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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



Το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου έχει διαχρονικά αποδείξει με τις δράσεις του την ικανότητα να λειτουργεί 
ως ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο ελληνικό και το διεθνές θέατρο. Από το 1951 λειτουργεί αδιάκοπα ως όχημα έκφρασης 
και καλλιτεχνικών αξιών για όλους τους επαγγελματίες του θεατρικού χώρου ενώ συμβάλλει καθοριστικά στη διεθνή συνεργασία και 
στην εξέλιξη της τέχνης του θεάτρου αλλά και του χορού. 

To Διεθνές Συνέδριο Χορού «Αποκοπή και Επικόλληση: Υπεράσπιση του χορού στην εποχή της Λιτότητας» που διοργανώθηκε από 
το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, σε συνεργασία με τους φορείς Society of Dance History Scholars (SDHS) 
και Congress of Research in Dance (CORD), υπό την αιγίδα του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, συνιστά μία πολύτιμη διεθνή συ-
νάντηση χορού με εισηγήσεις, εργαστήρια και παραστάσεις από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, δασκάλους και Έλληνες χορογράφους 
αντίστοιχα. 

Το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου καλείται να ενσαρκώσει τα οράματα της ελληνικής καλλιτεχνικής κοινότητας 
και να τα αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο σε διεθνές επίπεδο. 

Νίκος Ξυδάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού



Ο χορός είναι σιωπηλή ποίηση
Σιμωνίδης ο Κείος

Το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, σε συνεργασία με τους διεθνείς φορείς SDHS & CORD (Society of Dance 
History Scholars & Congress of Research in Dance) και υπό την αιγίδα του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων (ΣΕΧ), έχει την τιμή να 
οργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Διεθνές Συνέδριο Χορού με τίτλο Αποκοπή & Επικόλληση: Υπεράσπιση του χορού στην 
εποχή της λιτότητας (Cut & Paste:Dance advocacy in the age of austerity). Το θέμα του συνεδρίου εστιάζει σε τοπικά και διεθνή ζητήματα 
του χορού με σκοπό να υποστηρίξει τη χορευτική κοινότητα, η οποία έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα από την παγκόσμια οικονομική 
κρίση. 

Η συνεργασία μας ως διοργανωτές διέπεται από τον κοινό μας στόχο να ενισχύσουμε την τέχνη του χορού ως ακαδημαϊκό πεδίο 
έρευνας αλλά και ως επαγγελματική δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα της κοινής μας προσπάθειας είναι το Διεθνές Συνέδριο Χορού, 
στο οποίο και σας καλωσορίζουμε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον σε επιστημονικό επίπεδο και πα-
ρέχοντας το βήμα για ανταλλαγή και ανατροφοδότηση ιδεών σχετικά με τον ρόλο του χορού στον 21ο αιώνα. Η σημαντική αυτή 
ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα του χορού πραγματώνεται με την οικονομική στήριξη του 
Υπουργείου Πολιτισμού μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α./Π.Ε.Π. Αττική 2007-2013.

Με τις παραπάνω σκέψεις και με την προσδοκία ότι το Συνέδριο Χορού θα είναι εποικοδομητικό στην Ελλάδα του σήμερα, θέλω 
να ευχαριστήσω θερμά την Κάτια Σαβράμη, Χορολόγο, Επίκουρo καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, που αρχικά πρότεινε αυτή την συνεργασία και στήριξε ενεργά την οργάνωσή της έως σήμερα. 

Επίσης ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του συνεδρίου τη Μαρία Τσουβαλά, Επίκουρo καθηγήτρια στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη Βάσω Μπαρμπούση, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θε-
ατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τη Ρένα Λουτζάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και όλα τα μέλη της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής (L.A.C.). 

Παράλληλα ευχαριστώ το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων για τη συνδρομή του στην επιλογή των παραστάσεων που παρουσιάζονται 
στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την Μαρία Κολιοπούλου, χορογράφο, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. και του Σωμα-
τείου Ελλήνων Χορογράφων, που πήρε τη σκυτάλη για την τελική ευθεία υλοποίησης αυτού του δημιουργικού τετραημέρου.

Τέλος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ., αλλά και ο ίδιος προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την πρόεδρο 
του SDHS Ann Cooper Albright, Χορεύτρια, Χορογράφο, Καθηγήτρια Χορού στο Κολέγιο Oberlin των Η.Π.Α., την πρόεδρο του 
CORD Nadine George-Graves, Καθηγήτρια Χορού στο Κολέγιο California-San Diego, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του SDHS 
και του CORD για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν δίνοντας την ευκαιρία να οργανώσουμε το Διεθνές Συνέδριο Χορού για το 2015 
στην Αθήνα. 

Παρά τις δυσκολίες που είναι συνυφασμένες με την ιδιαίτερη ιστορική περίοδο που διανύει η Ελλάδα, μπορέσαμε «ως χορευτές» 
να ελιχθούμε, «ως ποιητές» με φαντασία να αυτοσχεδιάσουμε, υλοποιώντας από κοινού, βήμα προς βήμα, αυτή τη διετή διοργάνωση.

Εμμανουήλ Κουτσουρέλης
Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου



Χαιρετισμός της Προέδρου του Συνεδρίου και Προέδρου του SDHS Ann Cooper Albright
 

Καλώς ήρθατε στην Αθήνα!!!

Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η δυνατότητα να σας καλωσορίσω σε αυτό το γεμάτο παλμό συνέδριο που πραγματοποιείται από 
το Ελληνικό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.), σε συνεργασία με τους φορείς Society of Dance History Scholars 
(SDHS) και Congress on Research in Dance (CORD), καθώς και με το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων (ΣΕΧ). Η εμπειρία της σύλ-
ληψης, παρουσίασης και, στη συνέχεια, της οργάνωσης αυτής της πολυδιάστατης εκδήλωσης ήταν υπέροχη – με όλη τη σημασία 
της λέξης. Η συνεργασία σε διαφορετική ζώνη ώρας και με διαφορετικό νόμισμα, εν μέσω πολιτικών και οικονομικών κρίσεων, πόσο 
μάλλον οι διαφορετικές προϋποθέσεις βίζας για τους συμμετέχοντες από 35 διαφορετικές χώρες, ήταν μια εννοιολογική, γεωγραφική 
και οργανωτική υπέρβαση, που (αν και κάποιες φορές απίστευτα πιεστική ) υπήρξε μια έξοχη εμπειρία μάθησης για όλους όσοι συμ-
μετείχαμε. Χαίρομαι που αυτή η συγκέντρωση μελετητών και επαγγελματιών στον χώρο των σπουδών χορού συνδυάζει εργαστήρια 
χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ολομέλειες με επίκεντρο την Υπεράσπιση του Χορού στο 
Διεθνές Πλαίσιο, γεύματα μελών, συναντήσεις ομάδων εργασίας και επιλεγμένες παραστάσεις. Επιπλέον, χάρη στη γενναιοδωρία 
πολλών μελών του SDHS/CORD, είμαστε σε θέση να συγκροτήσουμε μία Ερευνητική Βιβλιοθήκη Χορού, η οποία θα στεγαστεί στη 
Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Τα βιβλία αυτά θα γίνουν μια διαρκής πηγή έμπνευσης για τους 
νεότερους μελετητές πολύ καιρό αφότου όλοι εμείς θα έχουμε επιστρέψει στις χώρες μας. 

Το συνέδριο αυτό έχει τις ρίζες του στην επιστημονική και προσωπική μου φιλία με τη Μαρία Τσουβαλά, τη Βάσω Μπαρμπούση, την 
Κάτια Σαβράμη και τον Πέτρο Γάλλια. Την άνοιξη του 2012, όταν υπήρχε διάχυτη η αίσθηση ότι όλα κατέρρεαν στην Ελλάδα, ήρθα 
και δίδαξα για επτά εβδομάδες σε διάφορες περιστάσεις ανά τη χώρα. Από τις συζητήσεις που αναφύονταν για την κατάσταση των 
σπουδών χορού στην Ελλάδα και τις μορφές που παίρνει η υπεράσπιση του χορού σε διαφορετικά πολιτιστικά συμφραζόμενα δημι-
ουργήθηκε η αρχική παρόρμηση για το συνέδριο αυτό. Με ενδιέφερε, επίσης, η υπεράσπιση να γίνει πράξη με έναν πολύ άμεσο τρόπο, 
με τη διοργάνωση συνεδρίου σε μια κοινότητα, για την οποία θα ήταν ωφέλιμη η πρόσβαση σε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο καθώς 
και η αναγνωρισιμότητα που αυτό θα μπορούσε να της προσφέρει. Φυσικά, ορισμένοι άνθρωποι συνέβαλαν ιδιαίτερα ώστε να γίνει η 
εκδήλωση αυτή πραγματικότητα, με προεξάρχοντες τους συνεργάτες μας στο Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. Εμμανουήλ Κουτσουρέλη, Μαρία Κολιοπού-
λου και Νεόφυτο Παναγιώτου. Κοντά σε αυτούς, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε το συνέδριο αυτό να 
γίνει από όραμα πραγματικότητα· μεταξύ αυτών, η Ναταλί Ζερβού, η υπεύθυνη του ιστότοπου του συνεδρίου, η Ιωάννα Τζαρτζάνη 
που οργάνωσε τα εργαστήρια χορού, η Victoria Fortuna που πρόσφερε αφειδώς την εργασία της όποτε χρειαζόταν να επινοήσουμε 
πάνελ για περισσότερες από 300 εισηγήσεις και παρουσιάσεις, και η φοιτήτρια και βοηθός μου Alana Reibstein που διατηρούσε με 
συνέπεια στον υπολογιστή της τα ψηφιακά αρχεία αυτής της εκδήλωσης. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη Ζέτα 
Ζάκα, η οποία δεν μπόρεσε να συνεχίσει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη του συνεδρίου, την αρχική της βοήθεια, όμως, εκτιμώ 
βαθύτατα. Ευχαριστίες, επίσης, στον Jim Ranieri, ο οποίος είναι ο στυλοβάτης της διοικητικής υποστήριξης του SDHS. 

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για όλους τους συμμετέχοντες που γενναιόδωρα ήρθαν στην Αθήνα και να προ-
σμετρήσω την υπομονή σας μαζί με τις αναπόφευκτες αναποδιές που η διοργάνωση μιας τέτοιας μεγάλης περιπέτειας συνεπάγεται. 

Εύχομαι να απολαύσετε τον χρόνο σας μαζί, 

Ann CA



Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του CORD Nadine George-Graves

Καλώς ήρθατε στην Αθήνα!

Σε αυτή τη συγκέντρωση μας ζητείται να αναλογιστούμε το έργο που κάνουμε με όρους στήριξης του χορού, των χορευτών και 
των σπουδών χορού. Παντού στον κόσμο, όχι μόνο στην Αθήνα, υπάρχουν χορευτές και μελετητές του χορού δίχως πόρους για να 
κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το Σαββατοκύριακο μάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε τη δουλειά μας, να θέσουμε σημαντικά ερω-
τήματα, να αμφισβητήσουμε παραδοχές, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να χαράξουμε στρατηγικές για την υποστήριξη όλων 
των περιοχών του τομέα μας. Το Congress on Research in Dance συνεργάζεται με χαρά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το Society 
of Dance History Scholars. Οικοδομώντας πάνω στη δουλειά που ξεκίνησε στο Riverside (και το Παρίσι το 2007), οι συνεργασίες 
ανάμεσα στους δύο κορυφαίους οργανισμούς για τις σπουδές χορού επιτελούν το έργο της υπεράσπισης του χορού. Έχουμε ολοένα 
και μεγαλύτερη απήχηση στο πεδίο και τον ακαδημαϊκό χώρο και αυτό είναι φανερό. Προάγουμε σημαντικό νέο έργο. Είμαστε σε 
θέση να κάνουμε νέες διασυνδέσεις σε όλο το εύρος του πεδίου μας. Το CORD και το SDHS ξεκινούν αυτό το έργο, ανακαλύπτοντας 
τρόπους για να δουλεύουμε από κοινού και αναγνωρίζουμε ότι μαζί είμαστε ένα σύνολο μεγαλύτερο από ό,τι ο καθένας μόνος του. 

Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονου σχεδιασμού και αριστοτεχνικής επιμέλειας. Ένα θερμό ευχαριστώ στην 
Ann Cooper Albright και σε όλα τα μέλη της ομάδας του συνεδρίου – μέλη επιτροπών, διαχειριστές, προσωπικό, κλπ.! Ήταν μία τερά-
στια διεθνής προσπάθεια με πολλά μέρη εν κινήσει. Επωφεληθείτε από όλα όσα έχει να προσφέρει αυτό το Σαββατοκύριακο – πάνελ, 
εργαστήρια, μαθήματα, παραστάσεις, δωρεά βιβλίων και, φυσικά, την καλή συναναστροφή με μία παγκόσμια ομάδα καλλιτεχνών και 
μελετητών. 

Εκ μέρους του CORD, σας προσκαλώ να αδράξετε την ευκαιρία της κοινής μας συνάντησης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του Σαββα-
τοκύριακου για να στοχαστείτε πάνω στο θέμα της υπεράσπισης και του χορού. Πώς υπερασπιζόμαστε τον χορό στα ιδρύματά μας, 
απέναντι στις κυβερνήσεις και μέσα από το ακαδημαϊκό μας έργο; 

Να έχετε ένα παραγωγικό, εμπνευσμένο, διανοητικό και δημιουργικό Σαββατοκύριακο! Προσβλέπω στην καλή δουλειά που αναμφί-
βολα θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. 

Πηγαίνοντας μπροστά, κοιτώντας πίσω…

Με αγάπη

Nadine



(Η παρουσίαση όλων των βραβείων θα γίνει κατά τη διάρκεια του 
επίσημου γεύματος, που θα παραθέσουν από κοινού το SDHS/
CORD για τα μέλη τους, το Σάββατο 6 Ιουνίου) 

Βραβείο The de la Torre Bueno

Η νικήτρια του Βραβείου The de la Torre Bueno, για το πιο δια-
κεκριμένο βιβλίο έρευνας του χορού το 2015, είναι η Prarthana 
Purkayastha από το Πανεπιστήμιο του Plymouth της Μεγάλης 
Βρετανίας για το βιβλίο της Indian Modern Dance, Feminism and 
Transnationalism [Μοντέρνος Ινδικός χορός, φεμινισμός και διε-
θνικότητα], στη σειρά New World Choreographies, (επιμ.) Rachel 
Fensham και Peter M. Boenisch, εκδ. Palgrave Macmillan, 2014. 

Η Rebecca Rossen από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν 
των ΗΠΑ, θα λάβει ειδική μνεία για το βιβλίο της Dancing Jewish: 
Jewish Identity in American Modern and Postmodern Dance [Ο Εβραί-
ος που χορεύει: Η εβραϊκή ταυτότητα στον αμερικανικό μοντέρ-
νο και μεταμοντέρνο χορό], εκδ. Oxford University Press, 2014. 

Prarthana Purkayastha, Indian Modern Dance, Feminism and 
Transnationalism [Μοντέρνος Ινδικός χορός, φεμινισμός και διε-
θνικότητα], εκδ. Palgrave Macmillan 
Η εξαιρετικά ευανάγνωστη μελέτη της Prarthana Purkayastha πα-
ρακολουθεί την ανάδειξη πέντε Ινδών σύγχρονων δημιουργών 
του χορού, των οποίων τα έργα από το 1900 έως και το 2000 
χαρακτηρίζονται από πειραματισμό στον μοντερνισμό και την 
πολιτική ως αντίδραση στις αποικιακές, εθνικές και υπερεθνι-
κές θέσεις της ινδικής χερσονήσου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εικοστού αιώνα. Συνεξετάζοντας εδραιωμένες αντιλήψεις για 
τον ινδικό χορό, οι πέντε αυτές ενδελεχώς διερευνημένες πε-
ριπτώσεις μελέτης αναδεικνύουν τους Tagore, Shankar, Bardhan 
και Sircar ως καλλιτέχνες που μοιράζονται την κοινή καταγωγή 
των Μπενγκάλι και χρησιμοποιούν τις πολιτισμικές εμπειρίες των 
Μπενγκάλι για να κάνουν χορό ή χορούς που αντανακλούν και 
ενσωματώνουν τις έμφυλες στρατηγικές πολιτικές κινήσεις από 
την περίοδο της βρετανικής ηγεμονίας και μετά. Η Purkayastha 
αντλεί από την εκτεταμένη γνώση της πάνω στην ιστορία του 
αιώνα, τις αρχειακές της πηγές, επιστολές, σπάνιες φωτογραφί-
ες, χορευτικά κινηματογραφικά φιλμ και προφορικές αφηγήσεις, 
τοποθετώντας μέσα στα συμφραζόμενά τους και αναλύοντας τις 
πρακτικές, την έμφυλη πολιτική αντίπραξη στην αποικιακή αυτο-
κρατορία και τον ίδιο το χορό μέσα στο πλαίσιο της παράστασης 
και της εκπαίδευσης. Ακολουθώντας τις δημιουργίες πέντε χο-

Πληροφορίες για τα Βραβεία 2015 του SDHS

ρευτών και χορογράφων από τη Βεγγάλη, η μελέτη αυτή εδραιώ-
νει μία γενεαλογία του μοντέρνου ινδικού χορού που περιπλέκει 
τις εδραιωμένες αφηγήσεις για τον ινδικό χορό. Με επιρροές 
από την έρευνα του χορού στο δυτικό/βόρειο ημισφαίριο, τις 
φεμινιστικές προσεγγίσεις της θεωρίας και πράξης του χορού, 
την αποικιακή και μετα-αποικιακή θεωρία του ινδικού χορού της 
διασποράς και του χορού στην Ινδία, όπως επίσης και από την 
ενσώματη πρακτική και εκπαίδευσή της, η Purkayastha σκιαγρα-
φεί ένα σημαντικό πλέγμα διασυνδέσεων μεταξύ εκείνων των 
καλλιτεχνών, των οποίων τα έργα βρίσκονται σε διάλογο με τη 
νεωτερικότητα του διεθνούς χορού του 20ού αιώνα.

Rebecca Rossen, Dancing Jewish: Jewish Identity in American 
Modern and Postmodern Dance [Ο Εβραίος που χορεύει: Η 
εβραϊκή ταυτότητα στον αμερικανικό μοντέρνο και μεταμοντέρ-
νο χορό], εκδ. Oxford University Press. 
Η Rebecca Rossen περιγράφει την πλούσια ιστορία των Αμερι-
κανοεβραίων χορογράφων από το 1930 έως το 2005, εξερευνώ-
ντας πώς χειρίζονται μέσα από τον χορό θέματα ταυτότητας και 
φύλου, αλλά και προωθούν κοινωνικές και πολιτικές ατζέντες, και 
εδραιώνονται ως κύριοι συντελεστές του αμερικανικού μοντέρ-
νου και μεταμοντέρνου χορού. Το κείμενο, γραμμένο με μαεστρία, 
είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης αρχειακής εργασίας, πλήθους 
συνεντεύξεων με ερμηνευτές και πλούσιων περιγραφών της κίνη-
σης, εμπλουτισμένο με περισσότερες από 150 εικόνες, ενώ συνο-
δεύεται και από ιστοσελίδα που προσφέρει πρόσβαση σε 51 κλιπ 
από 15 χορογραφίες. Συνολικά, η διαλογική ποιότητα του βιβλίου 
και η πολυσχιδής φύση του συνδυάζονται για να παρέμβουν ση-
μαντικά στον καθορισμό των συμβολών των εβραϊκών χορευτι-
κών σωμάτων στον χορό και στην εβραϊκή πολιτιστική ιστορία. 

Μέλη της επιτροπής: Norma Sue Fisher-Stitt, Susan Cook, Sarah 
Davies Cordova 



Βραβείο Gertrude Lippincott

Στο άρθρο της The Choreographic Interface: Dancing Facial 
Expression in Hip-Hop and Neo-Burlesque Striptease [Η χορογρα-
φική διεπαφή: Η χορευτική έκφραση του προσώπου στο χιπ-
χοπ και το νέο-μπουρλέσκ στριπτίζ], το οποίο δημοσιεύτηκε στο 
Dance Research Journal, η καθηγήτρια Sherril Dodds «καλεί στα 
όπλα» ή μάλλον κάνει έκκληση για τη σημασία του. Χρησιμοποι-
ώντας ένα ύφος γραφής που διακρίνεται για την αμεσότητά του 
και αιχμαλωτίζει, η Dodds αναγνωρίζει το πρόσωπο ως ένα τυφλό 
σημείο στη χορευτική έρευνα και παροτρύνει τους μελετητές του 
χορού να συνδράμουν μαζί της στην αποκατάσταση του προ-
σώπου ως αναπόσπαστο μέρος του χορευτικού σώματος που, 
ωστόσο, έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην παραγωγή του νοήμα-
τος. Το άρθρο θεμελιώνεται πάνω σε μια κριτική σύμπλευση με 
τη θεωρία περί προσώπου [theory of faciality] των Deleuze και 
Guattari, τον δαρβινικό οικουμενισμό, τις απόψεις του Richard 
Schechner για την υποκριτική (acting), την έννοια της επιτελε-
στικότητας (performativity) των J.L Austin και Judith Butler και 
του «μορφασμού του κιθαριστή» του Phillip Auslander. Από τη 
συζήτηση αυτή, η Dodds αναπτύσσει την έννοια του χορογρα-
φικού διαπροσώπου (interface), προσκηνιακών αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ του προσώπου, άλλων μερών του σώματος και άλλων 
χορευτικών προσώπων. Η χρησιμότητα αυτής της έννοιας κατα-
δεικνύεται μέσα από δύο παραδείγματα χορευτών της ποπ κουλ-
τούρας, του χορευτή hip hop Virgil “Lil O” Gadson και την παρά-
σταση της καλλιτέχνιδας του νεο-μπουρλέσκ στριπτίζ Darlinda 
Just Darlinda. Το άρθρο της Dodds επεξηγεί πώς η προσοχή σε 
λαϊκές χορευτικές πρακτικές μπορεί ν’ αποκαλύψει και να προ-
καλέσει τις υποκείμενες παραδοχές που διαπερνούν τις μεθο-
δολογίες των σπουδών χορού και τους τρόπους θεώρησης που 
δομούνται γύρω από τον χορό ως μορφή τέχνης. Το επιχείρημά 
της έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις μελέτες για τον λαϊκό χορό, 
αλλά και στις μελέτες του χορού εν γένει, της ερμηνείας και σε 
άλλες πτυχές. Για την εκτεταμένη συνεισφορά του στην έρευνα, 
αλλά και για την ευγλωττία και τη σαφήνειά του, το άρθρο αυτό 
αξίζει την υψηλότερη αναγνώριση. 
 
Μέλη της επιτροπής: Parfitt-Brown, Cindy Garcia, Lisa 
Uytterhoeven

Βραβεία Selma Jeanne Cohen

Naomi Bragin (Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Σπουδών Θεά-
τρου, Χορού και Ερμηνείας, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, 
Μπέρκλεϋ, ΗΠΑ) 

Στην εργασία της Global Street Dance and Libidinal Economy [Ο 
οικουμενικός χορός του δρόμου και η λιμπιντική οικονομία], η 
Naomi Bragin προσφέρει μία σύνθετη ανάλυση για τον χορό του 
δρόμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρουσιάζει ένα ακαταμάχητο 
επιχείρημα για τον τρόπο με τον οποίο ο χορός του δρόμου κι-
νείται μέσα στα πλαίσια της λιμπιντικής οικονομίας της μαύρης 
ερμηνείας. Η θεωρητική παρέμβαση που απαντά στη γραφή της 
προσφέρει μια γοητευτική ανάγνωση και η έννοια της χορο-
κεντρικότητας αποφέρει μία πρωτότυπη συμβολή στο πεδίο, η 
οποία θα διαμορφώσει και το πλαίσιο των μελλοντικών εργασιών 
για τον χορό στο δρόμο σε παγκόσμια συμφραζόμενα. Η δου-
λειά της Bragin κινείται μέσα σ’ ένα εύρος παραδειγμάτων και 
μεθόδων/μεθοδολογιών, όπως η εθνογραφία, η εγγύς ανάγνωση 
και η ενσωματωμένη γνώση του συγγραφέα. Η κριτική επιτροπή 
αναγνώρισε την εργασία της Bragin ως υπόδειγμα άριστης μετα-
πτυχιακής εργασίας.

Brianna Figueroa (Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Θεάτρου και 
Χορού, Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν των ΗΠΑ)

Στην παρουσίασή της με τίτλο Economies of The Flesh: Scripting 
Puerto Rican Colonial History Through Dance [Οικονομίες της σάρ-
κας: Γράφοντας το σενάριο της πορτορικανής αποικιακής ιστο-
ρίας μέσα από τον χορό], η Brianna Figueroa παρουσιάζει μια 
υποδειγματική εισήγηση συνεδρίου με ορθά δομημένη και τεκ-
μηριωμένη επιχειρηματολογία. Η εργασία της σκιαγραφεί έναν 
ενσώματο χορό, το πορτορικανό σώμα, ως μοναδικό τόπο ανάκτη-
σης της σιωπηλής πολιτιστικής μνήμης. Η γραφή αγκαλιάζει ένα 
πεδίο στη μελέτη του χορού που δεν έχει αναπτυχθεί (τον θεα-
τρικό χορό της Λατίνας/ου) και η Figueroa υπενθυμίζει στο κοινό 
της και στους αναγνώστες της ότι ο (μετα)αποικισμός είναι/ήταν 
μία διαδικασία που διεξήχθη μέσω σωμάτων. Εύστοχα ερωτήμα-
τα βοηθούν στην παρακίνηση και την άρθρωση της γραμμής της 
έρευνας και η εργασία της Figeuroa εύγλωττα δένει μεταξύ τους 
θραύσματα θεωριών, αναμνήσεων, και αναλύσεων σωμάτων που 
κινούνται μέσα από τα σύγχρονα πολιτικά συμφραζόμενα. Αυτές 
ακριβώς οι ποιότητες καταδεικνύουν την άριστη πτυχιακή εργα-
σία της Figueroa. 

Μέλη της επιτροπής: Kathrina Farrugia-Kriel, Anusha Kedhar, 
Victoria Fortuna



Φοιτητικές Υποτροφίες Ταξιδιών

Η αρμόδια επιτροπή απονέμει ομόφωνα τη χορηγία ταξιδιού για 
το συνέδριο του 2015 Αποκοπή & Επικόλληση: Υπεράσπιση του χορού 
στην εποχή της λιτότητας του SDHS/CORD στη Celena Monteiro 
(Πανεπιστήμιο του Τσίτσεστερ), Screening Subjects: Transnational 
Dancehall Queen Culture in a Social Media Age [Υποκείμενα σε πρώ-
τη προβολή: Η υπερεθνική κουλτούρα του Dancehall Queen στην 
εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης]· στη Heather Rastovac 
Akbarzadeh (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϋ), Does 
Iranian Dance Need Saving? The Politics of Preservation in the 1st 
International Iranian Dance Conference [Χρειάζεται να σωθεί ο ιρα-
νικός χορός; Η πολιτική της διατήρησης στο 1ο Διεθνές Συνέδριο 
Ιρανικού Χορού]· και στη María Eugenia Cadús (Πανεπιστήμιο 
του Μπουένος Άιρες, Αργεντινή), Electra (1950): Argentine Ballet 
and Welfare Democratization in a Mass Public Event of First Peronism.
[Ηλέκτρα (1950): Αργεντινό μπαλέτο και δημοκρατικοποίηση της 
κρατικής πρόνοιας σε μια μαζική δημόσια εκδήλωση της πρώτης 
φάσης του Περονισμού]. Μέσα από ένα μεγάλο φάσμα υποψη-
φίων, οι Monteiro, Rastovac Akbarzadeh, και Cadús ξεχώρισαν για 
τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και συνεκτικές παρουσιάσεις τους, 
που μαρτυρούν ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και συνάφεια με 
το φετινό συνέδριο, καθώς και σαφώς αιτιολογούμενη από μέ-
ρους τους την παρακολούθηση του συνεδρίου. Η σαφήνεια και 
νοητική προσήλωση πίσω από αυτές τις τρεις εισηγήσεις θα συ-
νεισφέρουν στον κριτικό διάλογο που αποσκοπεί να αναπτύξει 
το συνέδριο αυτό πάνω στα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης, 
της εθνικότητας, των διαμορφούμενων ταυτοτήτων, και της δυ-
νατότητας του χορού να αντανακλά και να αντιστέκεται στην 
πολιτική ατζέντα. Η απόφαση της επιτροπής βασίστηκε 1) στη 
συνεκτικότητα και την αντιστοιχία της αίτησης σε σχέση με το 
θέμα του συνεδρίου, 2) στην ανάγκη χρηματοδότησης και 3) στο 
βαθμό που η παρακολούθηση του συνεδρίου ενισχύει την έρευ-
να του υποψηφίου. Συστήνουμε τις τρεις αυτές ερευνήτριες και 
προσβλέπουμε στη μελλοντική τους συνεισφορά στο πεδίο. 

Μέλη της επιτροπής: Chiayi Seetoo, Michael Bodel, Jasmine 
Johnson

Το Διοικητικό Συμβούλιο του CORD, με εισήγηση της Επιτροπής 
Βραβείων του, απένειμε στην Elizabeth Schwall από το Πανεπι-
στήμιο Κολούμπια το Βραβείο Εξέχουσας Έρευνας για την ερ-
γασία της Carmen (1967): Elided Experiments, Alternative Meanings, 
and Monopolizing Canons” [Κάρμεν (1967): Εκθλιμμένα πειράματα, 
εναλλακτικά νοήματα, και μονοπωλιακοί κανόνες].

Οι νικητές του Βραβείου Βιβλίου για την Έρευνα του Χορού 
Oscar G. Brockett, του Βραβείου Dixie Durr, και των Βραβείων 
Εξέχουσας Ακαδημαϊκής Έρευνας και Εξέχουσας Δημοσίευσης 
θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στο έτος, ενώ η εορταστική 
απονομή τους θα γίνει στο συνέδριο του 2016! 

Πληροφορίες για τα βραβεία του CORD



Εναρκτήριο Πάνελ Ολομέλειας:
Η κατάσταση των σπουδών χορού στην Ελλάδα με τη 
Μαρία Τσουβαλά, Βάσω Μπαρμπούση, Ναταλί Ζερβού 
και Ειρήνη Λουτζάκη 

Βιογραφικά

Η Βάσω Μπαρμπούση είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αποφοίτησε από 
την Σχολή χορού «Ραλλού Μάνου» και το ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Συνέ-
χισε τις σπουδές της στο Teachers College του Πανεπιστημίου 
Columbia στη Νέα Υόρκη. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Ο χορός 
στον 20ο αιώνα: Σταθμοί και Πρόσωπα, και Η τέχνη του χορού στην 
Ελλάδα τον 20ο αιώνα: Σχολή Πράτσικα: Ιδεολογία-Πράξη-Αισθητική. 
Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην ιστορία του χο-
ρού, την χορογραφία, τον αυτοσχεδιασμό και τη σχέση θεάτρου 
και χορού.

Η Ειρήνη Λουτζάκη είναι Εθνολόγος Χορού (PhD 1989, Queen’s 
University of Belfast) και Σημειογράφος Χορού (Certificate 1978, 
Folkwang Hochschule für Musik, Theater und Tanz), υπότροφος 
του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Διδάσκει μετα-
ξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μουσικών Σπου-
δών), ενώ έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνονται το κοινωνικό φύλο, η ταυτότητα, η πολιτισμική 
αλλαγή και η πολιτική διάσταση του χορού. Έχει δημοσιεύσει 
σε ακαδημαϊκά περιοδικά διαφόρων επιστημονικών πεδίων του 
χορού. Είναι μέλος του International Council for Traditional Music 
(ICTM) [Διεθνούς Συμβουλίου για τον Παραδοσιακό Χορό]. 

Η Μαρία Τσουβαλά είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Παιδαγω-
γικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Αθηνών, και την Ανώτερη 
Επαγγελματική Σχολή Χορού «Ραλλού Μάνου». Είναι κάτοχος 
MA και MEd από το Teachers College, Columbia University, και 
Διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-
Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει άρ-
θρα σε επιστημονικά και καλλιτεχνικά περιοδικά. Το ερευνητικό 
της ενδιαφέρον περιλαμβάνει τη φαινομενολογία του χορού, την 
κριτική παιδαγωγική και τις πολιτισμικές σπουδές.

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015, 19:00-20:30

Η Ναταλί Ζερβού είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις 
Κριτικές Σπουδές για το Χορό (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, 
Riverside), Μεταπτυχιακού τίτλου στις Σπουδές Χορού (Πανεπι-
στήμιο του Surrey), Πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης από το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών και Διπλώματος στο Χορό. Η Ζερβού διερευνά 
τον σύγχρονο χορό στην Ελλάδα στα πλαίσια της κοινωνικοπολι-
τικής και οικονομικής κρίσης και επικεντρώνεται στους τρόπους 
με τους οποίους τα χορευτικά σώματα διαπραγματεύονται τη δι-
αμόρφωση εθνικής ταυτότητας μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο 
τοπίο. 



Αποκοπή & Επικόλληση:
Υπεράσπιση του χορού στην εποχή της λιτότητας
Αθήνα
4-7 Ιουνίου 2015

Το θέμα του κοινού συνεδρίου SDHS/CORD του 2015 στην Αθή-
να μάς δίνει τη σημαντική δυνατότητα να εστιάσουμε όχι μόνο σε 
ζητήματα που αφορούν στην υποστήριξη του χορού σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο, αλλά και παράλληλα να κάνουμε τα λόγια 
μας πράξη, υποστηρίζοντας μία χορευτική κοινότητα, η οποία 
έχει πληγεί σοβαρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ερχό-
μενοι στην Αθήνα σε αυτή την ιδιαίτερα ιστορική στιγμή, τα μέλη 
του SDHS/CORD βοηθούν ενεργά τους συναδέλφους μας στην 
Ελλάδα να υποστηρίξουν τον χορό ως ακαδημαϊκό αντικείμενο, 
αλλά και ως επαγγελματική δραστηριότητα. Επιπλέον, η διοργά-
νωση αυτή προσφέρει στους Έλληνες χορευτές και θεωρητικούς 
του χορού την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πολυσχιδές 
συνέδριο σπουδών χορού χωρίς να αναγκαστούν να ταξιδέψουν 
στο εξωτερικό (καθώς οι πόροι που προορίζονταν για έρευνα και 
ταξίδια έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί).

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου δέχεται προτάσεις για 
εργαστήρια, παρουσιάσεις, πάνελ και συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα την υποστήριξη του χορού εν γένει και ανα-
φορικά με τα κάτωθι ερωτήματα: πώς επηρεάζονται οι τοπικές 
συνδιαλλαγές από την παγκόσμια οικονομία; Πώς αξιολογείται η 
σχετική με τον χορό εργασία σε διαφορετικές χώρες; Μπορεί η 
σχετική ακαδημαϊκή έρευνα να αναβαθμίσει αυτή την αξία; Ποιός 
o ρόλος (ή οι ρόλοι) του χορού και των χορευτών σε μαζικές δη-
μόσιες διαμαρτυρίες; Μπορούν οι προ-οικονομίες των χορευτών 
που μοχθούν πάνω στην σκηνή να προτείνουν κάποια εναλλα-
κτική στον φαύλο κύκλο του Ευρωπαϊκού μνημονίου και τα επι-
βαλλόμενα μέτρα λιτότητας; Τι είδους χοροί δημιουργούνται εν 
μέσω της συρρίκνωσης των οικονομικών πόρων; Μπορεί η έλλει-
ψη κυβερνητικής υποστήριξης να οδηγήσει στην επινόηση νέων 
προσεγγίσεων στην χορευτική σύνθεση και παράσταση; Ποιος ο 
ρόλος της αισθητικής σε περιόδους λιτότητας;

Πέρα από τα καίρια αυτά κοινωνικοπολιτικά ερωτήματα, καλού-
με για εισηγήσεις που να αφορούν στα παρακάτω επίκαιρα θέ-
ματα: πώς ο παραδοσιακός χορός αντιπροσωπεύει και διατηρεί 
το «λαϊκό στοιχείο» σε μια εποχή κοσμοπολιτισμού; Με ποιους 
τρόπους αυτοπροσδιορίζεται ο αστικός χορός ως εθνικός ή 

Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων

υπερεθνικός; Ποιες είναι οι πορείες που ακολουθούν τα Ασιατι-
κά ή Αφρικανικά χορευτικά μορφώματα της διασποράς και πώς 
συνδιαλέγονται με τις αποικιακές διαδρομές ανταλλαγής υλικών 
και πολιτισμικών αγαθών; Πώς οι παραστατικές τέχνες στον 21ο 
αιώνα επαναπροσδιορίζουν και επανεξετάζουν λαϊκές και κοι-
νωνικές μορφές χορού ιδωμένες υπό το θεωρητικό πρίσμα της 
σεξουαλικότητας; Πώς προσεγγίζουμε την έννοια της ενσώματης 
εμπειρίας σε μία εποχή, κατά την οποία οι νέοι μαθαίνουν και 
μοιράζονται χορούς μέσω διαδικτύου;

Καλούμε επίσης τους ερευνητές να εξετάσουν επί μέρους θέμα-
τα που αφορούν στον τόπο διοργάνωσης του διεθνούς αυτού 
συνεδρίου. Η Ελλάδα, ως αρχαιολογικός, μυθολογικός τόπος, έχει 
ιστορικά επηρεάσει τις Δυτικές χορευτικές πρακτικές και κε-
ντρίσει τη φαντασία πολλών χορογράφων, από τον Διαφωτισμό 
έως και τον 20ό αιώνα, με γνωστότερους την Isadora Duncan, 
τη Martha Graham, την Eva Palmer και τον Ted Shawn, μεταξύ 
άλλων. Στη συμβολή Ανατολής και Δύσης, η Ελλάδα αντιπροσω-
πεύει τόσο την «κοιτίδα» του δυτικού πολιτισμού, όσο και το 
κατώφλι οριενταλιστικών αποπλανήσεων. Αυτός ο συναρπαστι-
κός συνδυασμός φιλοσοφικής αναζήτησης και αρχαϊκής τελε-
τουργίας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα την τουριστική ταυτό-
τητα της Ελλάδας, όπου οι απολλώνιες αρετές των κλασσικών 
μνημείων ισορροπούν τα πιο διονυσιακά θέλγητρα των νησιών 
της. Με ποιον τρόπο συμβάλλει στη διαιώνιση ή αμφισβήτηση 
αυτής της διχοτόμησης η έρευνα του χορού; Πώς επηρέασαν οι 
ρητορικές αυτές, περί αιγυπτιακού και ελληνικού πολιτισμού, τις 
σπουδές χορού στον μεσογειακό χώρο αλλά και πέρα από αυ-
τόν; Πώς χρησιμοποιούν οι ιστορικοί χοροί την Ελλάδα ως βάση 
κλασικισμού; Ποιος είναι ο ρόλος της νεωτερικότητας στις ανα-
παραστάσεις «αρχαίων» χορών; Με ποιους τρόπους ελίσσεται ο 
ελληνικός σύγχρονος χορός μεταξύ των τοπικών εμπειριών και 
παγκόσμιων επιρροών;



Αποκοπή και Επικόλληση:
Υπεράσπιση του χορού στην εποχή της λιτότητας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα





Πέµπτη 4 Ιουνίου 
ΕκδήλωσηΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
- OPEN HOUSE και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ SDHS Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
- OPEN HOUSE και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης - Black Box Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις H Τεχνική Alexander και η διερεύνηση της κίνησης Βίκυ Παναγιωτάκη

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Κινητική επίγνωση Barbara Mueller

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης - Black Box Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Ο χορός της αλληλεγγύης Ευδοκία Μανόχη

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Συνεδρία ιδιοσυγκρασιακής κίνησης – τάξη αυτοσχεδιασµού Πολυξένη Αγγελίδου

Ελληνικός Κόσµος - Αίθριο / Καφέ Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Χορολογία και αυτοσχεδιαστική περιγραφή της τάξης Αφροδίτη (Φρίντα) Αντύπα 

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης - Black Box Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Αντιµέτωπος µε τον εαυτό σου µέσα από την capoeira
Carlos Bento Freitas 
Barcellos Junior 
(Contra Mestre Jarrao)

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Εργαστήριο Κινητήρα Αντιγόνη Γύρα 

Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Μάθηµα σύγχρονου χορού ∆έσποινα Καπουλίτσα  

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης - Black Box Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Ανασυστήνοντας την Οµάδα Noyes στην Ελλάδα Meg Brooker

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Εργαστήρια χορού και διαλέξεις-παρουσιάσεις Πώς οι µελέτες της Isadora Duncan για την αρχαία ελληνική 
τέχνη, µυθολογία και φιλοσοφία επηρέασαν το έργο της

Lori Belilove

Εγγραφές συνεδρίου

Ελληνικός Κόσµος – Εξωτερικό αίθριο Εναρκτήρια υποδοχή

Ελληνικός Κόσµος Επίσηµοι χαιρετισµοί

Χαιρετισµοί /καλωσόρισµα
από τον Εµµανουήλ
Κουτσουρέλη, την Ann
Cooper Albright και τη
Nadine George-Graves

Ελληνικός Κόσµος - Αντιγόνη Εναρκτήριο Πάνελ Ολοµέλειας Η κατάσταση των σπουδών χορού στην Ελλάδα

Βάσω Μπαρµπούση 
Μαρία Τσουβαλά 
Νάταλι Ζερβού 
και Ειρήνη Λουτζάκη

10πµ-4µµ

1-4µµ

10:30πµ-12µµ

12-1:30µµ

1:30-3µµ

3-4:30µµ

2-6µµ 

5-6:30µµ 

6:30-7µµ 

7-8:30µµ 

Παρασκευή 5 Ιουνίου 

Εγγραφές συνεδρίου

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2
Ο επαγγελµατικός χορός 
στην παγκόσµια οικονοµία

Συντονίστρια: Melissa Blanco Borelli

Εργαζόµενοι χορευτές
Οι Βρυξέλλες και ο σύγχρονος χορός: καλλιτεχνική εργασία σε µια 
δηµιουργική πόλη
«Έγινε χαµός»: χορός, εργασία και ταυτότητα στον γενικό νόµο για την 
εργασία και την εκπαίδευση CETA (Comprehensive Employment 
Training Act) στις ΗΠΑ, 1974-1982

Κωνσταντίνα Μπούσµπουρα
Annelies Van Assche

Colleen Hooper

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1
Χορεύοντας µε/κατά της λιτότητας

Συντονίστρια: Yvonne Hardt

Ευηµερία µέσα στη λιτότητα: εξερευνώντας τους κρουστικούς χορούς 
και τη µουσική του σώµατος την ώρα της δηµιουργίας
Χορεύοντας κατά της λιτότητας: η καριέρα του Ταϊβανέζου χορογράφου 
Huang Yi την εποχή της ψηφιακής παράστασης 
Χορογραφώντας την εποχή της λιτότητας: το ρεπερτόριο της 
βουλγαρικής παραδοσιακής σκηνής τον 21ο αιώνα

Νατάσα Χαντά-Martin

Yatin Lin

Daniela Ivanova-Nyberg

8:30πµ-4µµ

9-10:30πµ
Χορευτική βιωσιµότητα

Συντονίστρια: Susanne Ravn

Μεταβαλλόµενα κλίµατα: εφαρµόζοντας αρχές βιωσιµότητας σε 
απόπειρες δηµιουργίας χορού  
Permangola: εξετάζοντας  τη βιώσιµη φροντίδα του ατόµου, των άλλων 
και του περιβάλλοντος, όπως εφαρµόζεται στο Kilombo Tenondé

Kelly Silliman

Cristina F. Rosa
Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Ελληνικός Κόσµος - Αίθριο / Καφέ 

Ελληνικός Κόσµος – Αντιγόνη, Φουαγιέ Ισογείου

Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος – Αντιγόνη, Φουαγιέ Ισογείου 



Διάλειµµα για καφέ

Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2 Ταυτότητα και ελληνικός χορός
Συντονίστρια: Clare Parfitt Brown

Ιδρύοντας και αναπτύσσοντας µια κοινότητα χορού στο ελληνικό νησί της Σάµου
Παρόν και παρελθόν: χορός και οικογενειακές σχέσεις στο χωριό 
Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς
Αµάν, αµάν (έλεος, έλεος): η µαγική παρουσία του θηλυκού στοιχείου 
στη µουσική και τον χορό του ρεµπέτικου
Χορός και εκπαίδευση στο πριγκηπάτο της Σάµου: οι παραδοσιακές 
µεγαλοαστικές επιρροές στο σταυροδρόµι της Ανατολής και της Δύσης

Χριστίνα Α. Τσαρδούλια
Βαρβάρα Κοσµάτου 

Constance Valis Hill 

Αλεξία Ορφανού

Χορογραφικές παρεµβάσεις σε δηµόσιο χώρο
Συντονίστρια: Colleen Hooper

Σωζήτα Γκουντούνα

Adanna Jones

Susanne Foellmer
Yvonne Hardt

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1

Η ακαδηµαϊκή έρευνα για τον χορό και 
οι πρακτικές του παραδοσιακού χορού 

στην Τουρκία
Συντονίστρια: Dena Davida

Η διαδικασία ίδρυσης των Τµηµάτων τουρκικού παραδοσιακού χορού
Σκηνοθετώντας την κατανόηση στα Τµήµατα τούρκικων παραδοσιακών 
χορών 
Τα ακαδηµαϊκά οφέλη των αποφοίτων µε εκπαίδευση στον παραδοσιακό χορό
Η θέση των Τµηµάτων τουρκικών παραδοσιακών χορών στην 
πολιτιστική βιοµηχανία

Mehmet Ocal Ozbilgin
Sema Erkan

Merih Oldac

Füsun Aşkar

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Location Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος – Αντιγόνη, Φουαγιέ Ισογείου Conference Registration

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2 Αισθητική/Λιτότητα
Συντονίστρια: Μαρία Τσουβαλά

Δραµατουργικές συναλλαγές  την εποχή της λιτότητας: ο Luke Brown 
και οι 80collective 
Αισθητική του χορού: σεξ, οµορφιά και απλότητα την εποχή της λιτότητας
Η Eva Palmer χορεύει Αισχύλο στους Δελφούς

Lise Uytterhoeven

Iris H. Tuan
Samuel N. Dorf 

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box Μάθηµα σύγχρονου µπαλέτου Lisa A. Fusillo

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 
Στρατηγικές συνεργασίας σε έναν κόσµο µε ελάχιστους πόρους: 
συνδηµιουργώντας το διεθνές χοροθεατρικό πρότζεκτ Donmuş 
Rüya (Παγωµένο Όνειρο)

Julia M. Ritter
Ayrin Ersöz

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθριο / Καφέ 

Χορογραφώντας σε µεγάλη κλίµακα: ας χορέψουµε το αστικό 
κοινωνικό σώµα

Gabriela Chultz
Marco Rodrigues

Κοινωνικό φύλο, τελετουργία και αντίσταση
Συντονίστρια: Naomi Jackson

Τα σεµάχ των Αλεβί σε Τουρκία και Ευρώπη: κληρονοµιά και υπέρβαση  
Χορός, ‘στερεότυπα’ και έµφυλες σχέσεις: η περίπτωση των πεδινών 
και ορεινών κοινοτήτων της Καρδίτσας στη Θεσσαλία
Προστάζοντας το βλέµµα – Αντίσταση, θηλυκότητα και δύναµη στο 
flamenco της Rocío Molina 

Sinibaldo De Rosa
Κωνσταντίνος Δηµόπουλος

Avila Reese

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2
Ο χορός hip hop στην εποχή της πληροφορίας: 

Υπερεθνικά δίκτυα και κοινωνική αλλαγή
Συντονίστρια: Robin Wilson

Κατεδαφίζοντας το Μπλοκ: ο χορός hip hop στην Αρµενία    
Η πρωτοτυπία συναντά τη λιτότητα: η περίπτωση του συγκροτήµατος 
Style Elements
Γυναίκες εθνογράφοι στον κόσµο του χορού hip hop

Serouj Aprahamian
Mary Fogarty

Imani Kai Johnson

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3
Το ελληνικό τοπίο της Martha Graham

Συντονίστρια: Ann Nugent

Απολαµβάνοντας το µοιραίο λάθος στη δουλειά της Martha Graham 
Πολιτική σε δηµόσια έκθεση: η (Αχίλλειος πτέρνα) 
Οράµατα τοπίου στο έργο Errand into the Maze της Martha Graham

Marnie Thomas Wood
 Ellen Graff
Jennifer Conley

8:30πµ-4µµ

9-10:30πµ

9-10:30πµ

10:30-11πµ

11πµ-1µµ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 

Από τη Δύση στην Εγγύς Ανατολή: χαράζοντας και σβήνοντας 
δηµοκρατικά ίχνη
Κερδίζοντας µέσα από τη βία: αστυνοµεύοντας το σκάνδαλο του West 
Indian American Day Parade το 2011
Χορογραφώντας τη διαµαρτυρία
Επιστρέφοντας στα movement choirs: περί συλλογικής ερµηνείας, 
χώρου και του ζητήµατος της υποστήριξης

Ελληνικός Κόσµος - Αίθριο / Καφέ 



Τίτλος / Θέµα συνεδρίαςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3 Διαγωνισµοί χορού
Συντονίστρια: Jennifer Conley

Ιχνηλάτης σε χρονικό-αισθητικό χάρτη: αισθητική και στρατηγικές 
διαλόγου και λήψης αποφάσεων σε χορευτικό διαγωνισµό ράπερ 
Μίνι και µάτσο, µικρό και σέξι: η διαιώνιση της ετεροκανονικότητας, 
της ηγεµονικής αρρενωπότητας και της θηλυκότητας στην κουλτούρα 
του ανταγωνιστικού χορού (jazz και hip hop)
Τα αισθητικά κριτήρια του χορού ως µορφή τέχνης στην αθλητική χορογραφία
Διαγωνισµός χορού: πολιτισµός και καπιταλισµός

Jeremy Carter-Gordon

Carolyn Hebert

Μαρία Κρητικού
Karen Schupp

Τίτλος / Θέµα συνεδρίαςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Box lunch (συνάντηση οµάδων εργασίας) Συνεδρία στη διάρκεια των συναντήσεων των οµάδων εργασίας

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2
O Φαύνος του Νιζίνσκι,
Οι Γάµοι της Νιζίνσκα

Συντονίστρια: Beth Genne

Ιστορία δύο Ρωσιών: Οι Γάµοι ως το σηµείο σύγκρουσης δύο οραµάτων 
για την πατρίδα
Άσκηση Αποκοπής και Επικόλλησης: Οι Γάµοι 
Κένωσις – µία νέα εννοιολογικοποίηση του Φαύνου του Νιζίνσκι;
Χορεύοντας εν µέσω λιτότητας: Το Théâtre de la Danse της Μπρονισλάβα 
Νιζίνσκα, 1932-34

Raf Geenens

Έλενα Κουκόλη
Gediminas Karoblis
Lynn Garafola 

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box Ethio-Εργαστήριο σύγχρονου χορού RAS Mikey (Michael) Courtney

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Πρόλογος/Επίλογος: Πώς να κάνετε αυτόν τον χορό

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ Εργαστήριο: Ενσωµατώνοντας την αφαίρεση Ελεονώρα Σιαράβα

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box

Εργαστήριο χορού Bollywood Lori Clark

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Μάθηµα προσβάσιµου αυτοσχεδιασµού Pamela Boyd

Ενσώµατη εµπειρία στην ψηφιακή εποχή
Συντονίστρια: Yatin Lin

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2
Σώµατα σε προβολή, 

εργασία σε αναµετάδοση
Συντονίστρια: Harmony Bench

Προβαλλόµενα υποκείµενα: η κουλτούρα της υπερεθνικής αίθουσας 
χορού σε µια εποχή κοινωνικών µέσων δικτύωσης
Η παράσταση της υπερβολής: χορός του δρόµου, θέαµα και υπερεργασία
στις τηλεοπτικές εκποµπές ταλέντων 
Δηµοφιλής ελέω τηλεοπτικής οθόνης – Το So You Think You Can Dance 
ως στοργικός συνήγορος του χορού
Καµπαρέ: σπουδή στη χορογραφία του φασισµού, της σεξουαλικότητας 
και της πολιτικής

Celena Monteiro

Laura Robinson

Elena Benthaus

Dara Milovanovic

11πµ-1µµ

10:30πµ-12µµ

1-2µµ

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2
Αποκοπή και επικόλληση: Μεθοδολογίες 

σε χορογραφίες λαϊκού χορού
Συντονίστρια: Nina Bennahum

Οι µεθοδολογίες «αποκοπής και επικόλλησης» στα πλαίσια 
χορογραφιών λαϊκού χορού

Janet Schroeder
Joanna Hall
Sherril Dodds

Σχετικά µε την τραγωδία του Olivier Dubois
Συντονίστρια: Raquel Monroe

Η Τραγωδία του Ολιβιέ Ντυµπουά: ο χορός ως περπάτηµα, ως εργασία 
στη σύγχρονη Γαλλία
Τα παράδοξα της θεαµατικής / πολιτικής επιτελεστικότητας: 
ο διονυσιακός χορός στο κλασικό αρχαιοελληνικό θέατρο, η Τραγωδία του 
Ολιβιέ Ντυµπουά και οι έµφυλες εξτρεµιστικές διαδηλώσεις του Femen

Alison Bory, Ying Zhue

Michel Briand
Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

2-3:30µµ

12-1:30µµ

Rachel Boggia, Meredith Lyons 
Annie Kloppenberg 

Παρασκευή 5 Ιουνίου 

Σώµατα αρχειοθετηµένα, σώµατα online: µια έρευνα για την 
ψηφιοποίηση της σωµατικής εξάσκησης
Μεταδίδοντας και διανέµοντας σωµατική γνώση στην ψηφιακή εποχή
Κοινωνία, φιλοδοξία, ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα - πώς επηρρεάζει το 
κίνηµα Sunflower τον χορό και τη δηµιουργική performance
Μεταδίδοντας και µοιράζοντας σωµατική γνώση στην ψηφιακή εποχή

Jen Aubrecht

Thecla Schiphorst
Meng-Hsuan Wu

Shannon Cuykendall



Τίτλος / Θέµα συνεδρίαςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2
Σύγχρονο µπαλέτο – παγκόσµιες οικονοµίες

και πολιτιστικές/εθνικές ανταλλαγές
Συντονίστρια: Norma Sue Fisher-Stitt

Σύγχρονο µπαλέτο – παγκόσµιες οικονοµίες και πολιτιστικές/εθνικές 
ανταλλαγές 
(Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης)

Julia Gleich 
Kathrina Farrugia-Kriel, Ann Nugent 
Jill Nunes Jensen

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1

Η έρευνα του χορού και η χορευτική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα: η περίπτωση 
της Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Συντονίστρια: Κάτια Σαβράµη

(Ανα)ζητώντας στο (You)tube: Ψηφιακά αρχεία και πρακτικές χορού
Αναλύοντας την αισθητική του διδακτικού σχεδιασµού στον χορό. 
Ένα παράδειγµα από διδασκαλία ελληνικού παραδοσιακού χορού
Η ακαδηµαϊκή έρευνα για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό: µια κριτική επισκόπηση µεταπτυχιακών 
και διδακτορικών διατριβών

Χρήστος Παπακώστας
Ασπασία Δανιά

Γιώργος Φούντζουλας

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2
Ο χορός στα πανεπιστήµια της νότιας 
Βραζιλίας: Εµπειρίες και προοπτικές

Συντονίστρια: Elizabeth Claire

Sandra Meyer Nunes 
Suzane Weber da Silva 
Monica Dantas

Τίτλος / Θέµα συνεδρίαςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1

Διαφοροποιηµένες τάξεις και διδακτικά 
προγράµµατα στις σπουδές χορού: 
Θέτοντας το ζήτηµα της ισότητας 

στην τάξη 
(Forum πτυχιούχων)

Διαφοροποιηµένες τάξεις και διδακτικά προγράµµατα στις σπουδές 
χορού: θέτοντας το ζήτηµα της ισότητας στην τάξη (Συζήτηση)

Lizzie Leopold
Meiver de la Cruz
Melissa Blanco Borelli

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box

Γιώτα Πεκλάρη

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Silvia Maria Geraldi 
Marisa Martins Lambert

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ Το άγγιγµα που καλεί σε χορό Χριστίνα Κλεισιούνη

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box

Εισαγωγή στο βηµατισµό - Εργαστήριο Jakari Sherman

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Μάθηµα σύγχρονης κίνησης: σχεσιακή διεθνοποίηση Jenny Mair 

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ 

Εγκαταλελειµµένα σώµατα / Εγκαταλελειµµένος κόσµος: 
µια διάλεξη-παρουσίαση Ana Sanchez-Colberg

Χορευτικά έργα: κοινωνικά κινήµατα, 
η εργασία των χορευτών και κρατική 

ιδεολογία στη Λατινική Αµερική
Συντονιστής: Ramon Rivera-Servera

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3

Διαπραγµατευόµενοι τη διαφορά: 
Θρησκευτικός, κοινωνικός και αισθητικός 

δυναµισµός στον παραδοσιακό χορό 
εθνικών µειονοτήτων της Κίνας
Συντονίστρια: Celena Monteiro

Τα αυθεντικά στοιχεία µαγείας στον παραδοσιακό χορό εθνικών 
µειονοτήτων της Κίνας
Περί ενσωµάτωσης του εθνικού πνεύµατος στον παραδοσιακό χορό 
εθνικών µειονοτήτων της Κίνας – Η περίπτωση του έργου του Ma Yue
Επινοηµένη παράδοση ή δυναµική κληρονοµιά; Καλλιτέχνες από 
µειονότητες, εθνικός πολιτισµός και η νεότερη ιστορία του κινεζικού 
παραδοσιακού χορού

Chen Ruohan

Jie Wang

Emily Wilcox

2-3:30µµ

1:30-3µµ

3:30-4µµ

3-4:30µµ

Μονοπάτια αποσυναρµολόγησης: από την ποιητική του σώµατος 
στη σύγχρονη σκηνή

4-6µµ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 

Εµπειρίες χορού στην ακαδηµαϊκή έρευνα στη Βραζιλία
Ερευνητικός χορός: η αναζήτηση για µια αναστοχαστική πρακτική
Το προπτυχιακό πρόγραµµα χορού στο Οµοσπονδιακό Πανεπιστήµιο του 
Rio Grande do Sul στη Βραζιλία: εµπειρίες και προοπτικές

Περί ιδρωµένων σωµάτων, σκληρής δουλειάς του µπαλέτου και καιρούς 
δοκιµασίας: επαναφέροντας το µπαλέτο ως µόδα, ως εργασία για τα 
κοινωνικοοικονοµικά της Κουβανέζικης Επανάστασης  
Ηλέκτρα (1950): Αργεντινό µπαλέτο και δηµοκρατικοποίηση της κρατικής 
πρόνοιας σε µια µαζική δηµόσια εκδήλωση της πρώτης φάσης του 
Περονισµού  
Από τη σκηνή στο δρόµο και πίσω ξανά: οργανωµένοι χορευτές, 
εργασία και µνήµη στο Μπουένος Άιρες µετά την οικονοµική κρίση

Lester Tome

Maria Eugenia Cadús

Victoria Fortuna 

Οπτικοποιώντας τον ήχο: µία έρευνα για την κίνηση ως αντίδραση 
στον ήχο

Διάλειµµα για καφέΕλληνικός Κόσµος - Αίθριο / Καφέ 



Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης - ΘέατροΕπιλεγµένες παραστάσεις σύγχρονων Ελλήνων χορογράφων 

Duende
Χοροθέατρο Νατάσσα Ζούκα
Χορογραφία - Σκηνοθεσία - Μουσική: Νατάσσα Ζούκα
Ερµηνευτές: Ανθή Θεοφιλίδου, Alain Rivero

(ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ) ΝΕΑ... ΑΛΛΑ ΠΑΛΙΑ…
Ελληνικό Κέντρο Λαογραφικής Μελέτης (ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.)
Χορογραφία: Βασίλης Δηµητρόπουλος
Ερµηνευτές: Mέλη του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.

Τίτλος / Θέµα συνεδρίαςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1 Χορευτική µνήµη
Συντονίστρια: Celia Weiss Bambara

Εγείροντας φαντάσµατα: η κοινωνικοϊστορική µνήµη του Cargo  
«Ο Ράµα ειµί»: η προσπέλαση της µνήµης σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο
Η µη ετεροκανονική χρονικότητα (queer temporality), το εφήµερο και 
η ερµηνεία: αναδοµώντας τους Them 
Εξετάζοντας τις χορευτικές πρακτικές ως µοναδικές περιπτώσεις 
στους κλάδους της διεπιστηµονικής έρευνας

Sarah Davies Cordova
Urmimala Sarkar
Randi Evans

Susanne Ravn

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2
Η αρχαία Ελλάδα στην ιστορία

και τη φαντασία
Συντονίστρια: Theresa Buckland

Gregory Scott

Nancy Lee Ruyter
Sarah Olsen
Kelina Gotman

Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1
Ο χορεύων εθνικισµός σε έναν 

παγκοσµιοποιηµένο κόσµο
Συντονίστρια: Vasso Barboussi

Το έθνος χορεύει: χορός µε εθνική ταυτότητα πάνω στη σκηνή
Τι είναι το bun; Ρίζες και πορείες: το ταξίδι του Mohiniyattam από την 
Κεράλα στο Μουµπάι και στο Δελχί 
Βιώνοντας τον χορό ως κοινωνική διαδικασία: η περίπτωση του 
καλοκαιρινού πανηγυριού στην Ικαρία
Ελληνικός χορός, ταυτότητα και διαφορά σε µια κοσµοπολίτικη Ευρώπη
Ο παραδοσιακός χορός στα συµφραζόµενα του κοσµοπολιτισµού

Anthony Shay
Anisha Rajesh

Κατερίνα (Αικατερίνη) Φατούρου

Σοφία Καλογεροπούλου
Ananda Shankar Jayant

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box Εργαστήριο δυτικοαφρικανικού χορού Jasmine Johnson

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Jessica Fogel

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ Εργαστήριο διερεύνησης σώµατος/χώρου ή ο επισκέπτης οδηγός Marilia Ennes Becker

Ελεύθερες αγορές και δωροοικονοµίες
Συντονίστρια: Annie Kloppenberg

«Ελεύθερος χορός»: ΕΕ/ΗΠΑ
Ο επιχειρηµατικός εαυτός στη δωροοικονοµία: χορεύοντας online, 
παράγοντας πολιτισµό
Διατηρώντας τον θεατρικό χορό σε µια ελεύθερη αγορά
Πολιτιστική αξία και η συναλλαγµατική φύση του χορού

Felicia McCarren
Harmony Bench

Kathleen Nasti
Sarah Whatley

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3
Μπορεί το λιγότερο να είναι περισσότερο; 

Η νέα οικονοµία του σύγχρονου χορού
Συντονίστρια: Anusha Kedhar

Ανθρώπινες οικονοµίες και ερµηνευτικές δυνατότητες
Η αισθητική της λιτότητας: ο εορτασµός του όλο και λιγότερα από το 
Bare Bones Butoh
Η προστασία της δικαιοχρησίας του χορού στις επισφαλείς 
συνθήκες της λιτότητας

Naomi Jackson
Katherine Mezur

Jonathan Skinner

4-6µµ

4:30-6µµ Μέσα στον άνεµο: πλάθοντας µε την φαντασία τοπία ανανέωσης

9µµ

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Αρχαίες / σύγχρονες ταυτότητες
Συντονιστής: Ramsay Burt

Η απαστράπτουσα θεότητα: η Ida Rubinstein και η ελληνική τραγωδία
Αρχαία, παράδοξα και η λατινική υπέρβαση στους βιβλικούς χορούς του José Limón 
Εκπρόσωποι της δηµοκρατίας: José Limón, Katherine Dunham και η 
αµερικανική ταυτότητα /ιδεολογία του ψυχρού πολέµου
Παγκόσµια οικονοµία, τοπική αισθητική; (επαν)εξετάζοντας τις προσεγγίσεις 
στη σύνθεση της κίνησης και στις παραστάσεις χορού στη Βραζιλία

Judith Chazin-Bennahum 
James Moreno 
Janet Werther

Alba Pedreira Vieira

Παρασκευή 5 Ιουνίου 

Ο χορός και το δράµα στη δραµατική τέχνη του Αριστοτέλη (γνωστή και 
ως Ποιητική): νέες αρχές από µια αρχαία πραγµατεία
Μια θεώρηση του αρχαίου ελληνικού χορού από το 1895
Ο κιναισθητικός Χορός: ενσυναίσθηση, µνήµη και χορός στην αρχαία Ελλάδα
Βακχικοί πυρετοί: οι αρχαίοι ελληνικοί σκοτεινοί αιώνες στη φαντασία 
του 19ου αιώνα



Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box

Εργαστήριο χορού: απόψεις πάνω σε νιγηριανούς χορούς Κατερίνα Καρατζή

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Η οικονοµία της ενέργειας στην κίνηση µέσα από την οπτική της Axis Syllabus Τίµος Ζέχας

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ Μια πρακτική του ‘Υπάρχω': νευροπλαστικότητα εν τω γίγνεσθαι Nicole Garlando

Ανοιχτό Κηποθέατρο «Δόρα Στράτου» - Λόφος του ΦιλοπάππουΧοροθέατρο «Δόρα Στράτου»

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2
Χορογραφική συνεργασία: συνηγορώντας 
για τους καλλιτέχνες και τους µελετητές

Συντονίστρια: Emily Wilcox

Χορογραφική συνεργασία: συνηγορώντας για τους καλλιτέχνες 
και τους µελετητές

Joel Valentin-Martinez
Jennifer Monson, Clare Croft
Ramon Rivera-Servera  

Αντάρτικη δραµατουργία
Συντονίστρια: Rebecca Rossen

Χορευτική και αντάρτικη δραµατουργία Amie Dowling, Julian Carter
Selby Wynn Schwartz

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1
Σώµα, τέχνη και έρευνα στον Klauss 

Vianna: ανάµεσα στον χορό και το θέατρο
Συντονίστρια: Μαρίζα Βινιεράτου

Σώµα, τέχνη και έρευνα στον Klauss Vianna: ανάµεσα στον χορό 
και το θέατρο

Cassia Navas
Ana Maria Rodriguez Costas 
Joana Ribeiro da Silva Tavares

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2
Περιπτώσεις µελέτης του hip hop: 

φυλή, έθνος και αντίσταση
Συντονίστρια: Felicia McCarren

Αυτο-αναπαραστάσεις του χορού hip hop: πράξεις συµβολικής και 
ενσώµατης αντίστασης
Bring It!: τα κορίτσια της µαύρης εργατικής τάξης που χορεύει

Eve Robertson

Raquel Monroe

Κορεατικές προοπτικές στον σύγχρονο χορό
Συντονιστής: Serouj Aprahamian

Πολιτική και πολιτιστικός χώρος: η αναπαράσταση της ελληνικής 
µυθολογίας στον χορό: η νέα αγορά του χορού στη λαϊκή κουλτούρα· 
εναλλακτικός και στρατηγικός δρόµος  
Χορεύοντας την καταιγίδα: διαπραγµάτευση της ταυτότητας σε διεθνικούς 
χώρους µέσω του σύγχρονου κινέζικου χορού στο Χονγκ-Κονγκ

Jiwon Lee and Jeesun Lee

Ting Chang

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2

Ενταγµένη κίνηση (integrated movement): 
διερευνώντας τον χορό µικτής οµάδας 

ατόµων µε και χωρίς αναπηρία
Συντονίστρια: Royona Mitra

Μεταµοντέρνος χορός και αναπηρία: προσέγγιση µέσα από µια µικτή 
χορευτική οµάδα ατόµων µε και χωρίς αναπηρία 
Απρόσµενα σώµατα σε απρόσµενους χώρους: µια εµπειρική µελέτη 
διερεύνησης του ενταξιακού χορού στο Κέιπ Τάουν και την Καλιφόρνια 
Υπερασπίζοντας την ένταξη: διδασκαλία, µάθηση και ερµηνεία από µικτή 
χορευτική οµάδα ατόµων µε και χωρίς αναπηρία σε ένα 
µεταδευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών Καλών Τεχνών

Αριστέα Στεφανιδάκη

Coralie Pearl Valentyn

Lisa Doolittle

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης - ΘέατροΕπιλεγµένες Παραστάσεις Σύγχρονων Ελλήνων Χορογράφων

Και τώρα;
Έλενα Κουκόλη και Κατερίνα Παραµάνα
Σύλληψη - Χορογραφία:  Έλενα Κουκόλη, Κατερίνα Παραµάνα
Ερµηνευτές:  Έλενα Κουκόλη, Κατερίνα Παραµάνα, Στέλλα Δηµητρακοπούλου

Ο µεγαλύτερος Έλληνας χορογράφος
Κωνσταντίνος Μίχος
Σύλληψη - Χορογραφία: Κωνσταντίνος Μίχος
Ερµηνευτές: Κωνσταντίνος Μίχος, Αθηνά Κυρούση  και φίλοι

Παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών

9µµ

Σάββατο 6 Ιουνίου 

Ελληνικός Κόσµος – Αίθουσα Αντιγόνη, Φουαγιέ Ισογείου Εγγραφές συνεδρίου8:30πµ-4µµ

10:30-11πµ

9-10:30πµ

9.30µµ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 

9-10:30πµ

Διάλειµµα για καφέΕλληνικός Κόσµος - Αίθριο / Καφέ 



Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Κοινή συνεδρίαση µελών του SDHS/CORD

Ερµηνευτές που ονοµατίζουν άλλους
Συντονίστρια: Priya Thomas

Πιστοποιώντας την αυθεντικότητα της εµπειρίας του παγκόσµιου χορού: 
µία περίπτωση για τον χορευτικό τουρισµό
Το πρόβληµα µε τις «ετικέτες» στα είδη του χορού
Προς ένα µεταποικιακό κοσµοπολιτισµό:  ο Akram Khan και η πολιτική 
του Άλλου
«Λευκό δέρµα, σκουρόχρωµες µάσκες»: η ανέφικτη ενσωµάτωση του 
ινδιανισµού

Christel Stevens

Jennifer Fisher
Royona Mitra

Elena Catalano 

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2 Χορός και πολιτική πράξη
Συντονίστρια: Susan Foster

Ο χορευτικός ακτιβισµός και η αγορά των ΜΜΕ: Jampi Gugat
Κινούµενη κρίση: ο χορός ως πολιτική πράξη στην εποχή της ελληνικής ύφεσης
Από το δρω άµεσα στο είµαι εκεί: χορογραφικές κοινότητες στον 
χορό και τα κινήµατα των πλατειών
Παίζοντας µασκαράτα (mas) στην πανεπιστηµιούπολη: χορός και 
διαδηλώσεις στο Πανεπιστήµιο των Δυτικών Ινδιών του Τρινιντάντ

Sekar Sari
Χριστίνα Μπαναλοπούλου
Ruth Pethybridge

Sally Crawford

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1

Σύγχρονες γυναίκες
Συντονίστρια: Sarah Cordova

Η πρώιµη καριέρα της Isadora Duncan στις Ηνωµένες Πολιτείες 
Mary Wigman, η µάγισσα
Απόηχοι του τραγικού: Ορφέας και Ευρυδίκη (1975) της Pina Bausch
Χορεύοντας την Αντιγόνη µεταξύ αντίστασης και (επαν)ύπαρξης

Emi Yagishita
Alexandra Kolb
Nicole Haitzinger
Annalisa Piccirillo

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2
Η κρίση στην Ελλάδα: 
οικονοµίες και σώµατα

Συντονίστρια: Ellen Graff

Χορός και πολιτιστική πολιτική: οι σύγχρονοι χώροι χορού ως τρόπος 
διαχείρισης του ελληνικού παραδοσιακού χορού
Θεσµικές αλλαγές στο µάθηµα του χορού στην εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια της ελληνικής οικονοµικής κρίσης του 2010-2014
Τι θέλετε να δείτε τώρα;

Νίκη Νιώρα

Ελευθερία Γκαρτζονίκα

Μαριέλα Νέστορα
Μπετίνα Παναγιωταρά

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1

Πνευµατικότητα και σωµατικότητα
Συντονίστρια: Nancy Lee Ruyter

Χορός – προάσπιση µέσα από τη θρησκεία: ο χορός ως εργασία 
στη Μανιπούρ
Ο σουφισµός µέσω του σώµατος: η παράδοση των σούφι και το 
µυστικιστικό σώµα στις ενσώµατες πρακτικές των σούφι
Η τελετουργία της σεµά µε τους στροβιλισµούς και οι επαγγελµατίες 
ερµηνευτές: ζητήµατα αυθεντικότητας, αλλαγής και ανταλλαγών µεταξύ 
Ανατολής και Δύσης

Sruti Bandopadhay

Jamila Rodrigues

Hannah McClure
Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3

Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2 Κυβερνητικές χορηγίες / Ιδρύµατα
Συντονίστρια: Kathrina Farrugia-Kriel

Ισορροπία ισχύος: κυβέρνηση των Η.Π.Α. – επιχορηγούµενος χορός
Χρηµατοδοτώντας τη «λευκότητα»: το Συµβούλιο του Καναδά για τις 
Τέχνες  και η υποστήριξη προς τη χορευτική οµάδα Les Ballets Jazz
Οι ρόλοι θεσµικών και µη θεσµικών οργανισµών στην ιταλική χορευτική 
και παραστατική σκηνή την εποχή της κρίσης. Η περιοχή του Βένετο: 
µια ιταλική µελέτη περίπτωσης

Tanya Calamoneri 
Melissa Templeton 

Elisa Frasson

11πµ-1µµ

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Τοποθεσίες, χώροι και τοίχοι
Συντονίστρια: Cristina Rosa

Σώµατα µέσα στην πόλη: σκέψεις για το χορευτικό έργο Para se ver 
no outro, µια δηµιουργία της οµάδας χορού Seis+1
Χορός σε ειδικό χώρο, ενσωµάτωση και πολιτιστική οικολογία: 
η αντανακλαστική σχέση των σωµάτων µε τον χώρο
Αισθητικοί χορογραφικοί διάλογοι ανάµεσα στα αποτελέσµατα παραγωγής 
νοήµατος και παραγωγής παρουσίας στη σύγχρονη χορευτική σκηνή
Τοίχοι: αισθητικοί, χορογραφικοί διάλογοι ανάµεσα στα αποτελέσµατα 
παραγωγής νοήµατος και παραγωγής παρουσίας στη σύγχρονη χορευτική σκηνή

Karina Almeida

Lauren Baines

Maria de Lurdes Barros de Paixao

Maximiliano Gomes de Lira

10:30πµ-12µµ
Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης

Black Box Εργαστήριο χορού: απόψεις πάνω σε νιγηριανούς χορούς

Chiamaka Oguno, Stanley Ukomadu 
Gloria Yerumoh, Emmanuella 
Igboanugo, Samuel Nwosu
Chiemelie Okeke, Patrich Akpa

Σάββατο 6 Ιουνίου 

1-2µµ



Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box Μάθηµα σύγχρονης τεχνικής Charlotte Boye-Christensen

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3

Eduardo Augusto Rosa Santana
Leonardo Jose Sebiane Serrano
Ciane Fernandes
Lenine Guevara Oliveira e Salvador

Μηδενός εξαιρουµένου: βιώνοντας πρόσκαιρα σενάρια ως 
σωµατική-επιτελεστική βάση

Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2 Διδασκαλία και µάθηση
Συντονίστρια: Sally Crawford

Φιµωµένες φωνές διδασκόντων και διδασκοµένων
Όψεις της επαγγελµατικής χορευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Η Απολλώνια κωδικοποίηση του σύγχρονου αµερικανικού χορού

Norma Sue Fisher-Stitt
Δάφνη Μουρέλου
Erika Julian Colombi

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Πολεµικές τέχνες και εθνικές ταυτότητες
Συντονιστής: Lester Tome

Debanjali Biswas
Yuliya Pivtorak

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1 Χορευτική πολιτιστική κληρονοµιά
Συντονίστρια: Prarthana Purkayastha

Ο χορός cuna: Μια έκφραση πολιτιστικής διατήρησης και η κρεολική 
ταυτότητα στην πολιτεία του Νέου Μεξικού τον 19ο αιώνα  
Η πολιτιστική κληρονοµιά, ο τουρισµός και η «αυθεντική» 
αφροκουβανική εµπειρία: η περίπτωση της rumba
Αποικιστικοί χοροί: σώµατα από τον Νέο Κόσµο στην πρώιµη νεότερη 
περίοδο της αγγλικής σκηνής 

Kathy Milazzo

Ruxandra Ana

Seth Williams

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2 Bharata Natyam: παγκόσµιο/τοπικό
Συντονίστρια: Stacey Prickett

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2

Προσελκύοντας το κοινό: εκτιµώντας 
την αξία του χορού στις / για τις διεθνικές 

ανταλλαγές, τους θεσµούς και τις κοινότητες 
Συντονίστρια: Jasmine Johnson

Περιοδεύοντες εξωτισµοί: το χοροθέατρο Inbal στις ΗΠΑ 
Προσελκύοντας το κοινό: εκτιµώντας την αξία του χορού στις / για τις 
διαπολιτισµικές ανταλλαγές, τους θεσµούς και τις κοινότητες
Μην περνάτε τη γραµµή: ο χορός ως πολιτική διαµαρτυρία στη 
χορογραφία The True Face του Christopher Winkler    

Hannah Kosstrin
Rebecca Rossen

Hanna Jarvinen

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3
Χορογραφώντας τη φυλή και το έθνος στον 

λατινοαµερικανικό / λάτιν θεατρικό χορό
Συντονιστής: James Moreno

Ενσωµατώνοντας τη φυλετική ανάµειξη (mestiçagem) της Βραζιλίας: 
οι χορογραφίες σε µαύρο  της Eros Volúsia 
Οικονοµίες της σάρκας: γράφοντας την πορτορικανή αποικιακή ιστορία 
µέσα από τον χορό   
Η ίδρυση του American Ballet Theatre στις παραµονές του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου

Ana Paula Hofling

Brianna Figueroa

Ninotchka Bennahum

Laura WrightΕλληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Η τεχνική του Erick Hawkins: αρχές και ρεπερτόριο

‘Taking a root to fly’ together: Μάθηµα contact improvisation 
εµπνευσµένο από τα άρθρα της Irene Dowd για τη λειτουργική ανατοµία

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ 

Τέτη Νικολοπούλου

Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

10:30πµ-12µµ

Michael Parmelee 
Alexander Leslie Thompson
Charles Gushue

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3 Περιπτώσεις κλοπής: σχεδιάζοντας 
νέες προσεγγίσεις στη χορογραφική πρακτική

Η επιθυµία για το ρίσκο: 
για µια σωµατική-χορογραφική δυναµική στο χορό

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ Alexandra Goncalves Dias

3:30-4µµ

1:30-3µµ

12-1:30µµ

2-3:30µµ

Σάββατο 6 Ιουνίου 

Angeliki Rigka
Διερευνώντας την επιστήµη πίσω από την τέχνη: ανάπτυξη και 
εφαρµογή της επιστήµης του χορού στην Ελλάδα

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box

Η εορταστική περίοδος µουσικής και χορού του Μαντράς: τοπικά και 
παγκόσµια ζητήµατα στα πλαίσια της διάδοσης και παραγωγής 
του Bharata Natyam 
Σκηνοθετώντας την κινητικότητα / Σκηνοθετώντας την εκτόπιση: η πολιτική 
του ινδικού χορευτικού σώµατος την εποχή του νεοφιλελευθερισµού
Χορεύοντας εν µέσω της ύφεσης: Βρετανοασιάτες χορευτές την 
εποχή της λιτότητας

Rohini Acharya

Kelly Klein

Anusha Kedhar

Πολεµικές κινήσεις: νέες εξελίξεις στην παράδοση του Thang-ta 
Ο ουκρανικός χορός hopak: από τον χορό της διασκέδασης στην 
πολεµική τέχνη

Διάλειµµα για καφέΕλληνικός Κόσµος - Αίθριο / Καφέ 



Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ 

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 3

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ 

Σύγχρονος χορός Μαριάννα Πανουργιά

Παντοµίµα / Σωµατικό θέατρο Nickolas Johnson

Παιχνίδια σύγχρονου χορού και κίνησης Χρύσα Καλλιάφα

Οι θεοί των Γιορούµπα (Ορίσα) στη θρησκεία της Σαντερία Μάρθα Θεραπίδου

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2 Ο σύγχρονος χορός σε παγκόσµιο επίπεδο
Συντονίστρια: Meiver de la Cruz

Κληρονοµηµένα όνειρα: γενεσιουργός διαδικασία και αφρικανικός 
σύγχρονος χορός στο Αµπιτζάν  
Ο σύγχρονος χορός στην Καµπότζη: Γιατί χορεύουµε; Πώς χορεύουµε; 
Σύγχρονοι χορευτές στο Σάο Πάολο 
Αφού στρέψαµε το βλέµµα προς τον βορρά και τη δύση: 
ο πορτογαλικός σύγχρονος χορός και οι ευρωπαϊκές κρίσεις 

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Εξετάζοντας το folklore
Συντονίστρια: Alexandra Kolb

Ο παραδοσιακός χορός στην Κίνα: η πρωτοπόρος του χορού Dai 
Ailian (1916-2006)
Χρειάζεται να διασωθεί ο ιρανικός χορός; Η πολιτική της διατήρησης 
στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιρανικού Χορού το 2012
Panibharatha, από ντράµερ χαµηλής κάστας σε κοσµοπολίτη καλλιτέχνη: 
ο εθνικισµός των Σινχάλα και ο σκηνικός παραδοσιακός χορός στη Σρι Λάνκα 

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1

Μαλακό και σκληρό – Διευρύνοντας την 
ενεργητική ιδιότητα του χορού µέσω του 
συνδυασµού απόσπασης και σύλληψης 

της κίνησης 
Συντονίστρια: Jessica Fogel

Στρατηγικές µετάδοσης και γνωσιακής µάθησης – αξιολογώντας τα 
παιδικά παιχνίδια µε παλαµάκια και µελετώντας την αλληλεπίδραση 
των δύο µικρών ειδικών  
Γυρίζοντας πίσω για να πάµε µπροστά – πώς µπορεί η έρευνα να 
κατατοπίσει την εκπαιδευτική πρακτική

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2
Ο ινδικός κλασικός χορός σε συγκριτική 

προοπτική
Συντονιστής: Ketu Katrak

Ανάµεσα στα όρια της παράδοσης και τις παγκόσµιες ροές:
ανασυστήνοντας µε τη φαντασία κοινότητες στο χορό Kathak 
Η αλληλεπίδραση µεταξύ κοινωνικών ζητηµάτων και ζητηµάτων αισθητικής 
στην τάξη χορού Οντίσι (Odissi) στο Μπουµπάνεσβαρ της Ινδίας
Χορεύοντας πάνω στη Γη: όψεις του χορού των αυτόχθονων Αυστραλών 
και του ινδικού κλασικού χορού σε διάλογο  
Εµένα κοιτάς; Προσηλωµένο βλέµµα, ανατολίτικο θέαµα και η Devi, 
η θεϊκή χορεύτρια

Celia Weiss Bambara

Lin Chihyu
Renata Xavier
Luisa Roubaud

Eva Shan Chou

Heather Rastovac Akbarzadeh

Sudesh Mantillake

Marit Stranden, Maj Vester Larsen
Siri Maeland, Sjur Viken

Egil Bakka

Katarzyna Skiba

Barbara Curda

Sidha Pandian

Prarthana Purkayastha

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1 Ενσώµατη έρευνα: παγκόσµιες προοπτικές
Συντονίστρια: Jennifer Monson

Διάλογοι χορού και θεάτρου εν ώρα δηµιουργίας από τη βραζιλιάνικη 
οµάδα Usina do Trabalho do Ator
Οι νέες προσεγγίσεις για τον χορό στη Νιγηρία

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3
Διεθνική ταυτότητα 

πάνω στην πίστα χορού
Συντονίστρια: Lindsey Brocklebank

Διδάσκοντας κουβανέζικη salsa στο ευρωπαϊκό Salsa Congress Circuit
Dame dos con dos: πράξη και ανταλλαγή στην κουλτούρα του 
κουβανέζικου χορού της Νέας Υόρκης 
Απόλαυση στην αποστροφή – Η σχέση ανάµεσα στη µεταµόρφωση του 
σώµατος και την κοινωνική συνθήκη στο χορό popping

Εργαστήρια χορού και διαλέξεις - παρουσιάσεις Χώρος Τίτλος Εισηγητές

1:30-3µµ

Ana Cecilia de Carvalho Reckziegel
Celina Nunes de Alcantara 
Gladys Akunna, Andreea S. Micu

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2 Χορευτικές ταυτότητες της διασποράς
Συντονίστρια: Lindsey Ehrenberg

Χορεύοντας στο φαράγγι του Δούναβη: χορός, γεωπολιτική και 
διεθνοτικές προοπτικές
Γίνοµαι Έλληνας, ενώ παραµένω Ιρλανδός: η κουλτούρα κατά των κοινών 
εµπειριών ως εργαλεία για την ταύτιση του εγώ µέσα σε µια νέα 
πραγµατικότητα   
Στοχασµοί πάνω στην ατοµική πολιτιστική ταυτότητα στον χορό: 
το παράδειγµα δύο Βούλγαρων µεταναστών στην Αθήνα

Selena Rakocevic

Philip Gregory Sougles

Χαρίτων Χαριτωνίδης

Joanna Menet
Sarah Town

Hsin-Chou Tsai

4-6µµ

Σάββατο 6 Ιουνίου 

3-4:30µµ



Εργαστήρια Xορού και Διαλέξεις –ΠαρουσιάσειςΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης - ΘέατροΕπιλεγµένες παραστάσεις σύγχρονων Ελλήνων χορογράφων

ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ
Ελπίδα Ορφανίδου
Χορογραφία - Ερµηνεία: Ελπίδα Ορφανίδου

Location Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος, Αντιγόνη, Φουαγιέ Ισογείου Εγγραφές συνεδρίου

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2

Χορός, γλώσσα και πνευµατική ιδιοκτησία
Συντονιστές: 

Carlos Eduardo Sanabria Bohόrquez 
και Ana Carolina Avila

Χορός, ανακατασκευή και πνευµατική ιδιοκτησία – Χορός και συγγραφή 
στον 21ο αιώνα (συζήτηση στρογγυλής τραπέζης)
Η ταυτότητα στο διαδικτυακό blog – Πώς εκδηλώνονται οι καλλιτεχνικές 
ιδεολογίες σε πράξεις γραπτής αυτο-υποστήριξης
Κρυµµένοι δηµιουργοί, σιωπηλοί συγγραφείς

Ana Beatriz Cerbino

Fenella Kennedy

Paola Secchin Braga

Ελληνικά µοτίβα
Συντονίστρια: Lynn Garafola

Ο χορός του Ζορµπά στη χορευτική έκφραση του Lorca Massine
Διεκδικώντας την επιστροφή των αρχαίων ιδεωδών στη βρετανική 
µοντερνιστική κινητική πρακτική
Η λιτότητα και οι «από αέρος» άνεµοι της αλλαγής: ελληνικά µοτίβα 
πετάγµατος στην αρχική παραγωγή της Συλφίδας (1832) 

Maria Venuso
Sue Ash

Priya A. Thomas

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Δίνη
Χοροθέατρο ΔΑΓΙΠΟΛΗ
Χορογραφία: Γιώργος Χρηστάκης, Άρτεµις Ιγνατίου
Ερµηνευτές: DAGIPOLI Dance Co. (tba)

ΜΕΤΑ - a duet
Οµάδα χορού ΜΑΝ 
Σύνθεση - Xορογραφία: Άρτεµις Λαµπίρη
Ερµηνευτές: Κάντυ Καρρά, Άρτεµις Λαµπίρη
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Καραδήµος, AKA The New Best Niagara
Καλλιτεχνική σύµβουλος: Χαρά Κότσαλη
Ενδυµατολόγος: Δήµητρα Λιάκουρα

Στην άκρη του βατήρα
Οµάδα Χορού Αµάλγαµα
Σκηνοθεσία - Χορογραφία - Σκηνογραφία: Μαρία Γοργία
Ερµηνεύτρια: Σάνια Στριµπάκου
Άνδρας: Τίµος Ζέχας
Κείµενα: Samuel Beckett, Heiner Muller, Μαρία Γοργία, Σάνια Στριµπάκου, Κωστής Σταφυλάκης
Επιµέλεια ήχου: Γιάννης Μισουρίδης
Βοηθός χορογράφου: Μυρτώ Δεληµιχάλη

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης - OPEN HOUSEΣυνάντηση αποφοίτων

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Black Box

Masterclass µπαλέτου Τίνα Νασίκα

Ελληνικός Κόσµος - 
Αίθριο / Καφέ 

Εργαστήριο aMAZE Jane Turner

7-9µµ 

4:30-6µµ

Κυριακή 7 Ιουνίου 

8:30πµ-4µµ

9-10:30µµ

9µµ

Σάββατο 6 Ιουνίου 



Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1 Οράµατα του flamenco
Συντονίστρια: Rohini Acharaya

Ερµηνεύοντας τη µαυριτανική κληρονοµιά: το flamenco και η µεσαιωνική 
ιστοριογραφία στην Ανδαλουσία
Το flamenco και το σύστηµα του ισπανικού φεστιβάλ 

Brian Oberlander 

Theresa Goldbach

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2
Επανάληψη και διαφωνία: 

η οικονοµία του σύγχρονου χορού 
Συντονίστρια: Victoria Fortuna

Θεσπίζοντας κέντρα λήψης αποφάσεων, η επιδρώσα και δηµιουργική 
δυνατότητα: προς µια παραγωγή του κοινωνικού και η ηθική της 
αντιµετώπισης στην εποχή της λιτότητας
Νόηµα εν κινήσει: η µετακινούµενη χορογραφία του William Forsythe 
στο Yes We Can’t
Επανάληψη και ρήξη στο Ghostcatching (1999) του Bill T. Jones

Κατερίνα Παραµάνα

Frey Vass-Rhee

Lauren Vallicella

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2 Αισθησιασµός: παρελθόν και παρόν
Συντονίστρια: Alysia Ramos

Μποϊκοτάροντας τα σώµατα: η πολιτική της πρακτικής και της επιτέλεσης
Λογική και αισθησιασµός: η αισθησιακή διερεύνηση στην Gaga, 
η κινησιολογική έρευνα του Ohad Naharin 
Η περιστρεφόµενη και τρεµάµενη κοιλιά: η κίνηση ως υποδεέστερο 
θέµα στην αποικιοκρατούµενη Αίγυπτο

Meghan Quinlan
Einav Katan

Maria Faidi

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3
Ιστορικές όψεις του κοινωνικού 

φύλου στον χορό
Συντονίστρια: Jennifer Fisher

Ελληνικοί πολιτισµοί / Ρωµαϊκά σώµατα: ο πνευµατικός διάλογος των 
γυναικών σε αρχαίες παραστάσεις χορού
Ο εορτασµός του εσθονικού αντρικού και γυναικείου χορού – 
ενσωµατώνοντας το ιδανικό εθνικό σώµα
Κάνοντας οικονοµία και βάζοντας φραγµό στον µόχθο της µπαλαρίνας 
στο ντουέτο (pas de deux)

Zoa Alonso Fernandez

Madli Teller

Brandon Shaw

Κυριακή 7 Ιουνίου 

9-10:30πµ

10:30-11πµ

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1
Παρουσία και αντίληψη 

στη σύγχρονη performance
Συντονίστρια: Ναταλί Ζερβού

Ενδοσκόπηση του φιλιππινέζικου waki και της πρακτικής του ιαπωνικού 
θέατρου Noh στις Φιλιππίνες
Φαντάσµατα και παρουσία: µια σύγκριση ανάµεσα στον Domenico Da 
Piacenza (1455) και τη Simona Bertozzi 
Το αργό περπάτηµα ως τεχνική παράστασης: το σύστηµα σωµατικής 
εξάσκησης του Legend Lin Dance Theatre  

Bryan Levina-Viray

Carolina Bergonzoni

Tsai Tsai Ching

Ο χορός ως θεραπευτική τέχνη
Συντονιστής: Gladys Akunna

Χορός εναντίον κρίσης: η χοροκινητική χοροθεραπεία ως ανάχωµα 
στην απόγνωση
SevenEight: Impermanence: µια δηµιουργική διαδικασία βασισµένη 
στην ενσυναίσθηση

Νίνα Αλκαλάη

Claudia Muller Sachs

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1 Λιτότητα και υπεράσπιση
Συντονίστρια: Susanne Foellmer

Υπεράσπιση, λιτότητα και διεθνοποίηση στην ανθρωπολογία του χορού
Η σπουδή του χορού στα ελληνικά πανεπιστήµια: παρελθόν, παρόν 
και µέλλον σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο

Georgiana Gore
Μαρία Κουτσούµπα, 
Andrée Grau

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2
Σωµατικές και γνωστικές προσεγγίσεις 

στην έρευνα και πρακτική του χορού
Συντονίστρια: Katherine Mezur

Ο συγχρονισµός του χορού και ο χορός του συγχρονισµού
Χορεύοντας µε τον Καστοριάδη: διαταράσσοντας το σωµατικό φαντασιακό
Έχει σηµασία πώς κινείσαι: Τι µπορεί να προσφέρει ο χορός στις 
«σκληρές επιστήµες»

Ελένη Σγουραµάνη
Thomas Kampe
Janet O’Shea

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Χορός και απουσία
Συντονίστρια: Eugenia Cadús

Οι σιωπηλές µνήµες της ισπανικής χορευτικής σκηνής
Ο υπαρξισµός στη χορογραφία – Παίρνοντας ως παράδειγµα το έργο 
Floating Flowers   
Τι φαντάζονται και τι εννοούν οι Ταϊβανέζοι όταν λένε σπίτι (home) – 
Συζήτηση πάνω σε δύο αποσπάσµατα χορευτικών έργων: 
Home Temperature και Floating Domain 

Eva Aymami-Rene
Tzu-Yin Hsu

Shu-Yu Chang

11πµ-12:30µµ

Διάλειµµα για καφέΕλληνικός Κόσµος - Αίθριο / Καφέ 



Κινηµατογραφικά σώµατα
Συντονίστρια: Alison Bory

Είναι όλο οµορφιά και (ά)χαρη: η ερµαϊκή θηλυκότητα της σύγχρονης 
πριγκίπισσας της Ντίσνεϊ 
Χορογραφώντας την εξαφάνιση: τα σώµατα των δεινοσαύρων στα 
δυτικά κινούµενα σχέδια 
Η κριτική ρητορική σε κρίση: ο κινηµατογραφικός χορός ως τοπική 
αφήγηση στην περιοχή του Κορυδαλλού

Michelle Johnson

Jonathan Osborn

Μιµίνα Πατεράκη

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3
Μεταµορφώνοντας τον πολιτισµό 

µέσω του χορού
Συντονίστρια: Julia Ritter

Break-in Point: Σωµατικές αφηγήσεις, η σύγκλιση τεχνών και επιστήµης 
στη µεταµόρφωση χρονικών κοινοτήτων 
Apocalypsis cum figuris και η αντικουλτούρα: µια πολιτική αµφισβήτηση 
µέσω της τέχνης 
Φτου, ξελευθερία: αλληλεπιδρώντας µέσα από τον χορό

Carol Marie Webster

Lidia Olinto do Valle Silvia

Κλειώ Φανουράκη

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2

Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2 Οικονοµίες του χορού
Συντονίστρια: Sarah Whatley

Ο οικουµενικός χορός στο δρόµο και η λιµπιντική οικονοµία
Με µια βαλίτσα στο χέρι: οι χοροί του Τζόναθαν Μπάροους ή 
η καταφατική δύναµη της µείωσης
Mayday: η επίπτωση της κρίσης και η αισθητική του παροξυσµού 
στα έργα της Mélanie Demers
«Είναι κάτι που ξέχασα να σου πω»: αποκαθιστώντας το χρεωµένο 
σώµα στο Arranged by Date της Λενιώς Κακλέα

Naomi Bragin 
Daniela Perazzo Domm
 
Kallee Lins

Macklin Kowal

Ελληνικός Κόσµος -
Αίθουσα προβολών

Χορευτική αξία
Συντονίστρια: Meg Brooker

Κάτια Σαβράµη

Ζωή N. Μάργαρη

Ζαφειρένια Μπροκαλάκη

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 1 Πολιτιστική Διπλωµατία
Συντονίστρια: Clare Croft

Ιταλική χορευτική κουλτούρα: Βενετία κ.ά.
Χορευτικές εθνικές ιδεολογίες: το Φεστιβάλ Αθηνών στην περίοδο 
του Ψυχρού Πολέµου

Clara Sacchetti, Batia Stolar
Stacey Prickett,
Στεριανή Τζιτζιλώνη

Ελληνικός Κόσµος - Σεµέλη 2 Διεθνικές πίστες χορού
Συντονιστής: Anthony Shay

Το άλµα από την υπόγεια αίθουσα χορού στη διεθνή σκηνή: η άνοδος 
του ballroom στη διάρκεια 6 δεκαετιών στην Ταϊβάν
Αστικό, εθνικό, υπερεθνικό; η (επ)ανάσταση του αγγλικού waltz
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Βραζιλιάνικοι λαϊκοί χοροί: εικονοποιία, 
σώµα, νόηση 
Ο λαϊκός χορός ως η ενσώµατη έκφραση µουσικών µοτίβων και 
σχεδιασµού κοστουµιών: η περίπτωση της χορογραφίας της Ραλλούς 
Μάνου σε µουσική Χατζιδάκη και κοστούµια Γιάννη Μόραλη

Hsi-Chieh Cheng

Theresa Jill Buckland
Daniela Maria Amoroso

Ρενάτα Δαλιανούδη

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 1
Χορευτής – ερευνητής – ερµηνευτής: 

διερευνώντας τη βραζιλιάνικη µέθοδο BPI 
Συντονίστρια: Janet O’Shea

Ο κίνδυνος των σχέσεων: ο χορός ως εργαλείο για κοινωνικό 
µετασχηµατισµό
Χορός, αυθεντικότητα και ετερότητα: η µέθοδος BPI και οι πολιτιστικές 
εκφάνσεις των Βραζιλιάνων
Ο χορός του «ενυπόστατου σώµατος»: η µέθοδος ΒΡΙ και η διαµόρφωση 
σωµατικής ταυτότητας του καλλιτέχνη στη σκηνή 
Χορευτής – Ερευνητής – Ερµηνευτής: η βραζιλιάνικη µέθοδος
Η δηµιουργική διαδικασία στη µέθοδο Χορευτής – Ερευνητής – 
Ερµηνευτής: η σχέση ανάµεσα στον σκηνοθέτη και τον ερµηνευτή 
του έργου

Sara Dias Valardao

Flavio Campos

Natalia Vasconcellos Alleoni

Nara Calipo Dilly
Elisa Massariolli da Costa

Τίτλος / Θέµα συνεδρίας Χώρος Τίτλος Εισηγητές

11πµ-12:30µµ

1-3µµ

12:30-1µµ

Κυριακή 7 Ιουνίου 

Η τιµή του καθετί και η αξία του τίποτα: Χορευτική «ακαδηµαϊκή 
δραστηριότητα» και δηµιουργικές συνεργασίες τις µέρες της κρίσης 
στην Ελλάδα
Υπεράσπιση του χορού την εποχή της λιτότητας: η Σύµβαση της 
ΟΥΝΕΣΚΟ για τη Διαφύλαξη της  Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
και η περίπτωση του χορού 
Ο κοινωνικός και οικονοµικός αντίκτυπος του χορού: µετρώντας και 
προσκοµίζοντας στοιχεία

Διάλειµµα για καφέΕλληνικός Κόσµος - Αίθριο / Καφέ 



Τίτλος συνεδρίας/ΘέµαΧώρος Τίτλος Εισηγητές

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 2

Οι παιδαγωγικές του χορού 
σε παγκόσµιο επίπεδο

Συντονίστρια: 
Ana Carolina Rocha de Mundum

Ανθρωπολογία και εικόνα για φοιτητές χορού στο Νατάλ – Βραζιλία, 2014
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η διδασκαλία χορογραφίας στην Ελλάδα µπορεί 
να είναι µολυσµατική
Ο χορός ως υπερεθνικό µέσο για τη συνύπαρξη ξένων µαθητών
Η χορογραφία είναι καίριας σηµασίας: η χορογραφία ως βασικό 
πρόγραµµα σπουδών στη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ     
Λιτότητα στο αρχείο

Jose Duarte Barbosa Junior
Μαρίζα Βινιεράτου

Ολυµπία Αγαλιανού
Shantel Ehrenberg

Henrique Rochelle

Ελληνικός Κόσµος - Φαίδρα 3 Σχεσιακές συναισθηµατικότητες
Συντονίστρια: Judith Bennahum

Λόγος περί της λιτότητας: χορεύοντας, προσφέροντας εθελοντική 
εργασία, κουτσοµπολεύοντας και βγάζοντάς τα πέρα σε ένα χορευτικό 
σύλλογο στη Σερβία
Ίχνη ενός tango, το κλαµπ µε καλεί να χορέψω: µελέτη της υλικότητας 
στην κίνηση
Non Finito στη δηµιουργία του σύγχρονου χορού

Dunja Njaradi

Paola Vasconcelos Silveira

Αριάδνη Μίκου, Ketu Katrak

Καταληκτική συνεδρία: Η υπεράσπιση του χορού στο διεθνές πλαίσιο Ελληνικός Κόσµος - Ιφιγένεια 2

1-3µµ

3-4:30µµ   

Κυριακή 7 Ιουνίου 



Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016

Πρόεδρος
Εμμανουήλ Κουτσουρέλης Σκηνοθέτης / Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Αντιπρόεδρος
Θάνος Βόβολης Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Γενικός Γραμματέας
Κ. Αλέξης Αλάτσης Σκηνοθέτης

Ταμίας
Δημήτρης Τσούκας Συνθέτης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης-Αλέξανδρος Βαμβούκος Ηθοποιός

Αναπληρώτρια Ταμίας
Μαρία Κονομή Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος, Διδάκτωρ Θεωρίας 
Παραστατικών Τεχνών

Μέλη
Νίκος Βίττης Συνθέτης
Σωζήτα Γκουντούνα Διδάκτωρ Θεωρίας της Τέχνης
Μαρία Κολιοπούλου Χορογράφος
 

Προσωπικό Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.

Υπεύθυνη Γραμματείας Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.
Ευγενία Σωμαρά

Σύμβουλος Διοίκησης & Προγράμματος ΕΣΠΑ
Νεόφυτος Παναγιώτου

Υπ. Εγκαταστάσεων, Χώρων και Συντονισμού Δράσεων
Ζέττα Πασπαράκη

Υπεύθυνη Οργάνωσης & Εκτέλεσης Παραγωγής
Σοφία Καραγιάννη
 

Γλωσσική Επιμέλεια & Διόρθωση Προγράμματος
Δέσποινα Λάμπρου

Γραφιστικός Σχεδιασμός Προγράμματος
Αφροδίτη Σπυροπούλου

Τεχνικός Υπεύθυνος
Θωμάς Οικονομάκος

Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου



Διοικητικό Συμβούλιο 2015

Ann Cooper Albright Πρόεδρος
Rebekah J. Kowal Αντιπρόεδρος
Hanna Järvinen Ταμίας
Rosemary Candelario Γραμματέας Πρακτικών
Susanne Ravn Γραμματέας Αλληλογραφίας
Sarah Davies Cordova Πρόεδρος, Συντακτική Επιτροπή

Μέλη Δ.Σ.
Ninotchka Bennahum 
Michael Bodel 
Melissa Blanco Borelli 
Grisha Coleman
Colleen Dunagan 
Kathrina Farrugia-Kriel 
Victoria Fortuna 
Constance Valis Hill 
Hyunjung Kim 
Jasmine Elizabeth Johnson 
Alexandra Kolb
Raquel Monroe 
Ariel Osterweis 
Clare Parfitt-Brown 
Ken Pierce 
Ramón H. Rivera-Servera 
Chiayi Seetoo 
Emily Wilcox 
Arlene Yu 

Αντιπρόσωποι Πτυχιούχων 

Colleen Hooper 
Meiver De la Cruz 

Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του SDHS

Sarah Davies Cordova Πρόεδρος
Norma Sue Fisher-Stitt Διευθύντρια Σύνταξης - Conversations

Μέλη Συντακτικής Επιτροπής 
Sanja Andus l’Hotellier 
Susan Cook 
Sherill Dodds 
Hannah Kostrin 
Jens Richard Giersdorf 
Ramón H. Rivera-Servera 
Rebecca Rossen Pavkovic 
Linda J. Tomko 

Μέλη SDHS του Συμβουλίου Ηγεσίας Αποφοίτων

Meiver de la Cruz
Sarah Dove
Colleen Hooper
Macklin Kowal
Lizzie Leopold
Cristina de Lucas
Eliot Mercer
Fangfei Miao

Society of Dance History Scholars



Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2015

Εκτελεστική Επιτροπή
Nadine George-Graves Πρόεδρος 
Anne Flynn Αιρετή Πρόεδρος
Petri Hoppu Αντιπρόεδρος
Hannah Kosstrin Ταμίας
Helen Thomas Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής 
Harmony Bench Γραμματέας Πρακτικών 
 
Διευθυντές
Takiyah Nur Amin
Jean Davidson
Sherril Dodds
Danielle Goldman
Judith Hamera
Ruth Hellier-Tinoco
Ketu Katrak
James Moreno
Stacey Prickett
Kin-Yan Szeto
Rosemarie A. Roberts
Sheron Wray
 

Αντιπρόσωπος Σπουδαστών

Lizzie Leopold

Δοικητικό Συμβούλιο

Πέτρος Γάλλιας Πρόεδρος 
Μαρία Κολιοπούλου Αντιπρόεδρος
Άρτεμις Ιγνατίου Γραμματέας 
Μαριέλα Νέστορα Ταμίας 
Πωλίνα Κρεμαστά Μέλος 

The Congress on Research in Dance

Dance Research Journal

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων

Συντακτική Επιτροπή
Mark Franko Συντάκτης 
Helen Thomas Πρόεδρος
Alessandra Nicifero
Anthea Kraut
Jens Giersdorf
Jacqueline Shea Murphy
André Lepecki
Sherril Dodds
Sally Ann Ness

Πέτρος Γάλλιας
Ναταλί Ζερβού
Μαρία Κολιοπούλου
Μαρία Κουτσούμπα
Εμμανουήλ Κουτσουρέλης
Ρένα Λουτζάκη
Βάσω Μπαρμπούση
Κάτια Σαβράμη
Ιωάννα Τζαρτζάνη
Μαρία Τσουβαλά

Ann Cooper Albright Πρόεδρος
Rosemary Candelario
Victoria Fortuna
Constance Valis Hill
Petri Hoppu
Rebekah Kowal
Βάσω Μπαρμπούση
John Perpener
Μαρία Τσουβαλά



Ραχήλ Αγγέλου 
Βασίλης Αλευράς 
Ασημίνα Αντωνίου 
Σωτήρης Αρίφης 
Μιράντα Βατικιώτη 
Ισμήνη Βουτσινά 
Μαρία Γουλέτα 
Νίκη Γύρα 
Μαρίνα Δημητρακοπούλου 
Στέλλα Δημητρακοπούλου 
Εριφύλλη Δρακοπούλου 
Κωνσταντίνα Ζυγούρη 
Χριστίνα Θεμελή 
Αθανασία Καλτσά 
Ελεονώρα Κατσού 
Ανδριάνα Καούκη 
Ελένη Κοτσαλά 
Μαρίνα Κουμουλέντζου
Ευαγγελία Κουτσαντωνάκη 
Νατάσσα Martin - Χαντά 
Έφη Μαστοροδήμου 

Γιάννης Ματζοράκης 
Μαρίνα Μαυρογένη 
Αριάδνη Μίκου 
Γρηγόριος Μικρώνης 
Βασιλική Μουτεβελή 
Βασιλική Μπαρά 
Άννα Παναγιωτοπούλου 
Ευθυμία Παπαδοπούλου 
Βασιλική Παππά 
Παναγιώτα Ρεγγινάκη 
Τρισεύγενη Ροδίου 
Γεωργία Σαράντη 
Κατερίνα Ταμιολάκη 
Σωτήρης Τεφτίκης 
Αριστούλα Τόλη 
Σοφία Τσουμάνη 
Νάσια Φουρτούνη 
Μιχάλης Χατζηαντωνίου 

Εθελοντές

Ευχαριστούμε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ειδίκευση: 
Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο 
Πατρών. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College), Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, κυρία Ξένια Καλδάρα.

Επίσης, ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες εθελοντές, χορογράφους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μετα-
φραστές: τη Λία Μελετοπούλου, τη Φλώρα Λένου-Παγκράτη, τη Μαρία Μπούμπα, την Όλγα Μεντεσίδη, την Νατάσσα Καρακατσάνη, 
τον Γιάννη Στρατουδάκη και την Μαρίνα Παπανδρέου για τη συμμετοχή τους στην ομάδα των εθελοντών του συνεδρίου.



Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, 177 78, Ταύρος
T & F: +30 210 3303149
e: office@hellastheatre.gr, itigr@otenet.gr

www.hellastheatre.gr

https://www.facebook.com/helleniccentre.iti
https://twitter.com/HellenicCentre
https://www.linkedin.com/pub/hellenic-centre-of-the-iti/9b/644/2a1
http://gr.pinterest.com/hellenicc/

Heavenly Sinful Tunes

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
MEDIA SPONSORS

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
WITH THE KIND SUPPORT OF

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
UNDER THE AUSPICES 




