
 
 

Ηράκλειο, 11 Ιανουαρίου 2018 

 

Δελτίο Τύπου 

 

«Το CHOREOGRAPHIC CHALLENGE έρχεται στο Ηράκλειο» 

Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «ΝΟΤΟΣ» εγκαινιάζοντας έναν κύκλο 

σεμιναρίων-εργαστηρίων που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες 

του Θεάτρου υποδέχεται τη συντοπίτισσά μας Χορογράφο, κα. Άρια 

Μπουμπάκη, απόφοιτο της Κρατικής Σχολής Χορού και της ‘Ραλλού Μάνου‘ 

και υπότροφο στο Κέντρο Χορογραφίας του Μονπελιέ, η οποία φέρνει στο 

Ηράκλειο το Choreographic Challenge, ένα διαφορετικό εργαστήρι Χορού 

και Κίνησης που πραγματοποιείται στην Αθήνα τα δύο τελευταία χρόνια.  

To Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 με έναν πρώτο κύκλο 

σεμιναρίων η Άρια μας μεταφέρει με τον πιο… φρέσκο και αιθέριο τρόπο ό,τι 

πιο όμορφο προσφέρει η χοροκίνηση στο πνεύμα και στο σώμα μας. Είναι 

έτοιμη να υποδεχτεί χορευτές, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, κολυμβητές, 

ξυλουργούς, γλύπτες, δικηγόρους, λογιστές, κηπουρούς, ζωγράφους, 

ποιητές, μουσικούς και περιγράφει πώς θα βιώσουμε αυτή την κινητική και 

χορευτική πρόκλησή της: 

Στοιχείο 1 

Δεν πρόκειται για μάθημα. 

Δε ψάχνουμε ένα χορό προiόν-στοχευμένο αποτέλεσμα,  

αλλά μια κινητική συνείδηση που προκύπτει μέσω διαδικασιών διερώτησης, 

αμφισβήτησης, αλλά και απόλαυσης. 

Δεχόμαστε την πρόκληση συνεχούς τριβής με την τέχνη του χορού, της 

κίνησης, της δράσης κυνηγώντας τη φωτιά. 

 

Στοιχείο 2 

Ιδέα 

Εργαλείο 

Υλικό 

Φόρμα 

Δομή 

Ρυθμός 

Σύνθεση 



 

Στοιχείο 3 

- πειραματιζόμαστε με την ιδέα, τη στιγμιαία σύνθεση, τα scores, τη γραφή  

- αναπτύσσουμε στρατηγικές για τη δημιουργία εργαλείων και παιχνιδιών με 

σκοπό την ανάπτυξη υλικού 

 

Στοιχείο 4 

Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να έρθουμε αντιμέτωποι με την 

προσωπική μας, βαθύτερη σχέση με την τέχνη του χορού.   

Μας προτρέπει να ανακαλύψουμε την προσωπική μας κίνηση, να 

στοχαστούμε τι είναι χορός για τον καθένα προσωπικά, τι βρίσκουμε 

ενδιαφέρον σε αυτήν την τέχνη, τι θέλουμε από ένα χορευτικό έργο, με τι το 

συνδέουμε κοινωνικά, ποιες πτυχές του απορρίπτουμε και ποιες άλλες μας 

ενδιαφέρει να γνωρίσουμε καλύτερα... 

 

Στοιχείο 5 

Λέμε ναι στην πρόκληση° πρόσκληση να εμπιστευτούμε τον χορό και την 

εκφραστική, αδερφική, ποιητική του δύναμη! 

 

Στοιχείο 6 

Δε ξεχνάμε τη ξέφρενη χαρά των μυών εν κινήσει!  

Στο εργαστήρι αυτό εκτιμούμε την κίνηση, δίνοντας χώρο και χρόνο στον 

κρυμμένο μας χορό.  

_____________________________________ 

Eργαστήρι κίνησης και χορού CHOREOGRAPHIC CHALLENGE 

(απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την κινητική έρευνα, τον χορό, 

τη φυσική, προσωπική, αλλά και ομαδική κίνηση) 

 

Πότε:  Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 | 17.00 – 20.00 & 

            Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 | 10.00 – 13.00 

 

Που: Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ΝΟΤΟΣ, Εφόδου 3 (Μέγαρο Χάνδαξ), 

Ηράκλειο Κρήτης 

 

Kόστος εργαστηρίου: 

Κόστος διημέρου: 50 ευρώ*  

Κόστος ανά μάθημα: 30 ευρώ  

 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής έως Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 

Επικοινωνία – δηλώσεις συμμετοχής: 2810263833 Μαρία & Αντιγόνη 

Ανδρεαδάκη 

*10% έκπτωση σε φοιτητές, ανέργους, μέλη ΣΕΧΩΧΟ 

 


