονηρό 
σχέδιο προσπαθεί να διασπείρει το φόβο και την 
καχυποψία. Τι θα απογίνουν άραγε τα πολύ-
χρωμα τέρατα; Θα καταφέρουν να αντιδράσουν 
στο φόβο; Από πού θα αντλήσουν δύναμη; 
Ένα έργο επίκαιρο για την αγάπη και την αλλη-
λεγγύη, ενάντια στο φόβο και την απομόνωση. 
Σενάριο: Νταϊφά Μαρίζα, Ηρώ Θεοδώρου 
Σκηνοθεσία: Ομάδα Γουτού Γουπατού  

Κούκλες - σκηνικά:  Ηρώ Θεοδώρου, Μαρίζα 
Νταϊφά 
Εμψύχωση: Ηρώ Θεοδώρου, Μαρίζα Νταϊφά 
Μουσική: Δέσποινα Σαλκιτζόγλου , Στέφανος 
Πατεράκης 

Το έργο

Η Ηρώ Θεοδώρου από την ομάδα Κοκου-Μουκλό και η Μαρίζα Νταϊφά από το Γουτού Γουπατού μέσα 
από διαφορετικές διαδρομές συναντήθηκαν στην Καλαμάτα, άνοιξαν τις μαγικές τους βαλίτσες και άρ-
χισαν να μπερδεύουν χρώματα, μουσικές και συναισθήματα. 
Με κουβαρίστρες, υφάσματα και αφηγήσεις πλέκουν παρέα το μονοπάτι των ονείρων τους σε ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, εκ των οποίων και το κουκλοθέατρο.  
Τηλ.: Ηρώ Θεοδώρου 693 7126015 - Μαρίζα Νταϊφά 693 2908753 
fb: Ομάδα κουκλοθεάτρου Κοκου-Μουκλό  -  www.kokoumouklo.gr 
fb: Γουτού Γουπατού Project - www.goupatou.gr 
Email : kokoumouklo@gmail.com                                                                                                
Eπικοινωνία: Ηρώ Θεοδώρου, Μαρίζα Νταϊφά

Ο θίασος
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / 6 ωρών Κουκλοθέατρο BARUTI 

Κατασκευή & εμψύχωση  
θεατρικής κούκλας 

Εκπαιδευτής: Francisco Brito 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Μαΐου 2022 
Ώρα: 15.00, Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής 

Α΄μέρος / διάρκεια 3 ώρες  

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαΐου 2022 
Ώρα:14.00, Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής 

Β΄μέρος / διάρκεια 3 ώρες  

Συμμετοχή 12 ενηλίκων

Η κούκλα αποτελεί μια προέκταση του εαυτού μας, λειτουργώντας σα γέφυρα ή μέσο που με-
ταδίδει  μηνύματα. Και άλλοτε σαν μάσκα, επιτρέποντάς μας να εκφράσουμε και να επικοι-
νωνήσουμε ελεύθερα, συναισθήματα, ιδέες και σκέψεις. Βασικός στόχος αυτού του 
εργαστηρίου θα είναι η κατασκευή και εμψύχωση απλής μορφής κούκλες από διαφορετικά 
υλικά  και η δημιουργία και σκηνοθεσία μιας μικρής ιστορίας. 
Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου 
• Ζέσταμα, ασκήσεις γνωριμίας, ασκήσεις εμπιστοσύνης, ομαδικά παιχνίδια 
• Αυτοσχεδιασμός, ενεργοποίηση της φαντασίας 
• Η γλώσσα του σώματος και τα χεριά μας σαν η πρώτη μας κούκλα  
• Κατασκευή και εμψύχωση  κούκλας με απλά υλικά 
   (υφάσματα, αφρολέξ, κούτες, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κ.α.) 
• Η διαδρομή από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο 
• Βασικές οδηγίες εμψύχωσης 
• Βασικές οδηγίες σκηνοθεσίας 
• Δημιουργία μιας ιστορίας 
• Παρουσίαση της ιστορίας σε κοινό 

Το εργαστήρι

O Francisco Brito σπούδασε θέατρο στη δραματική σχολή του Philipp Gaulier (Παρίσι). 
Το 1987 ίδρυσε την ομάδα μαριονέτας Baruti. Με αυτή την ομάδα ταξιδεύει δίνοντας παρα-
στάσεις σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Διδάσκει την τέχνη του κουκλοθέατρου από το 1992. 
Από το 2008 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου στα Κα-
νάρια Νησιά, Ισπανία και στην Αθήνα από το 2015. Τηλ.: 6932263893

Francisco Brito
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / 2 ωρών Εικαστική ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ  

Kατασκευή «θεατρικής κούκλας»  
για  παιδιά 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Μαΐου 2022 
Ώρα: 12.00 

Πάρκο ΟΣΕ - Αναψυκτήριο 

Δωρεάν  Συμμετοχή   

Συμμετοχή μέχρι 50 παιδιά, ηλικίας  5+

Το εργαστήρι
Στον όμορφο καταπράσινο χώρο του Δημοτικού Πάρκου ΟΣΕ, δίπλα στο Αναψυκτήριο, η εικα-
στική ομάδα της Πειραματικής Σκηνής  διοργανώνει ένα εργαστήρι κατασκευής θεατρικής κού-
κλας, την οποία τα παιδιά καλούνται να συναρμολογήσουν  και να της ζωγραφίσουν τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου. Με έτοιμα όλα τα μέρη της κούκλας  από την εικαστική  ομάδα 
(κεφάλι, ρούχο, μαλλιά, καπέλο, χέρια), τα παιδιά ολοκληρώνουν την κατασκευή και  παίρνουν 
μέρος σε ένα ομαδικό παιχνίδι εμψύχωσης της κούκλας τους.

Παράλληλα με την ενασχόληση της τέχνης του κουκλοθέατρου η κουκλοθεατρική ομάδα της 
Πειραματικής Σκηνής  εκπαιδεύτηκε παίρνοντας μέρος σε εργαστήρια κατασκευής θεατρικής 
κούκλας με διάφορα υλικά. Αποκτώντας σημαντική εμπειρία, διοργάνωσε, στην πορεία, εργα-
στήρια  για ενήλικες, κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας, πολλές φορές σε συνερ-
γασία με σημαντικούς κουκλοποιούς και κουκλοπαίκτες.   
Στα πλαίσια των μαθημάτων θεατρικού παιχνιδιού και  κατά τη διάρκεια των  φεστιβάλ  έγιναν  
εργαστήρια κατασκευής κούκλας για παιδιά, ενώ  δόθηκε μεγάλη σημασία στα εργαστήρια για 
ενήλικες  με θέμα την κατασκευή κούκλας με διάφορα υλικά και τεχνικές.  
Εκπαιδευτές: Η εικαστική ομάδα της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας 
Tηλ.: 2721021653, 6977437279 
email: pei.ski.kal@gmail.com, puppetfestivalkalamata@gmail.com  
www.peiramatikhskinikalamatas.com, www.puppetfest.gr  

Εικαστική ομάδα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 



Το εργαστήρι
Στο εργαστήριο, το κάθε παιδί θα κατασκευάσει την δική του φιγούρα-τερατάκι εμπνευσμένο 
από την παράστασή μας «Τα πολύχρωμα τέρατα». 
Τα παιδιά μέσα από τη δημιουργική αυτή δράση αποκομίζουν τη χαρά της υλοποίησης της δικής 
τους μοναδικής ιδέας. Το κάθε παιδί θα καταφέρει να κατασκευάσει τον δικό του χαρακτήρα και 
κατόπιν το εργαστήριο θα αλλάξει μορφή και θα επικεντρωθεί στην εμψύχωση της κούκλας με 
σκοπό μια μικρή παρουσίαση με τη συνεργασία όλων των παιδιών της ομάδας.  

Έχοντας εμπειρία στο συντονισμό ομάδων παιδιών σε εργαστήρια κατασκευών και εμψύχωσης 
η  Ηρώ Θεοδώρου από την ομάδα Κοκου-Μουκλό και η Μαρίζα Νταϊφά από το Γουτού Γουπα-
τού Project συναντήθηκαν στην Καλαμάτα, άνοιξαν τις μαγικές τους βαλίτσες και άρχισαν να 
μπερδεύουν χρώματα, μουσικές και συναισθήματα. Με κουβαρίστρες, υφάσματα και αφηγήσεις 
συνθέτουν παρέα το μονοπάτι των ονείρων τους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, εκ των 
οποίων και το κουκλοθέατρο. 
Οι παραστάσεις και τα εργαστήριά τους μεταφέρονται σε σχολεία και άλλους χώρους πολιτιστι-
κών δράσεων κατόπιν συνεννόησης.  
Επικοινωνία: Ηρώ Θεοδώρου, 693 7126015 - Μαρίζα Νταϊφά, 6932908753 
fb: Ομάδα κουκλοθεάτρου Κοκου-Μουκλό  -  www.kokoumouklo.gr  
fb: Γουτού Γουπατού Project - www.goupatou.gr 

Oι Εκπαιδεύτριες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / 1 ώρα   

κατασκευής και εμψύχωσης  
«φιγούρα-τερατάκι» 
για  παιδιά 

Εκπαιδεύτριες: Ηρώ Θεοδώρου 

(Ομάδα ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ) 

Μαρίζα Νταϊφά 
(Ομάδα ΓΟΥΤΟΥ ΓΟΥΠΑΤΟΥ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Μαΐου 2022 
Ώρα: 12.00 
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης  
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

Δωρεάν  Συμμετοχή  
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Ακαδημία Κουκλοθέατρου

Η Ακαδημία Κουκλοθέατρου είναι μια ερευνητική και επιμορφωτική συνδιοργάνωση 
θεσμικών φορέων της Πελοποννήσου που παρέχει δωρεάν έργο δια ζώσης και ηλε-
κτρονικά για την διάδοση και την αξιοποίηση του Κουκλοθέατρου στην εκπαίδευση, τη 
δημιουργία και την καθημερινότητά μας.  

Στην Ακαδημία Κουκλοθέατρου διερευνούμε τις διαχρονικές, διεπιστημονικές και ίσως 
πιο επίκαιρες από ποτέ, συνδέσεις του κουκλοθέατρου με τον άνθρωπο. Το κουκλοθέ-
ατρο ξεκινά στη ζωή του ανθρώπου από παιχνίδια όπως όταν «πάει λαγός να πιεί νερό», 
μετατρέποντας τον ολόκληρο το βρεφικό σώμα σε μια κουκλοθεατρική σκηνή. Έπειτα, οι 
συνδέσεις των «εμψυχωμένων αντικειμένων», που αποτελούν το ατέλειωτο πεδίο των 
κουκλοθεατρικών αντικειμένων, μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή.  

Όμως, σήμερα, οι κουκλοθεατρικές έρευνες και πρακτικές πάνε ένα βήμα παραπέρα, 
προτείνοντας λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα της παιδικής ηλικίας και όχι μόνο, σε 
μια εποχή που η τεχνολογία και τα νέα μέσα προσεγγίζουν πολλαπλά την παιδική και την 
ανθρώπινη υπόσταση.  

Η Ακαδημία Κουκλοθέατρου, στοχεύοντας να αξιοποιήσει όλες τις εκπαιδευτικές, δημι-
ουργικές και ερευνητικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που μοιράζονται τις ίδιες προτε-
ραιότητες ανάπτυξης του κουκλοθέατρου, δραστηριοποιείται και φέτος, με ανοιχτή 
πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο, να προσφέρει ή να απολάβει από τις δράσεις της.  

Οι δραστηριότητες θα είναι δια ζώσης, σε ό,τι αφορά το δυναμικό της πόλης της Καλα-
μάτας και εξ αποστάσεως για όσους συμμετέχουν από άλλα μέρη της χώρας.  

Περισσότερα θα ανακοινώνονται από τα δελτία τύπου της Ακαδημίας Κουκλοθέατρου 
και τις προσκλήσεις των φορέων συνδιοργάνωσης. 



Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς του φεστιβάλ. 
Όλους τους δημιουργικούς εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχία του 6ου Φεστιβάλ  

Κουκλοθέατρου  και όσους τίμησαν με την παρουσία τους τις δράσεις του. 

Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ   
Οργάνωση, δημόσιες σχέσεις: Λέττα Πετρουλάκη 
Καλλιτεχνική σύμβουλος: Ηρώ Θεοδώρου 
Ηλεκτρονική & Λογιστική υποστήριξη: Βέρα Γεωργακοπούλου 
Επικοινωνία με φορείς εξωτερικού: Βαλερύ Πετί 
Μεταφράσεις: Ιωάννα Κωστοπούλου 
Συντονισμός Παρουσίασης: Γιώλικα Πουλοπούλου, Φένια Εξακουστίδου 
Γραφιστικά αφίσας: Βάσω Γιαρένη 
Τηλεοπτικό σποτ, βίντεο παρουσίασης, φωτογραφίες: Νίκος Τζαβάρας 
Υποδοχή ξένων καλλιτεχνών: Πόπη Μαυρέα 
Επιμέλεια εντύπων: Λέττα Πετρουλάκη 
 
Δημιουργικοί Εθελοντές:  
Βασιλοπούλου Νικολέτα, Γεωργακοπούλου Βέρα, Γκόνης Δημήτρης,  Γκόνου Κατερίνα, Δημητρακό-
πουλος Κωνσταντίνος, Δημοπούλου Ελένη, Εξακουστίδου Φένια, Θεοδώρου Ηρώ, Ιντζέμπελη Αγγελική, 
Κουμπούνη Χριστίνα, Κωνσταντακοπούλου Μαρία, Κωστοπούλου Ιωάννα, Λαμπρινοπούλου Βίκυ, Λινα-
ρίτη Μαρία, Μάλλιου Χρύσα, Μαυρέα Πόπη, Μεγάλου Γεωργία, Μηλιαρέση Κατερίνα, Μίνος Γιώργος, 
Μιτακίδη Γιολάντα, Μπαλόπουλος Βενετσάνος, Νταϊφά Μαρίζα, Παπαγεωργίου  Γεωργία, Παχτίτη Κατε-
ρίνα, Πετί Βαλερύ, Πετρουλάκη Λέττα, Πουλοπούλου Γιώλικα, Ροβολή Ειρήνη, Ρόκα Νάση, Σοφικίτης 
Σέργιος, Τζαβάρας Νίκος, Τσαπάκη Ντίνα, Τσίβου Χρυσάνθη, Χατζής Δημήτρης, Χριστοπούλου Ελένη  
Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συνεργασία: 
• Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 
• Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Παναγιώτη Νίκα 
• Τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Μ. κύριο Βασίλειο Καπέλιο 
• Το Δήμαρχο Καλαμάτας κύριο Θανάση Βασιλόπουλο 
• Την πρόεδρο του Ε.Ο.Τ, κυρία  Άντζελα Γκερέκου 
• Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τη Σχολή θεάτρου Ναυπλίου 
• Το Πολιτιστικό ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
• Την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα 
• Τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας κύριο Παναγιώτη Λύρα 
• Την καθηγήτρια της Σχολής Θεατρικών Σπουδών κυρία Άλκηστη Κοντογιάννη 
• Τις κυρίες Βαλερύ Πετί & Ελένη Δημοπούλου για τη σημαντική συμβολή τους 
• Το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών του Ε.Σ.Υ. Νομού Μεσσηνίας 
• Τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας 
• Το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας 
• Τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας 
• Την Ένωση Συλλόγων γονέων και Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων 
• Τους χορηγούς επιχειρηματίες τοπικών προϊόντων 
• Τους  χορηγούς επικοινωνίας του φεστιβάλ 
• Το δημιουργικό τμήμα του τυπογραφείου Deltapress - Παν. Δ. Δημόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 
• Τους Τεχνικούς του Φεστιβάλ και το προσωπικό των Αμφιθεάτρων

6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας



όμορφες στιγμές! 

εμπειρίες 
μοναδικές! 

συνεργασίες 
και γνωριμίες σημαντικές!



Η ιστορία μας...

και συνεχίζουμε...



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ευριπίδου 2, Καλαμάτα, τ.κ. 241 31 • Τηλέφωνα: 27210 21653, 6971 540945 

e-mail: pei.ski.kal@gmail.com, lettapet@gmail.com, peiramatikiskini@gmail.com, 
puppetfestkalamata@gmail.com 

www.peiramatikiskinikalamatas.com 

w w w . p u p p e t f e s t . g r  


