
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΧΟΡΟΣ  Dancing to connect Χορεύω άρα επικοινωνώ  

23 Φεβρουαρίου 2014  

18:00 Κεντρική Σκηνή  

Παρακολουθήστε ζωντανά από το sgt.gr την παράσταση των μαθητών από τα πέντε σχολεία της Πάτρας και τα 
πέντε σχολεία της Αθήνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης την Κυριακή 23 
Φεβρουαρίου στις 18:00.  

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Στέγη πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Dancing to Connect με στόχο να 
δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να ανακαλύψουν κώδικες συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από το χορό. Την 
πρώτη χρονιά το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε σχολεία της Αθήνας από την αμερικανική ομάδα Battery Dance 
Company και πέντε Έλληνες χορευτές- δασκάλους, με διαφορετικό χορευτικό υπόβαθρο ο καθένας τους. Μετά το τέλος 
του προγράμματος, οι δάσκαλοι-χορευτές δημιούργησαν την ομάδα Chapter Two και δούλεψαν για πρώτη φορά μαζί, με 
στόχο να ανακαλύψουν τη διαδικασία της «σύνδεσης» μέσω του χορού, σε μια χορογραφία που παρουσιάστηκε στη Νέα 
Υόρκη τον Αύγουστο του 2013.  

Και φέτος η Στέγη φέρνει τους εφήβους κοντά στο σύγχρονο χορό, πραγματοποιώντας το Dancing to Connect σε πέντε 
σχολεία της Αθήνας και πέντε σχολεία της Πάτρας. Τα αποτελέσματα του φετινού προγράμματος θα τα δούμε σε μια 
ιδιαίτερη παράσταση στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, όπου θα παρουσιαστούν οι δέκα πρωτότυπες χορογραφίες από 
τα σχολεία της Πάτρας και της Αθήνας.  

Πολλές, ενδιαφέρουσες και ετερόκλητες χορογραφίες, με έναν κοινό παρανομαστή: όλες είναι αποτέλεσμα συλλογικής 
εργασίας και αυτοσχεδιασμών, αποκαλύπτοντας την ενωτική δύναμη του χορού, που αποτελεί και το ζητούμενο του 



προγράμματος.  

Tα σχολεία της Πάτρας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Dancing to Connect είναι τα: 14ο Γυμνάσιο Πατρών 6ο 

Γυμνάσιο Πατρών  

Γυμνάσιο/Λύκειο Ριόλου 9ο Λύκειο Πάτρας 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας  

Τιμές εισιτηρίων:  

Είσοδος ελεύθερη  

Parking "Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών" Άνετη & οικονομική στάθμευση εντός της Στέγης  

   
Dancing to connect - ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ http://www.sgt.gr/gr/programme/event/1230  

Τα εργαστήρια στα σχολεία της Πάτρας θα πραγματοποιηθούν 3-12 Φεβρουαρίου 2014. Η παράσταση των μαθητών των 

σχολείων της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Απόλλων στην Πάτρα.  

Tα σχολεία της Αθήνας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Dancing to Connect είναι τα: 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου 48ο 

Γυμνάσιο Αθήνας (Κάτω Πατήσια)  

1ο Γυμνάσιο Ταύρου 4ο Λύκειο Πετρούπολης 4ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου  

Τα εργαστήρια στα σχολεία της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν 13-21 Φεβρουαρίου 2014. Η παράσταση των μαθητών 

των σχολείων της Πάτρας και της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή της 
Στέγης.  

Συντελεστές: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τους χορευτές Κάντυ Καρρά, Ανδρονίκη Μαραθάκη, Γιάννη 

Νικολαΐδη, Άρη Παπαδόπουλο, Μάρθα Πασακοπούλου, ∆ημόκριτο Σηφάκη, Έλενα Σταυροπούλου, Αντώνη 

Στρούζα, Μαρία Φουντούλη και Ηλία Χατζηγεωργίου. Στο πρόγραμμα, για το κομμάτι της Πάτρας, συμμετέχει και η 

χορεύτρια Carmen Nicole Smith, από την ομάδα Battery Dance Company της Νέας Υόρκης. 
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