
 
 
 

"ο Σοπέν εν κινήσει" από το Ωδείο Φλώρινας 
 
 
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άνοιξη Μουσικής 2015 το Ωδείο 
Φλώρινας διοργανώνει μια ξεχωριστή παράσταση την Κυριακή 3 
Μαϊου και ώρα 19.00 στην αίθουσα “Θ.Αγγελόπουλος” του 
Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας. 
Οι υπέροχες μελωδίες των Valses του Chopin παρουσιάζονται από 
τον πιανίστα, μαέστρο και καθηγητή του Ωδείου Δημήτρη 
Δημόπουλο με παράλληλη χορευτική ερμηνεία από την Νικολέτα 
Ξεναρίου.  
 
Με την ευκαιρία της παρουσίας στην πόλη της χορεύτριας και 
χορογράφου Νικολέτας Ξεναρίου, το Ωδείο διοργανώνει Εργαστήρι 
κίνησης & αυτοσχεδιασμού υπό την διδασκαλία της, την Πέμπτη 
30 Απριλίου, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Μαϊου. 
 
Η συμμετοχή στο Εργαστήρι είναι δωρεάν.  Λόγω του περιορισμένου 
αριθμού συμμετεχόντων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Ωδείου (2385046542) ώστε 
να δηλώσουν συμμετοχή.  
 
……………………………… 
Εργαστήρι κίνησης & αυτοσχεδιασμού 
Διδασκαλία: Νικολέτα Ξεναρίου 
Η ανα@ πτυξη της ικανο@ τητας για κινησιολογικη@  δουλεια@  βασι@ζεται 
στην πληροφοριοδο@ τηση και ενεργοποι@ηση της σωματικη@ ς 
συνειδητο@ τητας. Ευ@ ρος, ετοιμο@ τητα, επαγρυ@ πνηση. 
Αντιμετωπι@ζοντας το σω@ μα ως δοχει@ο εμπειριω@ ν ο@ που αισθη@ σεις, 
συναισθη@ ματα, ε@νστικτα, φαντασι@α και μνη@ μη μπαι@νουν στο 
παιχνι@δι, δημιουργει@ται ε@να πεδι@ο συνεχου@ ς ανταλλαγη@ ς και 
μεταμο@ ρφωσης σε σχε@ση με ο@ ,τι μας περιβα@ λλει. Η διερευ@ νηση της 
προσωπικη@ ς, αυθεντικη@ ς κι@νησης προσεγγι@ζεται κυρι@ως με ασκη@ σεις 
αυτοσχεδιασμου@ . Ένας τρο@ πος σπουδη@ ς που στρε@φει την προσοχη@  
στο εδω@  και τω@ ρα με τη φο@ ρμα να αναδυ@ εται κα@ θε στιγμη@  και ο@χι στη 
στο@χευση προαποφασισμε@νου αποτελε@σματος. 
 



Το εργαστη@ ρι απευθυ@ νεται σε επαγγελματι@ες & ερασιτε@χνες 
χορευτε@ς, ηθοποιου@ ς, performers και σε ο@ σους θε@λουν να διευρυ@ νουν 
τη σχε@ση τους με το σω@ μα. 
Απο@  15 ε@ως 105 ετω@ ν 
 
………………………………. 
 
Νικολέτα Ξεναρίου Βιογραφικό 
 
Γεννη@ θηκε στη Θεσσαλονι@κη το 1980. Ει@ναι αριστου@ χος απο@ φοιτος 
της Κρατικη@ ς Σχολη@ ς Ορχηστικη@ ς Τε@χνης και απο@ φοιτος Ακαδημι@ας 
Χορου@  του Ρο@ τερνταμ (Bachelor of Dance). Ως χορευ@ τρια ε@χει 
συνεργαστει@ με τον Κωνσταντι@νο Ρη@ γο στην παρα@ σταση Μνη@ μη των 
Κυ@ κνων (Χοροθε@ατρο ΚΘΒΕ) με την οποι@α ταξι@δεψε στο Singapore 
Arts Festival 2004, στην 11η Biennale Χορου@  στη Λυω@ ν, στο M ostra 
SESC Artes M editerraneo (Σαο Πα@ ολο, Βραζιλι@α), στο Festival 
International de Danca Contemporanea (Φα@ ρο, Πορτογαλι@α) και στο 
Orienteoccidente (Τρε@ντο, Ιταλι@α) και στην παρα@ σταση Bossa Nova 
(Εθνικο@  Θε@ατρο). 
Επι@σης με το Dansateliers Rotterdam για την παρα@ σταση Adressing 
the M emory της Ayu Camerlang, με το ΚΘΒΕ στην παρα@ σταση 
Αρχοντοχωρια@ της (σκην. Γ. Ιορδανι@δης, χορ. Amalia Bennett). To 
2008 δημιου@ ργησε την αστικη@  μη κερδοσκοπικη@  εταιρει@α για την 
ε@ρευνα και τη δια@ δοση των παραστατικω@ ν τεχνω@ ν FINGERSIX / 
athens (Incorrect me 1, Incorrect me 2, M ind the M ap) με την 
χορογρα@ φο Σοφι@α Μαυραγα@ νη με την οποι@α συνεργα@ ζεται απο@  το 
2004. 
Έχει συνδημιουργη@ σει παραστα@ σεις αυτοσχεδιασμου@  με τους 
μουσικου@ ς Κω@ στα θεοδω@ ρου, Αντω@ νη Ανισε@γκο, Frank Gratkowski, 
Jonas Kocher και Μα@ ρθα Μαυροειδη@  με την οποι@α το 2010 
επισημοποι@ησε τη συνεργασι@α τους δημιουργω@ ντας το duetto 
αυτοσχεδιασμου@  "instant poem" (7 τραξ , Ενεργοποι@ηση Εμπρο@ ς, 
πειραματικο@ ς χω@ ρος Ανα@ μεσα, 3ο Φεστιβα@ λ ΚΟΘ underground). 
Συμμετει@χε στις παραστα@ σεις Play back στο M IR Festival Δεκε@μβρης 
2012 & Domino , Γαλλικο@  Ινστιτου@ το Αθηνω@ ν Σεπτε@μβρης 2013, 
Festival Parallele Μασσαλι@α Ιανουα@ ριος 2014, Latitudes 
Contemporaines Festival Λιλ Ιου@ νιος 2014, Next Festival Βαλενσιε@ν 
Νοε@μβριος 2014, L' Esprit de Groupe, La Villette, Παρι@σι Μα@ ρτιος 
2015, της ομα@ δας Vasistas (σκην. Αργυρω@  Χιω@ τη). 
Επι@σης ε@χει εργαστει@ ως βοηθο@ ς χορογρα@ φου σε θεατρικε@ς 
παραστα@ σεις του ΚΘΒΕ και ως κινησιολο@ γος στο ελευ@ θερο θε@ατρο. 
Τα τελευται@α χρο@ νια συνεργα@ ζεται στενα@  με τη Θεατρικη@  Εταιρει@α 



ΠΟΛΙΣ για τις παραστα@ σεις: Κοραη@  4 Προσβα@ σιμος Χω@ ρος, Ο Υμπυ@  
και η Επιτροπη@  Αλη@ θειας, Τσε@χωφ-Κνι@περ η Αλληλογραφι@α, Οικιακη@  
Οικονομι@α. (σκην. Ελε@νη Γεωργοπου@ λου). 
Σκηνοθε@τησε και χορογρα@ φησε την παρα@ σταση “Τα Μα@ για της 
Πεταλου@ δας”- the musical (F.G. Lorca) της Ομα@ δας Θεα@ τρου “δη@ λος” 
που παρουσια@ στηκε στο Συ@ γχρονο Θε@ατρο για τη χειμερινη@  περι@οδο 
2014-2015. 
Έχει διδα@ ξει κι@νηση και αυτοσχεδιασμο@  στο θεατρικο@  εργαστη@ ρι 
Πανδαιμο@ νιο 7, στο Πανεπιστη@ μιο Πατρω@ ν (προ@ γραμμα Ελευ@ θερες 
Δρα@ σεις) και σεμιναριακα@  στην Ανω@ τερη Επαγγελματικη@  Σχολη@  
Χορου@  Ρου@ λας & Μα@ χης Καφαντα@ ρη, στο Θεατροδρο@ μιο Κοζα@ νης, στο 
Studio Vis M otrix και στον Κρατη@ ρα. Διδα@ σκει κι@νηση στη δραματικη@  
σχολη@  Δη@ λος απο@  το 2007. 


