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«Μουσική σπουδή των ζώων νο 2!»
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης
οι μικροί μας φίλοι σε νέες μουσικές ζωοπεριπέτειες!

Νέο εργαστήριο ξεκινά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης! Η Σταυρούλα
Χριστοδουλοπούλου συνδυάζοντας τις ιδιότητές της, βιολόγος και μουσικός, έχει σχεδιάσει
και υλοποιεί ένα πρωτότυπο εργαστήρι μουσικοκινητικής!
Για 5 Σάββατα, ξεκινώντας από τις 18 Φεβρουαρίου, οι μικροί μας φίλοι από 3 έως 4,5
ετών

θα αναπτύσσουν τις ικανότητές τους μέσα από ένα πρόγραμμα που βασίζεται στις

θεωρίες των δασκάλων του μουσικού παιχνιδιού, τις τεχνικές των Orff, Kodaly, Dalcroze και
Gordon σε συνδυασμό με τη διδασκαλία των αρχών της παραδοσιακής και της κλασικής
μουσικής!
«Μουσική σπουδή των ζώων!» για παιδιά 3 έως 4,5 χρονών
Αυστηρώς για εκπαιδευόμενους μουσικο-ερευνητές!
Ή, αλλιώς, πώς η εξέλιξη των ειδών γίνεται τραγούδι;

Τα παιδιά θα περιηγηθούν, με τη βοήθεια της μουσικοπαιδαγωγού, στο Μουσείο και
θα ανακαλύψουν το φίδι, τον βάτραχο, την πάπια, τη νυχτερίδα, τη νυφίτσα και άλλα ζώα
και μαζί τους θα στήσουν έναν τραγουδοχορό! Οι εκπαιδευόμενοι μουσικο-ερευνητές
τραγουδώντας και παράγοντας μουσική με κυριότερο όργανο το ίδιο τους το σώμα
μαθαίνουν τις 4 μεγάλες οικογένειες των ζώων, την εξέλιξη των ειδών, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους και τις στολίζουν με μελωδίες και ήχους κρουστούς. Βοηθοί τους σε
αυτό το ταξίδι θα είναι κάποιοι μαγικοί χρωματιστοί σωλήνες που άλλοτε θα δουλεύουν σαν
κυάλια και άλλοτε σαν μουσικά όργανα. Μια, δηλαδή, θα είναι εργαλεία ερευνητών της
φύσης και μια όργανα μουσικών!
Αριθμός συναντήσεων: 5, κάθε Σάββατο 10:45 – 11:45 μ.μ.
Ώρα προσέλευσης: 10:30
Ημερομηνίες: 18 και 25 Φεβρουαρίου, 4, 11 και 18 Μαρτίου
Κόστος συμμετοχής: 75€
Μέλη του Συλλόγου Φίλων ΜΦΙΚ: 65€
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30 2810-282740, +30 2810-393630
Ε-mail: info@nhmc.uoc.gr, http://www.nhmc.uoc.gr,
:Natural History Museum of Crete
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Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής: Σ. Χριστοδουλοπούλου, 6992337927

Σταυρούλα Χριστοδουλοπούλου - Σύντομο Βιογραφικό:
Η Σταυρούλα Χριστοδουλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε μαθήματα πιάνο στην
ηλικία των 8 ετών, στο Δημοτικό 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 – Διαχείριση
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 περιβαλλοντική εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση, τη 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 από 18 μηνών – 7 χρονών και με τη δημιουργία και την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων & παιδαγωγικών παιχνιδιών, στο ΜΦΙΚ στο Ηράκλειο Κρήτης και στο
Cretaquarium. Επιπλέον με τον ερχομό της στην Κρήτη, αρχίζει και η επαφή της, με την εκμάθηση
παραδοσιακών κρουστών στο Λαβύρινθο-Χουδέτσι καθώς και η συμμετοχή σε ερασιτεχνικές ομάδες
στο Πλουμί των Αρχανών και σε άλλους καλλιτεχνικούς χωρους στην πόλη του Ηρακλείου. 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, σε συνδιασμό με τη ρυθμολογία
τους. Από το 2010 ασχολείται με το σύγχρονο χορό και το butoh, είδος γιαπωνέζικου χοροθεάτρου.
Συμμετέχει σε παραστάσεις μουσικές και χορευτικές όλη της τη ζωή. Αυτή την περίοδο, ακολουθεί
εκπαίδευση με εξειδίκευση στο αντικείμενο: «Μουσική Αγωγή Βρεφών & Νηπίων», εστιάζοντας σε
νέες μεθόδους διδασκαλίας όπως η Suzuki.
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