
 
 

Μικρό Εθνικό - Εκπαιδευτικές Δράσεις 

Σεμινάριο θεατρικής γραφής για παιδιά και έφηβους 

με την Jemma Kennedy 

 

4-7 Απριλίου 2019 / Θέατρο Rex 

 

Το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με το British Council 

διοργανώνει σεμινάριο θεατρικής γραφής και προσκαλεί 

συγγραφείς και άλλους επαγγελματίες του θεάτρου που 

ενδιαφέρονται για το παιδικό και εφηβικό θέατρο.  

 

Το σεμινάριο θα διδάξει η Jemma Kennedy, καταξιωμένη Βρετανή 

θεατρική συγγραφέας και καθηγήτρια, με πλουσιότατο έργο στον 

τομέα του θεάτρου για παιδιά και νέους. Έργα της έχουν ανέβει 

στο Connections του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας και στο Θέατρο 

Unicorn στο Λονδίνο, θέατρο ορόσημο στην ιστορία του παιδικού 

θεάτρου. Έχει επίσης διδάξει θεατρική συγγραφή στο Εθνικό 

Θέατρο της Αγγλίας όπου και δημιούργησε το New Views, ένα 

διαδικτυακό πρόγραμμα θεατρικής συγγραφής για νέους. Το 

θεατρικό της έργο «Ο πρίγκιπας και ο φτωχός» εμπνευσμένο από 

την ομότιτλη γνωστή ιστορία του Μαρκ Τουαίην  ανεβαίνει φέτος 

στο Μικρό Εθνικό, από ένα 13μελή θίασο.  

 

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παραστεί ως φιλοξενούμενος 

ομιλητής ο κ. Justin Audibert, νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του 

θεάτρου Unicorn.   

 

Στόχος σε αυτό το τριήμερο σεμινάριο είναι η διερεύνηση των 

θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη δημιουργία θεατρικού υλικού 

για παιδιά και νέους. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα 

προσεγγίσουμε το θέμα από διαφορετικές σκοπιές, καλύπτοντας 

πεδία όπως:  

 

o σύλληψη μιας πρωτότυπης ιδέας και θεατρική συγγραφή 

o διαδικασία θεατρικής διασκευής ενός έργου παιδικής 

λογοτεχνίας 

o θεατρική γλώσσα και stagecraft 

o συγκρότηση καλλιτεχνικών προτάσεων για οργανισμούς  

 



 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Απαραίτητη η αποστολή σύντομου βιογραφικού και επιστολής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην διεύθυνση diamantopoulou@n-

t.gr. 

 

Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας στον βαθμό που να 

μπορεί κανείς να χειριστεί και τον προφορικό και τον γραπτό 

λόγο. 

 

Αριθμός συμμετεχόντων έως 15 

 

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ 

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου 

Πέμπτη 4/4 10:00-13:00 

13:00-14:00 διάλειμμα 

14:00-16:00 

Παρασκευή 5/4 10:00-13:00 

                  13:00-14:00 διάλειμμα 

14:00-16:00 

Σαββάτο 6/4 10:00-13:00 

13:00-14:00 διάλειμμα 

14:00-16:00 

Κυριακή 7/4  σύντομες παρουσιάσεις (προαιρετικά), κλείσιμο, 

η ώρα θα ανακοινωθεί 

 

Jemma Kennedy | Σύντομο Βιογραφικό 
 
Τα πρόσφατα θεατρικά έργα της Jemma Kennedy συμπεριλαμβάνουν τα 

Genesis Inc. για το θέατρο Hampstead, Ο πρίγκιπας και ο φτωχός και Το 

καλοκαιρινό βιβλίο για το θέατρο Unicorn, Μην ταΐζετε τα ζώα για το 

πρόγραμμα Connections του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας, Ο 

Μεγάλος Παραλογισμός για το Lost Theatre στο Λος Άντζελες, Το δώρο 

για το φεστιβάλ Hoard του θεάτρου New Vic και Αφήγηση σε Πρώτο 

Πρόσωπο για το θέατρο Tonic. Η επικείμενη δουλειά της στο θέατρο 

περιλαμβάνει μια διασκευή του βραβευμένου μυθιστορήματος της Sally 

Gardner Σάπιο Φεγγάρι και το μιούζικαλ Electric Ladies. Η Jemma έχει 

διδάξει θεατρική συγγραφή στη Βρετανία σε οργανισμούς όπως το 

Εθνικό Θέατρο, όπου και δημιούργησε το New Views, που αποτελεί 

διαδικτυακό σεμινάριο θεατρικής συγγραφής για νέους. Εντός της 

χρονιάς θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της για τη δραματουργία How to 

Build A Play από τις εκδόσεις Nick Hern Books. 
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