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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Εορταστικές εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια του Κρουστόφωνου 

 
 
 

Το Κρουστόφωνο ετοίμασε μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στον εορτασμό των  20 
χρόνων από την έναρξη της λειτουργίας του και προσκαλεί το ευρύ του κοινό και τους φίλους 
του για συνάντηση. Στο  πλαίσιο αυτό εντάσσονται:  
  

1. Η γιορτή λήξης των παιδικών-εφηβικών τμημάτων του Μουσικού Εργαστηρίου του το 
Σάββατο 4 Ιουνίου από τις 11 πμ έως 13.30 στο θέατρο Σοφούλη της Καλαμαριάς.  
2. Η συμμετοχή του σχήματος Μουσικό παιχνιδοθέαμα και κλιμακίου της Μπάντας Δρόμου 
του Κρουστόφωνου με μια συναυλία παιδικών τραγουδιών και τραγουδιών ενηλικίωσης και 
αποχαιρετισμού  στον κοινό εορτασμό για τα 10 χρόνων του ΚΟΠΕΡΤΙ, με το οποία έχει 
αναπτύξει μακρόχρονη συνεργασία, την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 11.30 πμ στο Ράδιο Σίτυ. 
3. Η γιορτή λήξης των τμημάτων Κρουστών  για ενήλικες με τη συμμετοχή της Μπάντας 
δρόμου, την Πέμπτη 16 Ιουνίου, στις 9μμ στο θεατράκι του Κήπου των Εποχών της Νέας 
Παραλίας.   
4. Το τριήμερο Κρουστοφωνο-Camp που γίνεται στο κάμπιγκ Ολύμπιος Ζεύς της Πλάκας 
Λιτοχώρου από την Παρασκευή 26 Αυγούστου έως την Κυριακή 28 Αυγούστου με ένα γεμάτο 
πρόγραμμα εργαστηρίων Κρουστών, χορού, μουσικής παιδαγωγικής, μουσικοκινητικής κ.α. 
για ενήλικες και παιδιά, καθώς και συναυλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα  από μέλη και 
στενούς συνεργάτες του. 
5. Τέλος, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν και θα ολοκληρωθούν με μια μεγάλη 
γιορτή με εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και συναυλίες για ενήλικες και παιδιά που 
προγραμματίζεται να γίνει το Σάββατο 1 Οκτωβρίου ή 8 Οκτωβρίου σε (πολύ) χώρο της 
Θεσσαλονίκης. 
 
Θα χαρούμε να μοιραστούμε με τους φίλους, τους συνοδοιπόρους και το ευρύ κοινό μας 
αυτές τις γιορτές που σηματοδοτούν το κλείσιμο μια δημιουργικής και πλούσιας πορείας 
αλλά και την εκκίνηση μιας νέας περιόδου. 
 

Σας περιμένουμε! 
 

Με εκτίμηση  
Η διεύθυνση του “Μουσικού Εργαστηρίου Κρουστόφωνο” 

Χρήστος και Μαριάνθη Ερκέκογλου 
Ο εκπρόσωπος της Α.Μ.Κ.Ε. “Μουσικό Παιχνιδοθέαμα Κρουστόφωνο” 

 και επιστημονικά υπεύθυνος των ΜΠ δράσεων Νίκος Θεοδωρίδης 
Ο συνεργάτης και ιδρυτικό μέλος του Κρουστόφωνου Λευτέρης Αγγουριδάκης 

Η υπεύθυνη γραμματείας, επικοινωνίας  και  καθηγήτρια Κρουστών Βίκυ Χουζούρη 
 

Πληροφορίες 

Κρουστόφωνο (5 μ.μ. - 9 μ.μ.) 2310-861874, 6944-503542 και 6972-222982  
e-mail: info@kroustophono.gr, site: www.kroustophono.gr 

 
 

Δέστε το σποτ για τα 20 χρόνια του Κρουστόφωνου στο https://www.youtube.com/watch?v=tSDDlV_vbBA  

mailto:info@kroustophono.gr
http://www.kroustophono.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=tSDDlV_vbBA


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟΥ 
 

Το Κρουστόφωνο σχηματίστηκε το 1996 από μουσικούς, μουσικόφιλους και 
παιδαγωγούς με κοινή επιθυμία την δημιουργική έκφραση μέσω των Κρουστών και της 
Φωνής, των Τεχνών και της Παιδαγωγικής. Από το 2011 οι δραστηριότητές του λαμβάνουν 
χώρα σε δυο συνεργαζόμενους τομείς: α) το Μουσικό Εργαστήρι Κρουστόφωνο-Μαριάνθη 
Ερκέκογλου, Υπηρεσία Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, υπό την γενική διεύθυνση του Χρ. 
Ερκέκογλου και β) την Α.Μ.Κ.Ε. Κρουστόφωνο υπό την επιστημονική μουσικοπαιδαγωγική 
διεύθυνση του Ν. Θεοδωρίδη. Το πεδίο δραστηριοτήτων του Κρουστόφωνου περιλαμβάνει: 
Μαθήματα, σεμινάρια και τακτικά Εργαστήρια κρουστών, ρυθμού, κίνησης, εμψύχωσης, 
μουσικοπαιδαγωγικής, εκπαιδευτικά- καλλιτεχνικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους. 
Επίσης, συναυλιακές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις από 4-5 διαφορετικά σχήματα. 

  
Τα βασικά Καλλιτεχνικά Σχήματα του Κρουστόφωνου 

 
«To Μουσικό Παιχνιδοθέαμα του Κρουστόφωνου» 

 
 
Το καλλιτεχνικό-παιδαγωγικό σχήμα «Μουσικό Παιχνιδοθέαμα του Κρουστόφωνου» (ΜΠΘ) 
είναι το παλιότερο και ένα από τα κύρια καλλιτεχνικά σχήματα που δρουν σήμερα κάτω από 
την ομπρέλα του «Κρουστόφωνου». Λειτουργεί από το 1996 και αποτελεί την παιδική σκηνή 
του Κρουστόφωνου, η οποία συνήθως παρουσιάζει είτε εμψυχωτικά μουσικοκινητικά 
παιχνίδια από σκηνής, είτε μουσικά παραμύθια ή σκετς για «παιδιά κάθε ηλικίας» ή το 
συνδυασμό και των δυο. Επίσης σχεδιάζει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά-καλλιτεχνικά 
προγράμματα. Το  Μουσικό Παιχνιδοθέαμα χρησιμοποιεί ποικιλία μελωδικών και κρουστών 
οργάνων  (ακορντεόν, φλάουτο, πλήκτρα, κιθάρα, ντραμς και διάφορα κρουστά), σε 
συνδυασμό με τεχνικές εμψύχωσης και καλλιτεχνικής έκφρασης και την διασύνδεση των 
τεχνών.  Ονομάσθηκε έτσι για να δηλώνει το πλήθος και την ποικιλία των δράσεων του 
σχήματος, αλλά και την ευελιξία του να προσαρμόζεται σε όλα τα δεδομένα (ηλικίας κοινού, 
χώρου διεξαγωγής, εορταστικής ή μη περιόδου). Χαρακτηριστικό άλλωστε στοιχείο όλων των 
παραστάσεων του Κρουστόφωνου είναι η διαδραστικότητα ανάμεσα στους συντελεστές της 
παράστασης και το κοινό και η ενεργός συμμετοχή των θεατών στα δρώμενα και την εξέλιξη 
της παράστασης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ: Το ΜΠΘ, έχει προσκληθεί από διάφορους φορείς σε πολλές 
πόλεις της Ελλάδας και έχει λάβει μέρος σε σημαντικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο  
καθιερωμένων θεσμών, όπως: Δημήτρια στα σχολεία, Βαλκανική Πλατεία, Παραθινούπολη, 
Βαφοπούλειο, Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ονειρούπολη Δράμας, καθώς και σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας,  του δήμου Βαθέως Σάμου, του δήμου 
Χανίων Κρήτης  κλπ. 



Βασικά μέλη της Παιδικής Σκηνής αποτελούν σήμερα οι καλλιτέχνες-εμψυχωτές: Δέσποινα 
Καλανταρίδου, Νεκταρία Λιάσκου, Βάσω Μπαντελά, Γιώργος Τσιπραγός, Αλεξία Τανούρη, 
Βίκυ Χουζούρη.  Η ομάδα δουλεύει συλλογικά με συντονιστές τους  Νίκο Θεοδωρίδη, Βίκυ 
Χουζούρη και Δέσποινα Καλανταρίδου. 

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά «To Μικρό Μουσικό Παιχνιδοθέαμα», από την άνοιξη του 2015, 
αποτελεί τη Μικρή Παιδική Μουσική Σκηνή του Κρουστόφωνου που μαζί με το To Μουσικό 
Παιχνιδοθέαμα, συνεχίζουν την παράδοση δύο περίπου δεκαετιών με μουσικές παραστάσεις 
και άλλες εμψυχωτικές δράσεις για παιδιά. Κύριος προσανατολισμός του νέου σχήματος είναι 
να δίνει ευέλικτες και ποιοτικές παραστάσεις σε σχολεία. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο 
Νίκος Θεοδωρίδης. 
 
………. 
«Η Μπάντα δρόμου του Κρουστόφωνου» 

 
Η Μπάντα Δρόμου του Κρουστόφωνου δημιουργήθηκε το 2003 ως αποτέλεσμα των 

εργαστηρίων ενηλίκων που λειτουργούν στο Κρουστόφωνο και αποτελεί βασικό σχήμα του. 

Την καλλιτεχνική διεύθυνση σήμερα έχει ο Χρήστος Ερκέκογλου, ενώ μέχρι το 2008 

συνδιεύθυνε και  η Μαρία Σκεπαρνιά. 



 Μέσα από το ρυθμό, το τραγούδι και τη μουσικοκινητική δράση, τα μέλη της Μπάντας 

εξερευνούν και ικανοποιούν αρχικά τη δική τους ανάγκη για δημιουργική έκφραση και 

επικοινωνία. Κάνοντας πράξη τη γενικότερη φιλοσοφία του Κρουστόφωνου,  σχετικά με την 

πρωτογενή ενέργεια που  κρύβουν τα απλά και προσιτά μέσα (κρουστά όργανα, σώμα, φωνή, 

παιχνίδι),   χρησιμοποιούν  τα νταούλια, τα αφρικάνικα τύμπανα, τα ντέφια, τις κουδούνες, 

τις σφυρίχτρες, τις μαράκες, τα ταμπούρα και πλήθος άλλων κρουστών  που με τους 

ξέφρενους ρυθμούς τους, εμψυχώνουν και παρασύρουν το κοινό σε ένα τρελό πανηγύρι. Η 

δύναμη των κρουστών και οι δονήσεις του ρυθμού παρακινούν το κοινό να συμμετέχει στο 

χορό και το τραγούδι.  

Η Μπάντα Δρόμου του Κρουστόφωνου αποτελείται από 18-25 άτομα που παίζουν, 

τραγουδούν και κινούνται σε βραζιλιάνικους, αφρικάνικους, latin και ελληνικούς ρυθμούς με 

κρουστά και πνευστά όργανα. Έχει τη δυνατότητα να παίξει είτε σε πλατείες και δρόμους  

χωρίς ηχητική υποδομή, είτε επί  σκηνής με μικροφωνικές εγκαταστάσεις. 

Έχει πάρει μέρος σε πολλά happenings ή συναυλίες μεταξύ των οποίων στο συνέδριο της 

ΕΕΜΕ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το 2007 και στα συνέδριa της  ISME  στη 

Μπολόνια της Ιταλίας το 2008, στο Πεκίνο τον  Αύγουστο του 2010 και στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης το 2012 και το 2015, και αλλού.  

  



  

 
 

…………………………………………………….. 

 


