
 

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση/εργαστήριο Καμπάνες του Κόσμου. 

Το κοινό (ενήλικες ή και παιδιά) μπορεί να αγγίξει και να παίξει με τα αντικείμενα της συλλογής. Τα 

αντικείμενα της συλλογής είναι αυθεντικά, προέρχονται από τις χώρες καταγωγής τους και κάποια από αυτά 

είναι πάνω από εκατό χρόνων. 

 

Κατά την διάρκεια γίνεται αφήγηση από τον Πεπ Μπελτράν στα ισπανικά και μετάφραση από την Πετρίνα 

Βάσσου στα ελληνικά.  Η αφήγηση περιλαμβάνει στοιχεία ιστορικά, μουσικολογικά, στοιχεία εθνολογίας 

και πολύ χιούμορ.  Τα αντικείμενα λειτουργούν σαν αφορμή για να ανακαλύψουμε τα κοινά στοιχεία των 

διαφορετικών πολιτισμών .  Το κοινό μπορεί να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία. 

Στο τέλος της έκθεσης/εργαστηρίου, αν ο διοργανωτής το επιθυμεί, υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθήσει 

το εργαστήριο ''Φτιάξε τη δική σου Καμπάνα''.  Με έμπνευση από όσα είδαμε ακούσαμε και αγγίξαμε, 

κατασκευάζουμε την δική μας καμπάνα (από πήλινα γλαστράκια και απλά υλικά) και στέλνουμε τον ήχο 

της σ' όλον τον κόσμο! 

 

Το εργαστήριο/έκθεση μπορεί παρουσιαστεί και να οργανωθεί με διάφορους τρόπους. 

Σε σχολεία, εκπαιδευτήρια, κατασκηνώσεις:   

 τα αντικείμενα της έκθεσης τοποθετούνται στον χώρο εκδηλώσεων  (ή σε μια αίθουσα διδασκαλίας όταν 

δεν υπάρχει ειδικός χώρος) και τα παιδιά μπορούν να την επισκέπτονται ανά τάξη (ως 25 άτομα κάθε 

φορά). Η διάρκεια της έκθεσης/εργαστηρίου είναι μια ώρα, και όταν πραγματοποιείται και το εργαστήριο 

''Φτιάξε την δική σου καμπάνα'' μιάμιση ώρα. 

 Σε διάφορες εκδηλώσεις:    

σε εσωτερικό χώρο: αρκετές συνεδρίες (4) με διαφορετικές ομάδες (μέγιστος αριθμός 25 άτομα ανά ομάδα). 

 σε εξωτερικό χώρο:  Βρισκόμαστε στο χώρο παρουσιάζοντας και μιλώντας με τον κόσμο που πλησιάζει 

στα τραπέζια όπου βρίσκονται εκτεθειμένα τα αντικείμενα της συλλογής, και όταν έχει συγκεντρωθεί 

αρκετός κόσμος, ξεκινάμε την αφήγηση και την κυρίως δράση, παρουσιάζοντας το έτσι αρκετές φορές κατά 

την διάρκεια των δύο περίπου ωρών. 

Μετά την παρουσίαση υπάρχει η δυνατότητα για  το εργαστήριο “φτιάξε την δική σου καμπάνα” στο οποίο 

μεγάλοι ή (και) παιδιά κατασκευάζουν την δική τους καμπάνα. 

 

Μπορούμε επίσης να προσαρμόσουμε το χρόνο και το περιεχόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 

τους χαιρετισμούς μου, 

 Pep Beltran    

 

 

 


