
Εκπαιδευτικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο 
πλαίσιο του προγράµµατος “Ταξίδι προς το Κέντρο 

Πολιτισµού-Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος” σε συνεργασία µε 
την Future Library 

!
Το ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ) συνεχίζεται, για να φτάσει στον προορισµό του το 2016, 
οπότε και το ΚΠΙΣΝ θα είναι έτοιµο να υποδεχθεί τους πρώτους 
επισκέπτες του. Έχοντας ολοκληρώσει µια διαδροµή ενός έτους, το 
µήνυµα του ΚΠΙΣΝ θα ταξιδέψει πλέον σε ολόκληρη τη χώρα και 
γίνεται µέρος της κάθε πόλης- σταθµού και των κατοίκων της, 
δίνοντας µια πρώτη γεύση από όλα εκείνα που θα στεγάσει και θα 
προσφέρει στο µέλλον. Στην τρίτη φάση του, το πρόγραµµα του 
ΚΠΙΣΝ θα επισκεφθεί, σε συνεργασία µε την Εθνική Λυρική Σκηνή και 
την Future Library, 23 πόλεις της ελληνικής επικράτειας.	


Επίσκεψη σε σχολεία	


Η όπερα είναι µία από τις πιο παρεξηγηµένες τέχνες, καθώς έχει 
συχνά κατηγορηθεί ως ξενόφερτη, ελιτίστικη, πληκτική, ακριβή, 
απρόσιτη στους νέους. Στην κοινή γνώµη έχουν ριζώσει στερεότυπα 
που λίγη σχέση έχουν µε την πραγµατικότητα της λυρικής τέχνης. Η 
Εθνική Λυρική Σκηνή δίνει ιδιαίτερο βάρος στην γνωριµία από µικρή 
ηλικία των παιδιών µε τη λυρική τέχνη και έχει ήδη πραγµατοποιήσει 
σειρά εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε σηµαντικότερο το “Η όπερα 
διαδραστικά στα σχολεία”, το οποίο, µε τη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ, 
όργωσε µε τεράστια ανταπόκριση την ελληνική επικράτεια.	


Από τη δράση “Ταξίδι προς το ΚΠΙΣΝ” δε θα µπορούσαν εποµένως 
να λείπουν τα σχολεία. Έτσι, σε καθεµία από τις πόλεις όπου 
υλοποιείται το πρόγραµµα, ένας µονωδός της ΕΛΣ, µόνος του ή µε 
συνοδεία πιάνου, θα παρουσιάσει στους µαθητές µια ωριαία 
εισαγωγή στην τέχνη της όπερας. Δείχνοντας στην πράξη στους 
µαθητές τις απεριόριστες δυνατότητες που προκύπτουν απ’ τη 
συνάντηση µουσικής και θεάτρου, ελπίζουµε να ανατραπούν µέσα 
τους τα αρνητικά στερεότυπα για την όπερα και να αντικατασταθούν 
από µια γνήσια επιθυµία για περαιτέρω γνωριµία µε την λυρική τέχνη.
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