
 

MUSICAL THEATRE & PERFORMANCE  

                             για παιδιά και νέους από 5 ετών έως 90+. 

 

Αγαπητοί φίλοι ,    

Ο κόςμοσ τθσ τζχνθσ είναι ζνασ κόςμοσ δθμιουργικότθτασ, χαράσ και αγάπθσ. τισ ςυνκικεσ πίεςθσ 

αντιπαραβάλλουμε τθν αιςιοδοξία και τθν ανάταςθ μζςω του τραγουδιοφ, του κεάτρου, του χοροφ με 

ςτόχο τα παιδιά να αποκτιςουν ικανότθτεσ για τθ ηωι τουσ. Σα ζργα των μακθτών μασ ωσ ςιμερα: Lion 

King, Cats, Ερυςίχκων (ςε ςυνεργαςία με τθν Ακαδθμία Ακθνών & το Μουςείο Γλουλανδρι), Ρωμαίοσ & 

Ιουλιζτα, Ο Κουρζασ τθσ εβίλλθσ, Όνειρο κερινισ νυκτόσ, Fame, West Side Story, The Muppet show, 

Grease, Η Αλίκθ ςτθ Χώρα των κaυμάτων του T.Burton και το Movie Project 2021 ‘Η πριγκίπιςςα και ο 

Βάτραχοσ’ (διαςκευι τθσ Disney).   

Η Μusical Arts ON STAGE ξεκινάει τα μακιματα ΘΕΑΣΡΟΤ, ΣΡΑΓΟΤΔΙΟΤ, ΧΟΡΟΤ ςτουσ χώρουσ των Νζων 

Εκπαιδευτθρίων Γ. Μαλλιάρα - Ερεχκείου 6 Άλιμοσ. τόχοσ μασ είναι θ εκπαίδευςθ ςτισ τρεισ τζχνεσ 

ςυνδυαςτικά αλλά και θ απόκτθςθ ικανοτιτων ηωισ μζςα από δθμιουργικι και χαροφμενθ εργαςία! 

 

Σασ περιμζνουμε το Σάββατο 2 Οκτωβρίου για τα πρώτα ςασ δοκιμαςτικά δωρεάν μαθήματα !!!

 

Βαςική Εκπαίδευςη 

Τα παιδιά από 5 ζωσ 16 ετών χωρίηονται ςε τρεισ ξεχωριςτζσ θλικιακζσ ομάδεσ (5-8 ετών, 9-

12 ετών, 13-16 ετών) και για τρεισ ςυνεχόμενεσ ώρεσ εκπαιδεφονται ςτισ τρεισ τζχνεσ 

ξεχωριςτά αλλά και ςε ςυνδυαςμό από άριςτα ειδικευμζνουσ κι ζμπειρουσ δαςκάλουσ-

καλλιτζχνεσ. 

 

Μουςικό Θζατρο για ενήλικεσ 

Ζπειτα από ηιτθςθ κάποιων γονζων μακθτών μασ, θ Musical Arts on STAGE δθμιοφργθςε 

τμιμα Musical Performance για ενιλικεσ που λειτουργεί κάκε άββατο. Σα μακιματα κα 

ζχουν τθ δομι τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ τθσ Musical Arts on STAGE, Θζατρο - Μουςικι - 

Χορόσ και κα ζχουν ςτόχο τθ διαςκζδαςθ, τθν απελευκζρωςθ τθσ ζκφραςθσ και τθ γνωριμία 

με τισ τρεισ ερμθνευτικζσ τζχνεσ. 

 

Oμάδα “MAS Performers” 

Για τουσ νζουσ καλλιτζχνεσ από 17 ετών και άνω λειτουργεί το εργαςτήριο ςπουδών 

μουςικοφ θεάτρου. To εργαςτιρι ςπουδών τθσ Musical Arts on STΑGE διοργανώνει ανοιχτι 

ακρόαςθ για να ςυνεχίςει τθ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ νζων "Stage Performers". Σο 

εργαςτιριο περιλαμβάνει 6 ώρεσ εργαςίασ τθν εβδομάδα.Tα ζργα τουσ ζωσ ςιμερα West 

Side Story (2017), «Βαρι Φορτίο θ Αγάπθ» (2018), Παιδικό Δωμάτιο (2019), «Ερευνώντασ τισ 

Ικζτιδεσ» video project ςυμμετοχι ςτο Mind the Fact online Festival και 

«Ικζτιδεσ του Αιςχφλου» ςτισ 26, 27 & 28/09/2021 ςτο Αςτεροςκοπείο Αθηνών 

ςτο Θηςείο. 

Ανοιχτή 1η ςυνάντηςη και «ακρόαςη» υπό μορφή εργαςτηρίου το Σάββατο  

2 Οκτωβρίου. Δηλώςτε ςυμμετοχή τηλεφωνικά ή με μήνυμα για να ενημερωθείτε. 
 



 

 

 

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ 

 

Τμήμα Χορευτικήσ Εκγφμναςησ για ενήλικεσ 

Χορόσ, εκγφμναςθ, ενδυνάμωςθ και αποςυμπίεςθ για να βλζπουμε αλλιώσ  τθν 

κακθμερινότθτα. Βρίςκουμε τον εςωτερικό και εξωτερικό άξονά μασ. Ballet work out, 

ςφγχρονο ρεπερτόριο και αςκιςεισ γιόγκα. Δφναμθ, ευλυγιςία, ςτιριξθ, αναπνοι και 

χαλάρωςθ! 

 

Τμήμα ςφγχρονου χοροφ για ζφηβουσ και νζουσ 

φγχρονοσ χορόσ.  Ζνασ ςυνδυαςμόσ τεχνικών Release based, Limon, Cunningham, με 

ςτοιχεία μοντζρνου και κλαςικοφ.  Μζςα από αςκιςεισ και χορογραφίεσ για όλα τα επίπεδα 

οι μακθτζσ αποκτοφν  δφναμθ κι ευλυγιςία, καλι τεχνικι και δθμιουργικι χορευτικι 

ζκφραςθ ενώ αποκτοφν κι ενςωματώνουν νζο κινθτικό λεξιλόγιο! 

 

 

Για περισσότερες πληρουορίες: 

FB, Instagram: musicalartsonstage 

Email: intravenous.stage@gmail.com 

Τηλ: 6970885692

 

 

 

 

 

 

 

       


