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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

2 νέα Εργαστήρια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης   
«Ηχοι-Φύση...Μουσική!» και «Ας παίξουµε σινεµά» 

 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήµιο Κρήτης το Σάββατο 10 και 17 

Νοεµβρίου 2018 εγκαινιάζει 2 κύκλους εργαστηρίων που συνδυάζουν την καλλιτεχνική 

δηµιουργία µε τη µαγεία της φύσης και αξιοποιούν τα ποικίλα της ερεθίσµατα.  

Το εργαστήρι «Ηχοι-Φύση...Μουσική!» της Σταυρούλας Χριστοδουλοπούλου 

απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών τα οποία χρησιµοποιώντας µουσικά όργανα, 

όπως ταµπουρίνα, µαράκες, καστανιέτες, ανακαλύπτουν τον αρµονικό κόσµο της µουσικής. 

Το εργαστήριο «Ας παίξουµε σινεµά» της Βίκης Χρηστάκη δίνει την ευκαιρία σε παιδιά 

ηλικίας 11 έως 16 ετών να ανακαλύψουν τον µαγικό κόσµου του κινηµατογράφου.  

Τα παιδιά οικειώνονται τη φύση, σαν το ευρύτερο σπίτι τους, µέσα στο οποίο 

υπάρχουν, αναπτύσσονται και δηµιουργούν χρησιµοποιώντας τους πόρους της µε σεβασµό 

και οικονοµία, αξίες που έχει ανάγκη σήµερα περισσότερο από ποτέ ο πλανήτης µας!  

 

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραµµα 

 

Ηχοι-Φύση…Μουσική! – 17 Νοεµβρίου 2018 

Σχεδιασµός και υλοποίηση:  Σταυρούλα Χριστοδουλοπούλου 

Οι σπίνοι –tutti τραγουδούν; 

Ο T-Rex sola-ρει; 

Μπορεί η φωνή του µπούφου να συµµετέχει σε χορωδία; 

Θα ήταν οι χελώνες ντράµερς; 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ηχοι-Φύση..Μουσική!» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 

έως 5 ετών τα οποία, µέσα από το παιχνίδι, συναντούν τον ρυθµό µέσα στον λόγο, το 

τραγούδι και τον χορό και κινούνται στον χώρο του µουσείου µε µέσο τη µουσική. 

Χρησιµοποιώντας µουσικά όργανα, όπως ταµπουρίνα, µαράκες, καστανιέτες, εµπνέονται 

από προϊστορικά και σύγχρονα ζώα ανακαλύπτουν µέσα από τον αρµονικό κόσµο της 

φύσης τον κόσµο της µουσικής. Το πρόγραµµα βασίζεται στις θεωρίες των δασκάλων του 
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µουσικού παιχνιδιού, τεχνικές των Orff, Kodaly και Dalcroze , σε συνδυασµό µε τη 

διδασκαλία των αρχών της παραδοσιακής και της κλασικής µουσικής.  

Ελάτε να ανακαλύψουµε τους ήχους της φύσης, που κρύβονται στα όρη, στα νερά, στα 

δάση! 

Χρήσιµες πληροφορίες 

Αριθµός συναντήσεων: 6 

∆ιάρκεια: 1 ώρα (Σάββατο 10:30 – 11:30 µ.µ.) 

Με τη δήλωση συµµετοχής κάθε παιδί παρακολουθεί και τα 6 Εκπαιδευτικά 

Εργαστήρια του Κύκλου 

Αριθµός συµµετεχόντων ανά κύκλο: 12 παιδιά 

Κόστος συµµετοχής (για όλα τα εργαστήρια του κύκλου):  80€ 

Μέλη του Συλλόγου Φίλων ΜΦΙΚ: 70€ 

 

∆ηλώσεις συµµετοχής 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνείτε 

∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00, στο τηλέφωνο 6992337927, µε την κ. Σταυρούλα 

Χριστοδουλοπούλου, Εκπαιδευτικό– Μουσικό- Ερµηνεύτρια Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 

και υπεύθυνη Σχεδιασµού του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου  Μουσικοκινητικής «Ηχοι-

Φύση..Μουσική!» 

 

Ας παίξουµε σινεµά! - 10 Νοεµβρίου 2018 

Σχεδιασµός και υλοποίηση:  Βίκη Χρηστάκη 

Κάθε φορά που κοιτάς τους δεινόσαυρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

σκέφτεσαι το Jurassic Park;  

Πας σινεµά κάθε εβδοµάδα και λατρεύεις τις ταινίες και το µαγικό τους σύµπαν; 

Έλα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και γράψε το δικό σου σενάριο. Γίνε ηθοποιός, 

σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας και γνώρισε και άλλους που αγαπάνε τον 

κινηµατογράφο και φτιάξε µαζί τους µια φοβερή ταινία. -Φώτα! Κάµερα και…Πάµε!  

Τα εργαστήρια κινηµατογράφου «Ας παίξουµε σινεµά» καλούν τους εφήβους, 11 έως 

16 ετών, να ανακαλύψουν τα εργαλεία, τα επαγγέλµατα και την αφήγηση της 7ης τέχνης. 
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Μέσα από δηµιουργικές και συλλογικές διαδικασίες γνωρίζουν τα τέσσερα θεµελιώδη στάδια 

δηµιουργίας µιας κινηµατογραφικής ταινίας: το σενάριο, την παραγωγή, τη σκηνοθεσία και 

το µοντάζ. Παρακολουθούν αποσπάσµατα από κλασικές κινηµατογραφικές παραγωγές και 

συνεργάζονται για να φτιάξουν µια ταινία µικρού µήκους παίρνοντας αφορµή από τα 

εκθέµατα και τους επιστήµονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης! Τα εργαστήρια 

ολοκληρώνονται µε την προβολή των ταινιών µικρού µήκους που έφτιαξαν οι συµµετέχοντες 

κατά τη διάρκεια των 10 συναντήσεων στο ΜΦΙΚ. 

Χρήσιµες πληροφορίες 

Αριθµός συναντήσεων: 10 

∆ιάρκεια: 2 ώρες (Σάββατο 12:00 – 14:00 µ.µ.) 

Με τη δήλωση συµµετοχής κάθε παιδί παρακολουθεί και τα 10 Εκπαιδευτικά 

Εργαστήρια του Κύκλου 

Αριθµός συµµετεχόντων ανά κύκλο: 14 παιδιά 

Κόστος συµµετοχής (για όλα τα εργαστήρια του κύκλου):  140€ 

Μέλη του Συλλόγου Φίλων ΜΦΙΚ: 120€ 

∆ηλώσεις συµµετοχής 

Υποδοχή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,   

∆ευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-15:00, 2810-393630, κ. Στέλλα Χαιρέτη 

 

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε συνεργάτιδα 

 

Σταυρούλα Χριστοδουλοπούλου - Σύντοµο Βιογραφικό: 

Η Σταυρούλα Χριστοδουλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε µαθήµατα 

πιάνο στην ηλικία των 8 ετών µε καθηγήτρια την Ελευθεριώτη Μαρία στο ∆ηµοτικό Ωδείο 

Πατρών. Το 2006 απέκτησε µε άριστα το πτυχίο στο πιάνο, στο Ωδείο Πατραϊκής 

Μαντολινάτας, καθώς και το πτυχίο της Βιολογίας από το Πανεπιστήµιο των Πατρών. Το 

2009 τελειώνει µε Άριστα τον µεταπτυχιακό κύκλο ειδίκευσης «Οικολογία – ∆ιαχείριση και 

Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» στο τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Από 

τότε σε µια διαδροµή ανάµεσα στην επιστήµη και την τέχνη έχει παρακολουθήσει σεµινάρια 

σχετικά µε την µουσική, το θέατρο και τον χορό. Από το 2006 ως σήµερα ασχολείται µε τη 

διδασκαλία της πρακτικής και της θεωρίας στο πιάνο, της µουσικής προπαιδείας σε παιδιά 



ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙ Ο ΚΡΗΤΗΣ  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ.: +30 2810-282740, +30 2810-393630, fax: +30 2810-393636 

Ε-mail: info@nhmc.uoc.gr, http://www.nhmc.uoc.gr,  :Natural History Museum of Crete 

από 18 µηνών – 6,5 χρονών και µε τη δηµιουργία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων στο ΜΦΙΚ στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Cretaquarium. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον της αποτελεί η σπουδή και καταγραφή των παραδοσιακών χορών της χώρας και 

η πρακτική άσκηση και ενασχόληση µε τους χορούς από όλη τη γη. Από το 2010 

ασχολείται µε το σύγχρονο χορό και το butoh, είδος γιαπωνέζικου χοροθεάτρου. Συµµετέχει 

σε παραστάσεις µουσικές και χορευτικές όλη της τη ζωή. Επίσης, είναι ραδιοφωνικός 

συµπαραγωγός στο Κόκκινο Κρήτης 88.4 fm στην εκποµπή «Μνήµη της πέτρας». 

 

Βίκη Χρηστάκη - Σύντοµο Βιογραφικό: 

Η Βίκη Χρηστάκη µεγάλωσε στο Ηράκλειο και έπειτα πήρε µια βαλίτσα και ταξίδεψε, 

κουβαλώντας πάντα ένα τετράδιο και ένα µολύβι. Πήγε στην Μυτιλήνη και σπούδασε στο 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες. Μετακόµισε για λίγο στη 

∆ανία, όπου σπούδασε Filmmaking. Μετά δούλεψε στην ιδιωτική τηλεόραση και σε 

κινηµατογραφικές παραγωγές. Στα διαλείµµατα έγραφε σενάρια, δύο από αυτά 

χρηµατοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και βραβεύτηκαν από το 

Φεστιβάλ ∆ράµας. Το 2013 έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο τµήµα Arts & Culture του 

Πανεπιστηµίου του Άµστερνταµ. Παράλληλα φοίτησε στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών Gerrit 

Rietveld, όπου γνώρισε την τέχνη του performance. Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα στο 

MOVEMENT RESEARCH laboratory (NY), σωµατικό θέατρο στο Duende School of 

Ensemble Physical Theatre, καθώς και ποικίλα σεµινάρια σωµατικής έκφρασης. Από το 

2016 δηµιουργεί εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες για ιδιωτικούς φορείς αλλά 

και µουσεία στην Κρήτη. Εµπνέεται από τη θάλασσα, τα σύννεφα και καλλιτέχνες όπως τον 

Herve Tullet και την Trisha Brown. Όπου και αν ζει, φτιάχνει ιστορίες και εικόνες.   

 

 

για το Γραφείο Τύπου 
Στέλλα Χαιρέτη  

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -  
Πανεπιστήµιο Κρήτης  
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