ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήµος Χανίων, η Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηµατικής Γλώσσας (µε
αφορµή τα 10 Χρόνια από την Ίδρυσή της) και η Εσαεί εν Ροή, µε
συµπράττοντα φορέα τον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων
σας προσκαλούν στο
1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ «Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει»
µία πρωτοβουλία καθιέρωσης ετήσιας συνάντησης και σύµπραξης κωφών και ακουόντων µε απώτερο σκοπό
την κοινωνική συνένταξη της κοινότητας των κωφών στη σύγχρονη πολιτιστική δράση και την κινητοποίηση
του κάθε πολίτη στην δηµιουργία, βασικό εργαλείο για αποτοξίνωση από το ραδιενεργό της ραγδαίας
κοινωνικοποιλιτισµικής ανέλιξης...
Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΛΟΙΠΌΝ, ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 18-25 ΙΟΥΛΙΟΥ, σε
εκείνον τον ελληνικό τόπο που εκπροσωπεί και µεταλαµπαδεύει ότι έχει αποµείνει από τον αρχαιότερο
Πολιτισµό της Ευρώπης µας! Τον Μινωϊκό Πολιτισµό!
Το Πανελλήνιο αυτό Φεστιβάλ φιλοδοξούµε να γίνεται σε άλλη πόλη κάθε χρόνο µε στόχο α) την ανάδειξη
των τοπικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών θησαυρών (λαϊκές τέχνες, λαϊκή παράδοση, παραδοσιακή
µουσική, παραδοσιακοί χοροί και προβολή των τουριστικών/ περιβαλλοντικών θησαυρών της κάθε πόλης), β)
την φιλοξενία έντεχνων καλλιτεχνικών δρωµένων που εµπλέκουν κωφούς ή σχετίζονται µε την υποκουλτούρα
τους (φέτος φιλοξενείται έκθεση κωφών, θέατρο και σύγχρονος χορός µε χρήση της νοηµατικής γλώσσας, γ)
την ενίσχυση της συνέργειας κάθε συµπολίτη µας στη δηµιουργική ευπραξία,δ) τη συσπείρωση των κωφών ανά
την Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν έντονη εσωτερική διάσπαση των κοινοτήτων τους και ε)
την καταπολέµηση του κοινωνικού ρατσισµού και αποκλεισµού µε σύµπραξη κωφών και ακουόντων για την
αποπεράτωση αυτής της φιλόδοξης καλλιτεχνικής δράσης. Επόµενη διοργανώτρια πόλη είναι η
Θεσσαλονίκη.
Η πιο µεγάλη όµως καινοτοµία της δράσης είναι πέραν της σύµπραξης κωφών και ακουόντων, η σύµπραξη
των πολιτών ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (διαδραστικά καλλιτεχνικά εργαστήρια και δρώµενα) µε κερδοσκοπικούς και
µη κερδοσκοπικούς φορείς. Έτσι, πέραν των επαγγελµατικών καλλιτεχνικών θεαµάτων και δρωµένων που
εξυπηρετούν στην τουριστική ενίσχυση (όπως π.χ. βιντεοπροβολές και οµιλίες) θα υπάρχει και πλήθος
δραστηριοτήτων που επιτρέπει και απαιτεί τη συνέργεια των πολιτών, όπως π.χ. προετοιµασία ντόπιου
παραδοσιακού φαγητού και εκθέµατα λαϊκής τέχνης (κεντήµατα, κατασκευές, παραδοσιακές στολές κ.α.).
Ο δε λόγος που εµπλέκουµε την ελληνική παράδοση και τους περιβαλλοντικούς και ιστορικούς θησαυρούς µας
αντί του αθλητισµού (όπου ήδη είναι αρκετά ανεπτυγµένος στην κοινωνία των κωφών) λαϊκή παράδοση,
πολιτιστική κληρονοµιά και ελληνικό τοπίο, «τα πιο καλά της µοίρας µας», δίνουν χαρά, ελπίδα και προσδοκία
για συµπορεία και για ένα καλύτερο αύριο ... αποτελούν δε, κοινό τόπο και αφετηριακό σηµείο της κοινωνικής
πραγµατικότητας ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ.
Τέλος, η καλλιτεχνική σκηνή και οι εκθεσιακοί χώροι επειδή περιορίζονται σε έργα τέχνης συναφή µε την
κοινωνία των κωφών, επιτρέπουν την εκκίνηση, ανάπτυξη και καθιέρωση πειραµατικής πλατφόρµας ανάπτυξης
των καλών τεχνών µε επίκεντρο την υποκουλτούρα των κωφών και τη συνέργειά τους στην καλλιτεχνική
δηµιουργία!

Τουρισµός, λοιπόν, Παράδοση και Καλές Τέχνες συµπράττουν υπέρ της καθιέρωσης µίας ξέφρενης γιορτής µε
πρωταγωνιστές τους πολίτες και σύνθηµα την κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνικό προϊόν την τοπική ανάπτυξη
και απώτερο σκοπό την καταστολή του κοινωνικού ρατσισµού και αποκλεισµού.

Πρόγραµµα εκδηλώσεων
18-25 Ιουλίου 2013
11:00-23:00 [Νεώριο Μόρο, Τέρµα Ακτής Ενώσεως]
Έκθεση Φωτογραφίας και Εικαστικών
Έκθεση Εικαστικών
• Ανεξάρτητοι Καλλιτέχνες (µε θέµα τη Νοηµατική Επικοινωνία)
o Ιωάννα Γερακάκη
o Κική Ντουλάκη
• Εικαστικό Εργαστήρι «Κουνάλη» (µε θέµα τη νοηµατική επικοινωνία)
o Εκθέτης: Κωνσταντίνος Κουνάλης
• Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηµατικής Γλώσσας
o Εκθέτης: Ανδρέας Καλαϊτζάκης
Έκθεση Φωτογραφίας
• Ανεξάρτητοι Καλλιτέχνες (µε θέµα τη Νοηµατική Επικοινωνία)
o Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου Χανίων «λέφκι» (µε θέµα τη
Νοηµατική Επικοινωνία) [Συντονιστής: Ελευθερία Σειστάκη]
Κινηµατογράφος
• Ανεξάρτητοι Καλλιτέχνες (µε θέµα τη Νοηµατική Επικοινωνία)
• Εικαστικό Εργαστήρι «Κουνάλη» (µε θέµα τη Νοηµατική Επικοινωνία)
• AudioVisual Productions “Indigo View”
10:00-11:30 20:30-22:00 [Νεώριο Μόρο, Τέρµα Ακτής Ενώσεως]
Βιντεοπροβολές
• Βιντεοπροβολές µε ντοκυµαντέρ και ταινίες µικρού µήκους που αφορούν την
πολιτιστική κληρονοµιά, τα ήθη κι έθιµα και τις παραδόσεις του νησιού [Υλικό από το
αρχείο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων & της Εταιρίας IndigoView
• Βιντεοµοντάζ και Φωτοµοντάζ / αποσπάσµατα, από τα Καλλιτεχνικά Δρώµενα της 1ης
µέρας του Φεστιβάλ µε θέµα τη Νοηµατική Επικοινωνία [Λέσχη για τη Διάδοση της
Νοηµατικής Επικοινωνίας και Ανώνυµοι Καλλιτέχνες]

18 Ιουλίου 2013
11:00-13:00 [Νεώριο Μόρο, Τέρµα Ακτής Ενώσεως]
1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Διακριτικός Τίτλος Συµποσίου: «Ο ρόλος της Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ποιότητα Ζωής
Ανήκοων και Βαρηκόων»
• Διάλογος µε συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτιστικών Σωµατείων Κωφών
, της Επιστηµονικής Κοινότητας, Εκπροσώπων της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης
και της ΟΜΚΕ

13:00-13:45 [Πλατεία Συντριβανίου, Ενετικό Λιµάνι]
Σύλλογος Παιδαγωγών-Εµψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού
o Διαδραστικό Θεατρικό Παιχνίδι µε εµπλεκόµενους µέλη του συλλόγου και της
Λέσχης για τη Διάδοση της Νοηµατικής Γλώσσας, ανοιχτή συµµετοχή προς το
κοινό, Κωφούς & Ακούοντες [Συντονιστής: Άσπα Παναγιωτάκη]
17:00-19:00 [Αφετηρία: Νεώριο Μόρο, Τέρµα Ακτής Ενώσεως]
Ξενάγηση στην Αρχαία Κυδωνία
• Στην Ξενάγηση ο αρχαιολόγος/ ξεναγός θα συνοδεύεται από Διερµηνέα Νοηµατικής
Γλώσσας [Υπεύθυνος Ξενάγησης: Εκπρόσωπος της 28ης Εφορίας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων]
19:00-21:00 [Νεώριο Μόρο, Τέρµα Ακτής Ενώσεως]
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια
• Σύλλογος Παιδαγωγών-Εµψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού [Συντονιστής: Άσπα
Παναγιωτάκη]
• Οµάδα Νέων Καλλιτεχνών «Εσαεί εν Ροή» σε συνεργασία µε τη Λέσχη για τη Διάδοση
της Νοηµατικής Γλώσσας
• Εικαστικό Εργαστήρι «ΚΟΥΝΑΛΗ» [Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κουνάλης]
• Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου Χανίων «λέφκι» [Συντονιστής: Ελευθερία
Σειστάκη]
19:30-21:00 / 21:30-22:40 [Περιοχή Γυαλί Τζαµισί, Ενετικό Λιµάνι]
Κρητικές Λαϊκές Τέχνες
• Σύλλογος Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
Επίδειξη Κρητικής Παραδοσιακής Κουζίνας
• Σύλλογος Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
Σύλλογοι & Όµιλοι Κρητικών Παραδοσιακών Χορών
• Χορευτικός Όµιλος Χανίων, «Ο Ψηλορείτης»
• Λαογραφικός Όµιλος Χανίων
• Παραδοσιακός Σύλλογος «Σταυραετοί»
• Παραδοσιακός Σύλλογος «Φάρος»
• Παραδοσιακός Χορευτικός Σύλλογος «ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ»
• Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Ρόδο»
Μουσικά Συγκροτήµατα Κρητικής Παραδοσιακής Μουσικής (Λαούτο & Κρητική Λύρα)
[Περιοχή Γυαλί Τζαµισί, Ενετικό Λιµάνι]
• Αδέρφια Νικολουδάκη (Κρητική Λύρα και Λαούτο)
• Νικήτας Μαλεκάκης (Κρητική Λύρα), Λευτέρης Αποστολάκης (Λαούτο)
• Κανάκης Γκοζονάκης (Λαούτο), Στρατηνάκης Σπύρος (Λαούτο), Μπουλταδάκης
Παναγιώτης (Κρητική Λύρα), Φρατζεσκάκης Κωστής (κρουστά-τύµπανα)
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
21:00-21:15 [Περιοχή Γυαλί Τζαµισί, Ενετικό Λιµάνι]
Χαιρετισµός Επίτιµων Καλεσµένων & Επισήµων
21:15-21:25 [Περιοχή Γυαλί Τζαµισί, Ενετικό Λιµάνι]
Χοροθέατρο µε χρήση της Νοηµατικής Γλώσσας
• Εσαεί εν Ροή µε την ευγενική υποστήριξη του Δηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου
Κρήτης
o Τίτλος: Μαρτυρίες (Απόσπασµα από το Χοροθεατρικό Έργο ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ)

o

o

Διανοµή: Μαρία Αραµπατζή (Χορεύτρια, Χορός µε χρήση Νοηµατικής
Κίνησης και τεχνικών Σύγχρονου Χορού), Σκορδάρα (Ηθοποιός, Ερµηνεία
Κειµένου στον Προφορικό Λόγο), Ελένη Καβαζίδου (Χορογράφος, Ερµηνεία
Κειµένου στη Νοηµατική)
Χορογραφία: Αθανασιάδου Ελένη, Καβαζίδου Ελένη

21:15-22:00 [Περιοχή Γυαλί Τζαµισί, Ενετικό Λιµάνι]
Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς των Κρητών
• Βιντεοπροβολές µε ντοκυµαντέρ και ταινίες µικρού µήκους που αφορούν την
πολιτιστικήκληρονοµιά, τα ήθη κι έθιµα και τις παραδόσεις του νησιού.
• Κρητικά Παραδοσιακά Εδέσµατα και Αφεψήµατα από Παραδοσιακούς Φούρνους των
Χανίων
Βόλο, την Ηγουµενίτσα και
ΦΙΝΑΛΕ
22:40-23:00
Τραγούδια στη Νοηµατική Γλώσσα [Περιοχή Γυαλί Τζαµισί, Ενετικό Λιµάνι]
• Κέντρο Επικοινωνίας Τεχνολογίας – Σχολή Νοηµατικής Γλώσσας
o Ρεπερτόριο Ελληνικού Τραγουδιού: «Όµορφη Θεσσαλονίκη», «Κέρκυρα –
Κέρκυρα µε το Ποντικονήσι» , «Έχω Απόψε Ραντεβού», «Τράβα Μπρος»
o Ερµηνευτής: Ε. Σηµαντήρης

25 Ιουλίου 2013
17:00-19:00 [Αφετηρία: Νεώριο Μόρο, Τέρµα Ακτής Ενώσεως]
Ξενάγηση στην Αρχαία Κυδωνία
19:00-21:00 [Νεώριο Μόρο, Τέρµα Ακτής Ενώσεως]
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια
• Εικαστικό Εργαστήρι PaintBox
• Διαδραστικό Χοροθεατρικό Δρώµενο, ανοιχτό στο κοινό [Εσαεί εν Ροή & Λέσχη για τη
Διάδοση της Νοηµατικής Γλώσσας]
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ [Νεώριο Μόρο, Τέρµα Ακτής Ενώσεως]
21:00
Χαιρετισµός Επίτιµων Καλεσµένων & Επισήµων
• Παράδοση «Σκυτάλης» από το νησί της Μινωϊκής Κρήτης (Νότια Ελλάδα) σε
εκπρόσωπο της Κεντρικής Μακεδονίας για το 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ «Κωφοί και
Ακούοντες εν Δράσει» 2014 στη Θεσσαλονίκη (Βόρεια Ελλάδα)
*Οι δραστηριότητες και δράσεις του 1ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ «Κωφοί και Ακούοντες εν
Δράσει» στελεχώθηκαν από ανεξάρτητους καλλιτέχνες καθώς και από εκπαιδευτικούς &
πολιτιστικούς φορείς που εδρεύουν στα Χανιά,το Ρέθυµνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, την
Κέρκυρα, την Αθήνα, τον τη Θεσσαλονίκη.
	
  

