
Σήµερα, Τετάρτη, 09.09.2015, ξεκινούν οι εγγραφές στα δηµιουργικά εργαστήρια του 
Τελλογλείου Ιδρύµατος Τεχνών ΑΠΘ, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη, 

14.10.2015 

 

Χρώµατα, νήµατα, ρυθµοί, µηνύµατα 

Ο νέος κύκλος εργαστηρίων που ξεκινούν τον Οκτώβριο στο Τελλόγλειο Ίδρυµα 
Τεχνών ΑΠΘ, είναι εµπνευσµένος από τις εκθέσεις «Δώρα της γης: µε αντοχή 
στον χρόνο» και «Βούλα Μασούρα και ο κόσµος της», που θα φιλοξενηθούν στο 
Ίδρυµα τους επόµενους µήνες, κι όχι µόνο. Απευθύνονται σε παιδιά όλων των 
ηλικιών, από την προσχολική έως την εφηβεία, αλλά και σε ενήλικες.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΑΣ  

Μουσικό εργαστήριο για παιδιά: «Πουέν, µπακέτα, πολύχρωµα µπαλέτα»  

Ηλικίες 4 – 6 // Σάββατο 10:00-12:00  

Έχοντας ως όχηµα τα µπαλέτα, η µουσικοεκπαιδευτική οµάδα «Τρίλλιες» και οι 
µικροί µαθητές ξεκινούν ένα ταξίδι στον µαγικό κόσµο της µουσικής. Γνωρίζουν την 
ιστορία της µέσα ακουστικά παιχνίδια, ρυθµούς, ήχους και ασκήσεις συγκέντρωσης. 
Αφετηρία για τα πρωτότυπα αυτά µουσικά παιχνίδια είναι γνωστά µπαλέτα του 20ού 
αιώνα, όπως ο Πετρούσκα, το Πουλί της φωτιάς (Ιγκόρ Στραβίνσκι), Chout (Σεργκέι 
Προκόφιεφ), κ.ά.  

Η ιστορία του Πετρούσκα, της τρυφερής, δυστυχισµένης µαριονέτας  µετατρέπεται σε 
ένα παραµύθι γεµάτο κίνηση, ήχους της φύσης, τραγούδια και πολύ παιχνίδι. Ο 
έρωτάς του για την όµορφη µπαλαρίνα γίνεται αφορµή για παιχνίδι ρόλων, ενώ τα 
έντονα συναισθήµατα συνθέτουν ένα πολύχρωµο µουσικό τοπίο. 

Διάρκεια εργαστηρίου: 17 Οκτωβρίου  2015 έως 23 Ιανουαρίου 2016 

Κόστος συµµετοχής: 80 ευρώ. To ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εγγραφή.  

Για το δεύτερο παιδί ισχύει η τιµή των 70 ευρώ. 

 

Εργαστήριο Δηµιουργικής Έκφρασης για παιδιά: «Ουράνιο Τόξο» 
 
Ηλικίες 4 – 6 // Κυριακή 10:00 – 12:00  

Το Εργαστήριο Δηµιουργικής έκφρασης «Ουράνιο Τόξο» αποσκοπεί στην εισαγωγή 
και εξοικείωση των παιδιών µε τον µαγικό κόσµο της τέχνης. Εξειδικευµένοι 
παιδαγωγοί και νηπιαγωγοί αξιοποιούν µεθόδους προσέγγισης και διδασκαλίας 
οικείες για τα παιδιά, όπως το παραµύθι και η δραµατοποίηση, στοχεύουν στην 
εξοικείωσή τους µε τη ζωγραφική και τις κατασκευές, έχοντας ως αφετηρία τις δύο 



εκθέσεις, που φιλοξενεί το Τελλόγλειο «Δώρα της γης: µε αντοχή στον χρόνο» και 
«Βούλα Μασούρα και ο κόσµος της». 

Μέσα από την παρατήρηση των έργων τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη σηµασία του 
χρώµατος της γραµµής, αλλά και τη χρήση διαφορετικών υλικών, όπως νεροµπογιές, 
ακουαρέλες, τα νήµατα, αλλά και τεχνικών, όπως το κολάζ ή η µικτή τεχνική. 

Αφοµοιώνουν δηµιουργικά τις γνώσεις αυτές και τις αξιοποιούν στα δικά τους έργα. 
Παράλληλα κοινωνικοποιούνται, καθώς µαθαίνουν να λειτουργούν ως µέλη µιας 
ευρύτερης οµάδας ακολουθώντας τους κανόνες που επιτάσσει το εικαστικό παιχνίδι.  

 

Διάρκεια εργαστηρίου: 18 Οκτωβρίου  2015 έως 24 Ιανουαρίου 2016 

Κόστος συµµετοχής: 80 ευρώ. To ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εγγραφή. 
Για το δεύτερο παιδί ισχύει η τιµή των 70 ευρώ. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΑΣ  

Μουσικό εργαστήριο: «Ο Τιριµπιµπίµ πάει στο Τελλόγλειο» 

Ταξίδι στον χρόνο: Ένας πίνακας-µια µουσική-µια εποχή 

Ηλικίες 6 – 9// Σάββατο 12:30–14:30 

Μουσικοπαιδαγωγικό εργαστήριο µε βάση το παραµύθι της Γιούλας Μιχαήλ 
«Τιριµπιµπίµ, ο ιππότης των χρωµάτων». Παίρνοντας τη µπαγκέτα και το πινέλο του 
Τιριµπιµπίµ θα ταξιδέψουµε στον χρόνο µέσα από γνωστά έργα σηµαντικών 
συνθετών και ζωγράφων. Θα τραγουδήσουµε, θα χορέψουµε, θα παίξουµε τις 
µουσικές και τις εικόνες µε στόχο να τις γνωρίσουµε και αυτοσχεδιάζοντας να 
δηµιουργήσουµε τις δικές µας. Βάλε την φαντασία σου µέσα στο βαλιτσάκι σου και 
έλα να φτιάξουµε µαζί το δικό µας ταξιδάκι στον χρόνο της τέχνης. 

 

Διάρκεια εργαστηρίου: 17 Οκτωβρίου  2015 έως 28 Νοεµβρίου 2015 

Κόστος συµµετοχής: 50 ευρώ. To ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εγγραφή.  

Για το δεύτερο παιδί ισχύει η τιµή των 40 ευρώ. 

 

Εργαστήριo Δηµιουργικής Έκφρασης: Ζωγραφική – Κατασκευές 

Ηλικίες 7 – 9// Κυριακή 10:00 – 12:00 

Με κίνητρο τις δύο εκθέσεις «Δώρα της γης: µε αντοχή στον χρόνο» και «Βούλα 
Μασούρα και ο κόσµος της» που θα φιλοξενηθούν την περίοδο φθινόπωρο-
χειµώνας 2015-2016, το εργαστήριο αυτό επικεντρώνεται κυρίως στη ζωγραφική και 
την τέχνη της ύφανσης (textile art, ταπισερί). Τα δώρα της γης, σπόροι φυτικές ίνες, 



µαλλί συµπλέκονται αρµονικά δηµιουργώντας έργα τέχνης, που χαρακτηρίζονται από 
ποικιλία χρωµάτων και υφών. Η µοναδικότητα του κάθε υλικού συνδέεται µε τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα των τεχνών της ζωγραφικής και της ύφανσης και τα 
πολυσήµαντα µηνύµατά τους σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Μέσα σε αυτό το πνεύµα θα δηµιουργήσουν τα δικά τους έργα, αφοµοιώνοντας 
δηµιουργικά τα µαθήµατα των µεγάλων δασκάλων. 

Διάρκεια εργαστηρίου: 18 Οκτωβρίου  2015  έως 24 Ιανουαρίου 2016  

Κόστος συµµετοχής: 80 ευρώ. To ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εγγραφή. 
Για το δεύτερο παιδί ισχύει η τιµή των 70 ευρώ. 

 

Εργαστήριo Δηµιουργικής Έκφρασης– Ζωγραφική-Ταπισερί-Ιστορία της 
τέχνης 

Ηλικίες 10 – 12 // Κυριακή 12:30–14:30 

Το εργαστήριο Ζωγραφικής-Ταπισερί-Ιστορίας της Τέχνης, έχει ως στόχο να 
καταρτίσει θεωρητικά και πρακτικά τα παιδιά πάνω σε εικαστικά ζητήµατα. 
Ξεκινώντας από τις δύο εκθέσεις «Δώρα της γης: µε αντοχή στον χρόνο» και 
«Βούλα Μασούρα και ο κόσµος της» που θα φιλοξενηθούν στο Τελλόγλειο την 
προσεχή περίοδο, αποσκοπεί να αναδείξει τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στη 
ζωγραφική, τη γλυπτική και την εφαρµοσµένη, αλλά ισότιµη εκφραστικά τέχνη της 
ταπισερί/textile art ή της «χωροϋφαντικής», όπως η ίδια η Μασούρα ονοµάζει τη 
δουλειά της. Τα πολύτιµα δώρα της γης, οι φυτικές ίνες, το λινάρι, τα σκοινιά, τα 
κλαδιά ανάλογα µε τον τρόπο που πλέκονται, το χρώµα και την υφή τους γίνονται 
µονάδες νοήµατος, ένα επικοινωνιακό λεξιλόγιο, µια σύνθεση ανάλογη µε εκείνες της 
ζωγραφικής, της γλυπτικής, πρωτότυπη, µεστή και γεµάτη πλαστικά νοήµατα.  

Διάρκεια εργαστηρίου: 18 Οκτωβρίου  2015  έως 24 Ιανουαρίου 2016  

Κόστος συµµετοχής: 80 ευρώ. To ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την εγγραφή. 
Για το δεύτερο παιδί ισχύει η τιµή των 70 ευρώ. 

	  

Πληροφορίες: 

Δευτέρα-Παρασκευή, 9.00 -16.00 µ.µ. τηλ. 2310991610, 2310991116, 2310991611 

Τετάρτη, 18.00-21.00 µ.µ. τηλ. 2310247111 

Σάββατο-Κυριακή, 11.00-14.00 µ.µ. 2310247111 

Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ.  
Αγίου Δηµητρίου 159Α, 54636 Θεσσαλονίκη  
www.teloglion.gr   

Mail: edu@teloglion.gr, teloglion@teloglion.gr 


