
 
 

STAGEDOOR YOUTH 
 

Εργαστήριο Μιούζικαλ για εφήβους και νέους “for 

artseducation and lifeskills” 

 
 
 
Με χαρά σάς ανακοινώνουμε την έναρξη κύκλου μαθημάτων 
”2021-2022 ” του STAGEDOOR YOUTH όπου ξεκινάμε ένα ταξίδι 
στον καταπληκτικό κόσμο του Μουσικού Θεάτρου. 
 
 
Το επιλεγμένο ρεπερτόριο περιλαμβάνει πολύ γνωστά παλαιά και 
σύγχρονα μιούζικαλ, πολλά από τα οποία παίζονται και σήμερα 
στο Broadway. Σημειώνεται ότι οι στοίχοι και τα κείμενα είναι 
μεταφρασμένα στα Ελληνικά. 
 
 
Το Εργαστήριο προσφέρει στον κάθε συμμετέχοντα την ευκαιρία 
να ανακαλύψει και να εξελίξει τις τρεις τέχνες του μιούζικαλ: τον 
χορό, την θεατρική ερμηνεία και το τραγούδι. 
 
 
Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
βοηθήσουν τον συμμετέχοντα να ανακαλύψει και εν συνεχεία να 
αναπτύξει καινούργια μέσα για δημιουργία, έκφραση, 
αυτοπεποίθηση και παράλληλα να αποκτήσει  θεμέλια στις 
δεξιοτεχνίες που αφορούν το Μουσικό Θέατρο. 
 
Αναλυτικότερα: 
 
-  Σωστή προθέρμανση στη φωνή και στο σώμα για ένα πλήρες 
και υγιές ξεκίνημα με τη μέθοδο της Σίντι Τριάντου “Broadway 
Fusion 
   Warm-Up”. 
 
- Σωστή χρήση της αναπνοής, κατάλληλες ασκήσεις για υγιή και 
ισορροπημένη φωνή μέσα στο σώμα και στην κίνηση. 
 
 



Eπιπλέον: 
 
- Ανακαλύπτουμε και αναπτύσσουμε την δική μας μοναδική φωνή 
μέσα από την δομή της μουσικής: τη μελωδία,  το ρυθμό, τις 
δυναμικές, και αναλύουμε τους στίχους κάθε τραγουδιού. Επίσης, 
οι συμμετέχοντες  έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν και να 
εξασκούνται στην αγγλική γλώσσα μέσα από κάποια κείμενα και 
τους στοίχους των τραγουδιών. 
 
 
- Κίνηση- Χορογραφία:  
Μαθαίνουμε τα τρία“ Στοιχεία της Κίνησης” 
Χώρος 
Χρόνος 
Ποιότητα αυτοσχεδιασμός ( improvisation) δημιουργική κίνηση,   
ασκήσεις τεχνικής και combinations στο Jazz, Tap & Musical 
Theatre Dance Styles, “staging” και χορογραφίες που συνδέονται 
με τον κάθε ρολό/πρόζα στα επιλεγμένα έργα. Πως τραγουδάμε 
όταν χορεύουμε. 
 
- Θεατρική Επεξεργασία:  Γνωριμία με το “ story-telling “, 
  Ο ρόλος και ο “χαρακτήρας” 
  Βάσεις στην υποκριτικής, ειδικά κείμενα για το μουσικό θέατρο, 
ανάλυση του ρόλου, της υπόθεσης του κειμένου (Libretto) 
 
- Ιστορία και δομή του μιούζικαλ: τα έργα, οι συγγραφείς, οι 
συνθέτες, οι στιχουργοί. 
 
- Γνωριμία και εφαρμογή:  “The Fundamentals of Performance” 
 

 

Το STAGEDOOR YOUTH προσφέρει στους έφηβους και νέους 
την ευκαιρία να αναπτύξουν την καλλιτεχνική εκφραστικότητά τους 
και παράλληλα να αποκτήσουν δημιουργική εμπειρία και βασική 
τεχνική στο καλλιτεχνικό τρίπτυχο του Μιούζικαλ. 
 
Μέσα σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας επικοινωνίας, σεβασμού και 
συνεργασίας και μέσω της θετικής ενίσχυσης και ενθάρρυνσης η 
ομάδα θα φτάσει στο τέλος του κύκλου παρουσιάζοντας μια 
παράσταση – “Showcase” 

 


