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«Ανακάτεψε τις Τέχνες!» και «Ανακάτεψε τις Τέχνες The Workshop>18»   

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σε συνεργασία με τη Βίκη Χρηστάκη μάς 

καλωσορίζουν, ξανά, σε δύο πρωτότυπα εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους!! 

Διαφορετικές τέχνες αναμειγνύονται στον 3ο όροφο του Μουσείου, καθώς η ζωγραφική 

μπλέκεται με την κίνηση και η αφήγηση απεκδύεται των λέξεων κι εναγκαλίζεται γραμμές!  

«Ανακάτεψε τις Τέχνες!» 

Στις 23 και 30 Νοεμβρίου στις 11:30, σε ένα βιωματικό εργαστήρι 2 

συναντήσεων, γονείς και παιδιά, από 5 έως 10 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να 

αποκτήσουν μια διαφορετική σχέση με τα χρώματα, το χαρτί, τους ήχους και τη 

σιωπή. Να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ως μέσο έκφρασης και να αναπτύξουν 

μια νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ τους! Με ομαδικές δραστηριότητες, τη στιγμιαία 

σύνθεση κινήσεων και τη ζωγραφική, που ακολουθεί το ρεύμα του σουρεαλισμού, 

βελτιώνουμε τις κινητικές μας δεξιότητες, ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή μας και 

αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, χωρίς να νοιαζόμαστε τόσο για το τελικό αποτέλεσμα, 

όσο για την ίδια τη διαδικασία! Η προσέγγιση των εργαστηρίων «Ανακάτεψε τις Τέχνες» είναι 

διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική, καθώς η αλληλεπίδραση των τεχνών της 

αφήγησης, της μουσικής, του χορού και της ζωγραφικής είναι αναπόφευκτη στη 

σύγχρονη προσέγγιση της βιωματικής εκπαίδευσης.   

Αριθμός συναντήσεων:  2 Σάββατα (23 και 30 Νοεμβρίου)   

Διάρκεια: 60΄   

Κόστος: 35 ευρώ, ενήλικας και παιδί 
Απαραίτητα: άνετα ρούχα και ένα δεύτερο ζευγάρι κάλτσες! 

 

«Ανακάτεψε τις Τέχνες The Workshop>18»   
Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, 11.00 -13.00 στον 3ο όροφο του Μουσείου η ζωγραφική 

προσεγγίζεται μέσω της κίνησης και οι ήχοι αναμειγνύονται με την αφήγηση για να θέσουν 

στο επίκεντρο τους συμμετέχοντες. Το εργαστήρι Ανακάτεψε τις Τέχνες The Workshop>18 ενήλικες 

όλων των ηλικιών και εμπειριών θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια διαφορετική σχέση με τα 

χρώματα, το χαρτί, τους ήχους, τη σιωπή και να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ως μέσο έκφρασης.  
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Με ομαδικές δραστηριότητες, τη στιγμιαία σύνθεση κινήσεων και τη ζωγραφική βελτιώνουμε τις 

κινητικές μας δεξιότητες, ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή μας και αναπτύσσουμε σχέσεις 

εμπιστοσύνης, χωρίς να νοιαζόμαστε τόσο για το τελικό αποτέλεσμα αλλά για την ίδια τη 

διαδικασία.  

Τα εργαλεία και οι δραστηριότητες των εργαστηριών Ανακάτεψε τις Τέχνες The Workshop>18 θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από παιδαγωγούς, δημιουργούς και συντονιστές εργαστηρίων 

και όλους όσοι πιστεύουν στα οφέλη της ενεργοποίησης μυαλού και του σώματος για τους μαθητές τους.  

Συνάντηση: Σάββατο 23 Νοεμβρίου, 11:30   

Διάρκεια: 120΄   

Κόστος: 30 ευρώ 

Απαραίτητα: άνετα ρούχα και ένα δεύτερο ζευγάρι κάλτσες! 

 

Κρατήσεις και πληροφορίες: 2810-393630, 09:00-15:00 

 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία 
υπεύθυνη Επικοινωνίας 
Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 
E mail : info@nhmc.uoc.gr  
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