
“Μια Φορά Κι Ένα Φτερό” 

απο την ομάδα  “Ηippo Theatre Group” 

 

ένα ρομαντικό παραμύθι αυτογνωσίας και αληθινής αγάπης. 

Για 3 παραστάσεις στα Χανιά στο στούντιο Όξω Νού 

20, 21 & 22 Μαίου 



Μια πανέμορφη και πολύχρωμη πεταλούδα ερωτεύεται έναν περίεργο και σκουρόχρωμο 
σκώρο. Δύο αταίριαστοι και αντιφατικοί κόσμοι έρχονται σε επαφή, μπλέκονται και 
ενώνονται μέσα από τη δύναμη της αγάπης. Μέσα σε μία μέρα, όσο δηλαδή διαρκεί και η 
βραχεία ζωή της πεταλούδας, οι ήρωές μας θα ζήσουν πολλές περιπέτειες, θα γελάσουν, θα 
κλάψουν και θα ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τον άλλο. Το σκοτάδι αδιανόητο για την 
Έρη, το φως επικίνδυνο για τον Φάνη. Θα καταφέρουν οι ήρωές μας να βρουν έναν κοινό 
τόπο να ζήσουν μαζί; 

 
Η ομάδα Hippo δημιουργεί μια σύγχρονη ρομαντική κωμωδία, μέσα από μια ιστορία 
αυτοθυσίας, γενναιοψυχίας και αγνού έρωτα, όπου το κωμικό στοιχείο εναλλάσσεται με το 
δραματικό. Σωματικό θέατρο, μουσική, χορός και τραγούδι συνθέτουν ένα εντυπωσιακό 
θέαμα με γρήγορο, σφιχτό ρυθμό, αισθητική αρτιότητα και υψηλή ψυχαγωγική αξία. 

Θέμα της παράστασης: η αυτογνωσία μέσα από την αγάπη προς τον άλλο. 

Την παράσταση ακολουθεί ένα σύντομο θεατρικό εργαστήρι, βασισμένο σε τεχνικές του 
Εκπαιδευτικού Δράματος. Τα παιδιά μέσα από μια σειρά θεατρικών δραστηριοτήτων 
(αυτοσχεδιασμοί, κινητικά και φωνητικά παιχνίδια) συμμετέχουν σε έναν φανταστικό κόσμο, 
όπου μεσουρανούν έννοιες όπως αλληλεγγύη, συνεργατικότητα, αποδοχή του άλλου κ.α. 
Στόχος του εργαστηρίου είναι η επαφή των παιδιών με τον συναισθηματικό τους 
κόσμο και ο σεβασμός στην διαφορετικότητα. 

Παίζουν: Ηλέκτρα Γωνιάδου, Τάσος Μπαρνιαδάκης. 

Κείμενο: Hippo Theatre Group 

Σκηνικά-Κοστούμια: Κατερίνα Χατζοπούλου 
Μάσκα: Μάρθα Φωκά 
Κίνηση: Ηippo Theatre Group 
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Δράματος: Hippo, Καλλιόπη Φύκαρη 
Υπεύθυνη Παραγωγής: Κατερίνα Συναπίδου 
Μουσική – Παραγωγή - Σκηνοθεσία: ΗΙΡΡΟ (Φώτης Δούσος, Αλέξανδρος Ράπτης) 
Διάρκεια: 60΄ 

Trailer: https://www.youtube.c om/watch?v=ItgM4_Ftkuk 
πληροφορίες: 
Σάββατο 20, Κυριακή 21 Μαίου στις 11.00 
 & Δευτέρα 22 Μαίου στις 19.00 
κρατήσεις θέσεων:28210 45585 

 

 
Αγ.Κυριακής 29, Χαλέπα – Χανιά 
τηλ: 28210 45585 6972694294 
e-mail: oxonouevents@yahoo.gr 
facebook:  Στούντιο "όξω νού"  

  
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ HIPPO 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ItgM4_Ftkuk
mailto:oxonouevents@yahoo.gr
https://www.facebook.com/StundioOxoNou


Η ομάδα HIPPO ιδρύθηκε το 2009 και αποτελείται από τους Φώτη Δούσο και 
Αλέξανδρο Ράπτη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού θεάτρου και του 
Εκπαιδευτικού Δράματος και χαρακτηρίζεται από μια “avant-garde” αισθητική που 
σέβεται τις αναζητήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. 
  
Έχει 7 παιδικές παραστάσεις στο ενεργητικό της που πρωτοανέβηκαν σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Λονδίνο, ποικίλα θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά και 
νέους αλλά και παραστάσεις για ενήλικες που πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα και 
Η.Π.Α. 
  
Η ομάδα έχει παρουσιάσει δουλειές της σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε δημόσια και 
ιδιωτικά σχολεία, σε θεατρικούς χώρους, σε φεστιβάλ και σε Πανεπιστήμια: 
  
ΕΛΛΑΔΑ 
Παιδαγωγικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στα 
πλαίσια του φεστιβάλ «Χώρος Δράσης» 2011, ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, Διεθνές Φεστιβάλ 
Κουκλοθεάτρου Κιλκίς, Φεστιβάλ Κωμωδίας Ξάνθης, Ονειρούπολη Δράμας. Σε 
δημοτικά σχολεία σ' ολόκληρη την επικράτεια. 
  
ΚΥΠΡΟΣ 
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ κατά του σχολικού εκφοβισμού Voice (it)- Λευκωσία, 2013 
και σε δημοτικά σχολεία σ' όλη την Κύπρο. 
  
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ 
Σε ελληνικά και κυπριακά παροικιακά σχολεία στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες 
πόλεις της Αγγλίας και της Ουαλίας. 
  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Σε ελληνικά σχολεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Γερμανίας και του Λουξεμβούργου 
  
Η.Π.Α. 
Σε ελληνικά σχολεία στις μεγαλύτερες πόλεις της δυτικής και της ανατολικής ακτής 
(από τη Νέα Υόρκη μέχρι και το Λος Άντζελες). 
  
ΚΑΝΑΔΑΣ 
Σε ελληνικά σχολεία του Τορόντο και του Μοντρεάλ. 
  
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
Σε ελληνικά σχολεία της Μελβούρνης και του Σύδνεϋ. 
  

Επίτευγμα της ομάδας θεωρείται η παρουσίαση της παράστασης Νιάρα στο 
Πανεπιστήμιο του YALE, ενώπιον φοιτητών του τμήματος νεοελληνικής 
γλώσσας. 
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