
Δημιουργικό εργαστήρι CiNEMATHESIS στον Μάρτη! 
Ένα παιχνίδι με τις τέχνες στο σινεμά. 

 
Για παιδιά 7-11 ετών με τη σκηνοθέτιδα Γιάννα Δεληγιάννη. 

 

Από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου και για 10 συναντήσεις στον χώρο του Μάρτη, 
Χάρητος 8 στο Κολωνάκι. 

 
 

Μπορεί μια μικρού μήκους ταινία να γίνει αφορμή για να φτιάξουμε τους δικούς μας 
χαρακτήρες, να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας καρέ, να δημιουργήσουμε το δικό μας 
story board, να αναπαραστήσουμε τις δικές μας σκηνές, να γράψουμε τους δικούς μας 
διαλόγους, ακόμα και να αλλάξουμε το φινάλε μιας ιστορίας; Μπορεί ένα βιβλίο, ένας 
πίνακας ζωγραφικής, ένα γλυπτό, ένα κτήριο, μια φωτογραφία, ένα κόμικ, ένα μουσικό 
θέμα, να μας φέρει σε επαφή με τις καλές τέχνες μέσα από τη μαγεία του σινεμά και να μας 
κάνει να αγαπήσουμε την τέχνη του κινηματογράφου;  
 
Ελάτε μαζί μας σε ένα άλλο «Ταξίδι στη Σελήνη»! Σε ένα ταξίδι στην 7η Τέχνη, ελάτε να 
γίνουμε οι κριτικοί θεατές, οι μικροί σινεφίλ και οι δημιουργοί του σήμερα και του αύριο! 
 

Ελάτε να παίξουμε Κινηματογράφο! 
**** 

Η Γιάννα Δεληγιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Κινηματογράφο στη Σχολή 
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Ευγενίας Χατζίκου όπου απέκτησε Κρατικό Δίπλωμα 
Σκηνοθεσίας. Αγαπάει τα παιδιά, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, το θέατρο, την 
ποίηση. Ιδρύτρια της CiNEMATHESIS με προορισμό την ένταξη του Κινηματογράφου στον 
πυρήνα της Εκπαίδευσης. Διοργανώνει και υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά 
όλων των ηλικιών, με άξονα τον Κινηματογράφο, Cinema Clubs με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 
αφηγήσεις και δράσεις εκπαιδευτικού δράματος με ερέθισμα τις Τέχνες, όλα σε 
συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σχολές, δήμους, εκδοτικούς οίκους, 
βιβλιοθήκες, χώρους πολιτισμού και δημιουργικής απασχόλησης, camp, φεστιβάλ και 
ιδιώτες. 

 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-11 ΕΤΩΝ 
 

Πρόγραμμα συναντήσεων:  

10 Οκτωβρίου-12 Δεκεμβρίου 2019 

Κάθε Πέμπτη 18:00-19:30 

10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 & 12/12. 

 

Πληροφορίες εγγραφής: 

Cinemathesis | info@cinemathesis.com| 6972 82 11 95 

Μάρτης| Χάρητος 8, 10675| 210 3210982| martis@martis.gr 

Κόστος εργαστηρίου: 180€, εξόφληση έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 

Προσοχή: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων! 

Cinemathesis Αστική Μη Κερδοσκοπική  

Εθνική Τράπεζα  IBAN GR49 0110 5250 0000 5250 0237 368 

https://www.cinemathesis.com/

