
 
 

 
Παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά την παιδική παράσταση: 
 

   «Παιχνιδομαγέματα» 
Πρεμιέρα 

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 

Ώρα 15:00 

Λύχνος Τέχνης & Πολιτισμού  

Χαλκιδικής 83, Κεραμεικός 

 
Η Λίνα Μαγισσουλίνα είναι ζωηρή! Πολύ πολύ ζωηρή και κανείς δεν την αντέχει ... ούτε για μια στιγμή! Γι 
αυτό και οι φίλοι της τη φορτώνουν στο μαγικό σκουπάκι της και τη στέλνουν στη Σία Μαγισσία.  Και όταν η 
Λίνα η Μαγισσουλίνα αρχίζει τις σκανδαλιές, τότε όλα γίνονται στ’ αλήθεια "κάτω - άνω"!!! H σοκολατόπιτα 
κινδυνεύει να γίνει Μαγισσουλινόπιτα, ο Τζουτζούκος αρχίζει να χοροπηδάει και τον κόσμο να χαλάει και 
όσο για το Σοκολατένιο Πάρκο Ονείρων, λιώνει και απειλεί να πνίξει όλη τη Μαγισσοχώρα!!!!!! Ο Φώς ο 
Μαγοσοφός είναι ο μόνος που μπορει να σώσει την κατάσταση!!   
Άραγε ποια είναι η μικρούλα εκείνη λέξη που θα κάνει τη Λίνα Μαγισσουλίνα να σταματήσει τις σκανταλιές, 
να διορθώσει τα λάθη της και να αποκτήσει πολλούς και πραγματικούς φίλους; 
 
Μια διαδραστική «παράσταση – παιχνίδι», γεμάτη χρώματα, μουσικές και παραμυθένιες σκηνικές δράσεις, 
που παρουσιάζεται από τις 02 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή, στις 15:00, στο θέατρο Λύχνος Τέχνης & 
Πολιτισμού και απευθύνεται σε παιδιά από προσχολική ηλικία μέχρι και έκτη δημοτικού. Τα παιδιά 
εμπλέκονται στα δρώμενα και, ξετυλίγοντας μαζί με τη μικρή Λίνα Μαγισσουλίνα το κουβάρι της ιστορίας, 
αντιλαμβάνονται τις έννοιες της φιλίας και της αγάπης. Οι μικροί θεατές ανακαλύπτουν τους τρόπους για 
να προσεγγίσουν, αλλά και να κρατήσουν κοντά τους πραγματικούς φίλους, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν 
μέσω της φαντασίας τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. Εμπλουτισμένη με «μαγευτικά σκηνικά» υψηλής 
αισθητικής, η παράσταση κερδίζει και παρασύρει μικρούς και μεγάλους από την πρώτη στιγμή!  

 



Tip: Τα «Παιχνιδομαγέματα» αποτελούν μια εξαίρετη πρόταση για μια θεατρική Κυριακή, που θα 
ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό γονέα! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό περιβάλλον η παράσταση 
προσφέρει άπλετο χώρο στη συμμετοχή των παιδιών και, ενώ οι γονείς εντυπωσιάζονται, οι μικροί 
απλά απολαμβάνουν!  
 

Διοργανώνονται τις καθημερινές, παραστάσεις για ομάδες και σχολεία. 
 

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία-Καλλ/κη επιμέλεια: Σοφία Παπαδοπούλου  
Επιμέλεια Κίνησης: Ιφιγένεια Ζαχαριάδου/ Στίχοι τέλους: Ελένη Στεργίου/ Φωτογραφίες: Θωμάς 
Μάμαλης/ Ηθοποιοί-Εμψυχωτές: Σοφία Παπαδοπούλου, Ελένη Στεργίου, Μαριάννα Σχίζα, Βασίλης 
Ψυλλάς 
 
 

Η ομάδα... 
 

Η θεατρoπαιδαγωγική ομάδα «Η ομάδα των Πέντε Εποχών» συστάθηκε το 2006 και απαρτίζεται από 
εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, ηθοποιούς, παιδαγωγούς και θεατρολόγους. Έχει παρουσιάσει δουλειές 
της στα εξής θέατρα: Πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, Χυτήριο, θέατρο του Νέου Κόσμου, Χώρα, 
Θέατρο της Ημέρας, Επί Κολωνώ, Λύχνος Χώρος Τέχνης και Πολιτισμού. Έχει συμμετάσχει στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση καλοκαιρινών προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και παράλληλα έχει αναλάβει την εμψύχωση ομάδων παιδιών και ενηλίκων. 
Παράλληλα, έχει εκπονήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια με ποικίλες θεματικές 
ενότητες σε σχολεία και εκπαιδευτήρια. Έχει συνεργαστεί με το Παιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης και 
αναλαμβάνει την κατάρτιση στον τομέα του θεατρικού παιχνιδιού σε παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και 
ηθοποιούς. 
Η «Ομάδα των Πέντε Εποχών» αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θεατρικού φαινομένου με τη μέθοδο του 
θεατρικού παιχνιδιού. Βασική αρχή της ομάδας είναι η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην 
παιδαγωγική και θεατρική μέθοδο, τέτοια ώστε το αποτέλεσμα να διατηρεί τη μαγεία του θεάτρου, ενώ 
ταυτόχρονα επιτυγχάνει μια σειρά από εκπαιδευτικούς στόχους πολλαπλών επιπέδων. Πρόκειται για ένα 
πάντρεμα αισθητικής και παιδείας. 
 
Παραστάσεις 

Από 02/11 κάθε Κυριακή  |  Ώρα:15.00   |  Διάρκεια: 75 λεπτά    | Εισιτήριο: 10 € για παιδιά 

                   8€ για ενήλικες 

Ειδικές τιμές για προγραμματισμένες παραστάσεις σχολείων, συλλόγων, εταιρειών και οργανισμών. 

 

Λύχνος Τέχνης & Πολιτισμού  

Χαλκιδικής 83, Κεραμεικός 

Κρατήσεις: Καθημερινά 10.00-13.00 & 17.00-20.00 στο 211 012 1686                       

 
                                             Χορηγός Επικοινωνίας www.eventful.gr 

 
 
 

 
 
                           Με την υποστήριξη 


