Τα μουσικά παραμύθια – έργα
παιδικής όπερας του Φεστιβάλ
ΛΥΡΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ στα σχολεία του
Παλαιού Φαλήρου
Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου με την Εθνική Λυρική Σκηνή, για την συνέχιση
σειράς πολιτιστικών δράσεων, στο πλαίσιο του επιτυχημένου
Φεστιβάλ ΛΥΡΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ, που συνδιοργανώθηκε για πρώτη φορά από
την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής
το περασμένο Φθινόπωρο, πραγματοποιήθηκε σήμερα ειδική
εκδήλωση στον Πολυχώρο του Δημαρχείου Π. Φαλήρου.

Στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος,
αφού έκανε ξεχωριστή αναφορά στην “ψυχή ” του Λυρικού Νότου,

τον Υπεύθυνο του Φεστιβάλ και των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Νίκο Ξανθούλη, επισήμανε «την
μεγάλη και ποιοτική διάσταση που δίνει η Εθνική Λυρική Σκηνή
σε τέτοιες εκδηλώσεις» και προανήγγειλε άλλα 6 παραμύθια για
τα προσεχή Φεστιβάλ που θα διοργανώσουμε τα επόμενα δύο χρόνια
στο Π. Φάληρο.
Ο Δήμαρχος παρέδωσε αυτοπροσώπως στους εκπροσώπους των
σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, αντίγραφα των
μουσικών παραμυθιών-έργων παιδικής όπερας που είχαν
παρουσιαστεί στο
Φεστιβάλ ΛΥΡΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ 2021.
Έτσι, κάθε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας, θα
διαθέτει πλέον στο αρχείο του, σε μορφή βιβλίου αλλά και σε
ηλεκτρονική μορφή τα έργα:
«Nα Μην και Θα» των Θοδωρή Οικονόμου και Μαριβίτσας
Γραμματικάκη
«Όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας» των Γουίλιαμ Αντωνίου και
Θοδωρή Ιωσηφίδη
«Σταχομαζώχτρα» του Κώστα Μουστάκα
Με στόχο την διδακτική αξιοποίηση τους από τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές, στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και
αποτελεσματικότερης διδασκαλίας του μαθήματος της μουσικής.

Κατά την εκδήλωση, ο Υπεύθυνος του Φεστιβάλ ΛΥΡΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ
Νίκος Ξανθούλης, ευχαρίστησε την Δημοτική Αρχή του Παλαιού
Φαλήρου για την συνεργασία και την στήριξη της δράσης και
αναφερόμενος στην έκδοση των μουσικών παραμυθιών σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή τόνισε ότι «είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία,
προκειμένου οι δάσκαλοι μουσικής των σχολείων να έχουν ένα
σύγχρονο διαδραστικό εργαλείο στην διδασκαλία του μαθήματος
της μουσικής».
Η συγγραφέας παιδικών έργων Μαριβίτσα Γραμματικάκη, αφού
αναφέρθηκε στο μουσικό της παραμύθι «Να Μην και Θα», έθεσε τον
εαυτό της, μαζί με πλειάδα ανθρώπων της Λυρικής Σκηνής στη
διάθεση των διοργανωτών ανάλογων εκδηλώσεων στο μέλλον,
προκειμένου να συμβάλλον ουσιαστικά με τις γνώσεις τους και
την εμπειρία τους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Διευθυντές, Δάσκαλοι μουσικής και
εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των σχολείων της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Π. Φαλήρου.
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