
Διαδικτυακά σεμινάρια για την αφήγηση

Παραμύθι, αφήγηση: τέχνη της σχέσης και της επικοινωνίας

Η  μεγάλη ανταπόκριση στα διαδικτυακά μας σεμινάρια, μας γεμίζει χαρά, αισιοδοξία ιδιαίτερα σε 
αυτή τη δύσκολή περίοδο που ζούμε όλοι μας.                             

Σας ευχαριστούμε.

Φροντίσαμε  η ομάδα  του κύκλου να έχει  τον κατάλληλο αριθμό συμμετοχών έτσι ώστε  να 
μπορέσει να διεξαχθεί  το σεμινάριο με όσο το δυνατόν περισσότερη  αλληλεπίδραση. 

Το ενδιαφέρον σας είναι μεγάλο, γι’ αυτό θα δημιουργήσουμε ακόμη έναν κύκλο. Θα 
ανακοινώσουμε σύντομα τις ημερομηνίες. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους και η συμμετοχή 
είναι ελεύθερη. Με  όσους δεν θα μπορέσουμε να συναντηθούμε  διαδικτυακά, ελπίζουμε να 
βρεθούμε σύντομα  από κοντά.

Την Τετάρτη στις 19:00 ξεκινάμε: 

Τετάρτη 29 Aπριλίου  
Η πράξη της αφήγησης, , η δύναμη & η επίδρασή της στη ζωή μας, με τους  Jean Porcherot, 
αφηγητή, ιδρυτή των φεστιβάλ Nuit des Contes & Rencontres Contées, Loire/Γαλλία, Ροδάνθη 
Δημητρέση, αφηγήτρια, ιδρυτικό μέλος της Action Art.

Σάββατο 2 Μαΐου
Οι δοκιμασίες του ήρωα ή της ηρωϊδας στα μαγικά παραμύθια ως μυητική διαδικασία ενηλικίωσης,
με την Λίλη Λαμπρέλλη, αφηγήτρια, συγγραφέα. 

Τετάρτη 6 Μαΐου
Η προφορική παράδοση μπορεί να αλλάξει τη σχέση μας με τη φύση – Ζωντανό παράδειγμα η 
παράδοση των Μαόρι (Νέα Ζηλανδία), με την Ludwine Deblon, αφηγήτρια, ιδρυτικό μέλος του 
φορέα De Capes et de Mots ASBL Bruxelles/Βέλγιο.

Σάββατο 9 Μαΐου
Δεν είναι πάντα εύκολο να είσαι o πιο όμορφος-η, ευγενικός-ή , ο  πιο ευχάριστος-η ... Οι 
μεταμορφώσεις, οι δοκιμασίες και οι αναπάντεχες συναντήσεις στον δρόμο της αναζήτησης για τη 
θέση μας στην οικογένεια, με την Roxane ca’Zorzi, αφηγήτρια, ιδρυτικό μέλος του φορέα De Capes 
et de Mots ASBL, Bruxelles/Βέλγιο.

Τα σεμινάρια υποστηρίζονται με ταυτόχρονη μετάφραση.

 Τις διαδικτυακές μας αφηγήσεις μπορείτε να τις ακούσετε στη σελίδα μας στο facebook : Action     Art   ,  και 
στους συνδέσμους: https://www.youtube.com/channel/UCA0F6ntRFxnA85MxNv371-w

https://www.facebook.com/Storytellingschoolandresearchassociation/


 Όταν οι σκύλοι μιλούσαν     Ο βασιλιάς των πουλιών    Ο γάιδαρος του Χότζα   

Η μικρή Λουλού       Το τελευταίο γλυκό         

Ο σκύλος, ο λύκος και ο γάτος    Ο Επαμεινώνδας

Ευχόμαστε να είστε καλά. 

https://youtu.be/0aa1OU5LWBE
https://youtu.be/12DIDu17d4o
https://youtu.be/OYsdrISeQhQ
https://youtu.be/mD1sfJkyemQ
https://youtu.be/jEzqCsAOmoc
https://youtu.be/nt8MaBpiW80
https://youtu.be/PVJtItrsQA0

