
Εργαστήρια Κατασκευής και Εµψύχωσης Κούκλας 
 

 

 

∆ιδάσκει: Εύα Νικηφόρου*  
∆ιάρκεια:4 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις 
Ηµέρα και ώρα: Σάββατο 17:00-19:00 
Χώρος: Open C.A.S.E. 303, Κηφισίας 303, Κηφισιά 
Κόστος: 15!/2ωρο ή 50! για τον κύκλο των 4 συναντήσεων 
Σε ποιους απευθύνεται 
Σε παιδιά 6-10 ετών 
Αντικείµενο 
Ένας µήνας γεµάτος από κούκλες! 4 δίωρες συναντήσεις όπου 
θα προσπαθήσουµε να εισάγουµε τα παιδιά στο θεατρικό 
κόσµο της κούκλας. Στόχος είναι σε κάθε δίωρη συνάντηση 
να µπορέσουν τα παιδιά να κατασκευάσουν κούκλες από 
διαφορετικά υλικά κάθε φορά και να τις ζωντανέψουν όπως 
εκείνα επιθυµούν (µε λόγο ή κινήσεις, φτιάχνοντας σκηνές 
και χαρακτήρες) Έτσι, ξεκινώντας µε τις κούκλες θα 
παίξουν, θα ονειρευτούν και θα ταξιδέψουν στον µικρόκοσµο 
που εκείνα θα διαλέξουν να φτιάξουν.  
Περιεχόµενο 
• Γνωριµία µε τα υλικά.  
• Κατασκευή και ανακάλυψη των δυνατοτήτων του σώµατος της 
κούκλας.  
• Ζωντάνεµα της κούκλας και του σύµπαντος που την 
περιβάλει.  
• Αυτοσχεδιασµούς και µικρές ιστορίες από τα παιδιά. 
Εργαστήριο 1: «Με χρώµα, κόλλα και χαρτί» ∆ηµιουργικό 
εργαστήρι κατασκευής και εµψύχωσης δακτυλόκουκλας. 
Εργαστήριο 2: «Ανακυκλωχώρα» Κατασκευή κούκλας από 
επαναχρησιµοποιούµενα υλικά. 
Εργαστήριο 3: «Χαρτοπολιτεία» Κατασκευή κούκλας- σπιτιού 
από χαρτόνι. Ανοίγουµε παράθυρα, φτιάχνουµε µπαλκόνια και 
στο τέλος χτίζουµε από κοινού ένα καταφύγιο, ψηλότερο από 
εµάς!  
Εργαστήριο 4: «Σαλιγκαράκια µαριονέτες» Φτιάχνουµε τη 
πρώτη µας µαριονέτα από τι; Ένα πολύχρωµο κασκόλ!  
 



*Η Ευαγγελία Νικηφόρου εργάζεται ως ηθοποιός από το 2002 και ως 
κουκλοπαίκτρια από το 2005. Έχει συνεργαστεί µε το ∆ήµο Αβδελιώδη, την οµάδα 
µιµικής ΠΛΕΥΣΙΣ, την ΟΜΜΑ Studio, το Teatro Osservatorio, τις οµάδες 
σωµατικού θεάτρου ΑΤΟΝΑλ και Aller Retour, το θίασο µαριονέτας Αντάµα 
Πανταχού, την οµάδα θεάτρου δρόµου HELIX κ.α. Είναι επίσης ιδρυτικό µέλος 
της θεατρικής οµάδας «Τέχνης Νεύµα» που από το 2006 περιοδεύει σε θέατρα, 
σχολεία, πλατείες και φεστιβάλ σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (Κύπρο, 
Ιταλία, Ν. Αφρική, Ισπανία, Ν. Κορέα, Καζακστάν, Βέλγιο) µε παραστάσεις 
θεάτρου, κουκλοθεάτρου και µιµικής. Από το 2005 διδάσκει θεατρικό παιχνίδι, 
οργανώνει εργαστήρια κουκλοθεάτρου και εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά 
3-11χρονών 


