
Δραστηριότητες της
Ομάδας «Μουσικοθεάτρου» &
«Εκδρομής της Κυριακής»

Μια συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Χανίων με τη μουσικοπαιδαγωγό κα Κική Ξόμαλη



«Η πριγκίπισσα Δυσκολούλα»
του Ευγένιου Τριβιζά

Κείμενα – Σκηνοθεσία: Ομάδα μαθητών
Μουσική επιμέλεια: Στεφανίδου Κυριακή



«Πολλές φορές κυνηγάμε το τέλειο… θέλουμε
τα πάντα….τα καλύτερα…. γιατί νομίζουμε
ότι έτσι θα είμαστε ευτυχισμένοι.

Κι όμως ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε είναι
μπροστά μας…



Με πρωτοβουλία των μαθητών τα έσοδα του
κουμπαρά μας θα διατεθούν στο Κέντρο
Παιδικής Μέριμνας Χανίων και στο
Οικοτροφείο του Αγ. Νεκταρίου



Μια παράσταση που στάζει
ιδρώτα και αγάπη!!!!!!



Οι ομάδες που συμμετέχουν στις
παραστάσεις.

 Τα σποράκια μας!



Η μικρή ομάδα της
παιδικής βιβλιοθήκης του κήπου



παιδική βιβλιοθήκη του κήπου
συμμετέχουν….

Κουράκη Σοφία Κουράκη Ελένη
Μάντακα Ελευθερία Ζερβουδάκη Μιχαέλα
Μυγιάκη Εύα Καντεράκη Αριάδνη
Μαρινάκη Γεωργία Δημητρακάκη Λυδία
Φυντριλάκης Κυριάκος Τσαγκαράκης Παναγιώτης
Δενεζάκη Ζωή Ναξάκη Κατερίνα
Βεργεράκη Θεανώ Μπικογιαννάκη Τόνια
Μάρκου Κατερίνα Καλαιτζιδάκη Ειρήνη

Αριστέα Ψαράκης Γιώργος
Ψαράκη Αναστασία



Η μικρή ομάδα της
παιδικής βιβλιοθήκης Σούδας



παιδική βιβλιοθήκη Σούδας
συμμετέχουν….

 Ξόμαλη Ευαγγελία Γκογκίδης Αργύρης
 Ξόμαλης Χρήστος Γκογκίδου Μαρία
 Λαπάνη Εμμανουέλα Χαρχάλη Μαρία
 Λαπάνης Νίκος Τσομπανάκης Μάνος
 Κοιμτσής Κων/νος Ιερωνυμάκη Ισμήνη
 Γιανούδης Δημήτρης Φραγκεδάκη Ειρήνη
 Τζέση Αράπη



Μικροί εθελοντές….



Συμμετέχουν….

 Σπάρταλη Ελένη
 Κουβαριτάκη Δήμητρα
 Μυλωνάκη Πόπη
 Βασιλοδημητράκη Γεωργία
 Ξόμαλης Γιάννης
 Νάνση
 Κατερίνα
 Πετρόσογλου Μιχάλης
 Πετρόσογλου Μάριος
 Μπουρμπάκη Θεανώ
 Νικολαράκης Ραφαήλ
 Νικολαράκη Αλίκη



Ζωγραφίζοντας τα σκηνικά!



Μικρές πινελιές ευτυχίας!



Όλοι μαζί…



Αναμνήσεις….



Το παλάτι!



Βήμα βήμα…



Με μεράκι και φαντασία



Το κάστρο της ψυχής!



Το σκηνικό μας!



Χτίζουμε γέφυρες



Σκηνοθετώντας την παράσταση!



Στις πρόβες….



«Εκδρομή της
Κυριακής»

Με τη δασκάλα μας Κική



Απεικονίζοντας συναισθήματα πάνω σε
μικρά βότσαλα!



Η καρδιά μας… μια πετρούλα



«Αδειάζοντας το...μυαλό!!!»



Το δέντρο της ευγένειας



Μου λείπεις…..



Το δέντρο της καλοσύνης



Κολάζ με υλικά της φύσης!



Μικρές δημιουργίες…



Παραμύθια με νόημα….



Ιδέες που φύτρωσαν….



Φτιάχνοντας το δικό μας παραμύθι!



Με κέφι και μεράκι…



Ιστορίες για τη γριά βάρκα
Λουλού



Γυρνώντας πίσω στο παρελθόν



Στο πέρασμα του χρόνου



Στα σκαλοπάτια του
Σοφού παππού Φάρου



Αναζητώντας σημάδια του χρόνου



Επίσκεψη στο κανάλι
«Νέα Τηλεόραση»



Στον ραδιοφωνικό σταθμό
Ερως FM



Ξενάγηση στους χώρους της
Νέας τηλεόρασης



Στο στούντιο των Ειδήσεων



Στα γυρίσματα εκπομπών…



Ανακαλύπτοντας τη μαγεία γύρω
μας!!!



«Φυτεύοντας το δικό μας σποράκι»



Πως σε λένε σποράκι;



«Τίποτα δεν είναι νεκρό
εκτός κι αν εσύ το θάψεις»



Αφήνοντας πίσω τα ίχνη μας!



Στο λιμανάκι της Ν. Χώρας



Με έμπνευση και φαντασία!



Εγώ και οι σκέψεις μου…



Τα αμέτρητα πρόσωπα της θάλασσας!



Στο Καλαμάκι……παραλία….
παρέα με χαρτί και μολύβι





Τα απλά πράγματα στη ζωή
είναι τα πιο ωραία…….



και αυτά που μένουν για πάντα
χαραγμένα στην καρδιά μας …..



Γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο…….



26 Μαίου 2012

Όσο ακόμη τα πουλιά κελαηδούν…
όσο ακόμη ανθίζουν λουλούδια….
όσο ακόμη υπάρχουν άνθρωποι…



Εμείς θα χαρίζουμε χαμόγελα…..



Γιατί είμαστε
αυτά που κουβαλάμε μέσα μας…



Η Εκδρομή της Κυριακής είναι
μια συνάντησης αγάπης και
έρωτα για τη ζωή…..
γιατί τίποτα δεν είναι αυτό που
φαίνεται…..


