
Βιογραφικό ημείωμα SourLiBooM 

Η Ομάδα Καλλιτεχνών SourLiBooM δημιουργήθηκε το 2008 στη Θεσσαλονίκη 

από καλλιτέχνες που ασχολούνται με διάφορες μορφές Σέχνης (θέατρο, χορός, 

μουσική, εικαστικά, φωτογραφία, λογοτεχνία κ.ά.) και αριθμεί πλέον 25 μέλη. 

Πραγματοποιεί καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις και επιδιώκει τη 

συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες, ομάδες και πολιτιστικούς φορείς. 

Οι SourLiBooM σύντομα απέκτησαν το δικό τους χώρο, το Χώρο Σέχνης 

SourLiBooM (Κ. Κρυστάλλη 4, Θεσσαλονίκη), που περιλαμβάνει αίθουσα 

θεάτρου, χορού, μουσικής και διδασκαλίας, καθώς και στούντιο ηχογράφησης. 

 

 Παραστάσεις - Δράσεις και υνεργασίες: 

 

- Σης νύχτας τα καμώματα: θεατρική παράσταση του ομώνυμου έργου του 

Μπάμπη Πεΐδη (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Μάιος & Οκτώβριος 2014) 

 

- Ποιος ανακάλυψε τις εσωτερικές ειδήσεις; : θεατρική παράσταση των 

μαθητών του θεατρικού εργαστηρίου της Ομάδας - μία συρραφή 

αποσπασμάτων από τα έργα "Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;" της Χρύσας 

πηλιώτη και "Εσωτερικές Ειδήσεις" του Μάριου Ποντίκα (Χώρος Σέχνης 

SourLiBooM, Ιούνιος 2014) 

 

- Σα τραγούδια της Λιλιπούπολης: συναυλία με τραγούδια από το δίσκο 

«Εδώ Λιλιπούπολη» (Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Βέροιας, Ιούνιος 2013) 

 

- Double Play: Mirror Neurons & Σο μήλο του Αδάμ: δύο performance 

από την Ομάδα «Χορίς» και τους SourLiBooM (Χώρος Σέχνης SourLiBooM,  

Μάιος-Ιούνιος 2013) 

 

- [κυτα Π ρίτιδα]: performance (συμμετοχή στο Φεστιβάλ A/for ART 

contemporary art, performance & music, Αποθήκη Γ, Λιμάνι 

Θεσσαλονίκης, Μάιος 2014) 

 

- Cinema Paradiso: μουσική παράσταση για βιολί και πιάνο με μουσική από 

τον κινηματογράφο και όχι μόνο (Χώρος Σέχνης SourLiBooM,  Μάρτιος 

2013) 

 

- Η ώρα που τό ‟σκασε: δραματοποιημένη παρουσίαση του ομώνυμου 

βιβλίου της τέλλας Σσίγγου (Βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία, Μάρτιος 2014) 

 

- Γιατί μ‟ αρέσεις…: εκδοχή β΄ της μουσικοθεατρικής παράστασης «Μ’ 

αρέσεις γιατί…» βασισμένη σε αποσπάσματα κειμένων της ελληνικής 

λογοτεχνίας και τραγούδια ρετρό (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Δεκέμβριος 

2012-Φεβρουάριος 2013) 

 

https://www.facebook.com/pages/A-for-ART-contemporary-art-performance-music/227614170773936
https://www.facebook.com/pages/A-for-ART-contemporary-art-performance-music/227614170773936


- SourLiBLOOM! - Σριήμερο καλλιτεχνικών απο-δράσεων: τριήμερο 

φεστιβάλ καλλιτεχνικών δράσεων (χορός, θέατρο, εκθέσεις, 

βιβλιοπαρουσιάσεις) της Ομάδας και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών (Χώρος 

Σέχνης SourLiBooM, Μάιος 2012) 

 

- Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 2012 - βιβλιοπαρουσιάσεις: δύο 

performances για τις παρουσιάσεις των βιβλίων «Μαγειρεύοντας μ’ ένα ψάρι» 

και «Σο λιονταράκι που ήξερε ν’ αγωνίζεται» (ΔΕΘ, Μάιος 2012) 
 

- Ο Μπαλτάς: θεατρική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο αφήγημα του 

Θανάση κρουμπέλου (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Φεβρουάριος-Μάρτιος 

2012) 

 

- Παρουσίαση-θεατρικό αναλόγιο του βιβλίου «Κάτω» της Δώρας Κασκάλη 

(Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Ιανουάριος 2012) 

 

- Όλα του γάμου δύσκολα: μικτή παράσταση θεάτρου και όπερας με έργα 

των Anton Chekhov (Πρόταση γάμου) και G.C.Menotti (Το τηλέφωνο) (Χώρος 

Σέχνης SourLiBooM, Δεκέμβριος-Ιανουάριος 2012) 

 

- Ημέρα βιβλίου: Ανταλλαγή βιβλίων –έκθεση χειροποίητων σελιδοδεικτών και 

παρουσίαση-θεατρικό αναλόγιο του παιδικού βιβλίου «Η γάτα του Αϊ 

Βασίλη» της τέλλας Σσίγκου (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Δεκέμβριος 

2012) 

 

- Μνημίδια - Πανσέληνος (εκδοχή Β΄): παρουσίαση της χοροθεατρικής 

παράτασης Μνημίδια μαζί με την παράσταση Πανσέληνος του contACT 

Art Club (contact Art Club, Οκτώβριος 2012) 

 

- Free-Free-Dom: χοροθεατρικό δρώμενο στο πλαίσιο του εορτασμού της 

επετείου των 50 χρόνων της Διεθνούς Αμνηστίας (Πλατεία Αριστοτέλους, 

Μάιος 2011) 

 

- Ανταλλαγή βιβλίων: «Ένα βιβλίο είναι ένα απλωμένο χέρι προς 

χαιρετισμό» (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Μάιος 2011) 

 

- Ημερολόγια Ζωής: χοροθεατρικό δρώμενο στο πλαίσιο του εορτασμού της 

Παγκόσμιας Μέρας Μουσείων με θέμα «Μουσεία και Μνήμη»  

  (Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, Μάιος 2011)  

 

- Σι θέλει να πει ο ποιητής;:  έξι δράσεις για την παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

(Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Μάρτιος 2011) 

 



- Σο χιούμορ στην κλασική μουσική: μια multimedia μουσική παράσταση 

σε σύλληψη και σκηνοθεσία Γρηγόρη Πυριαλάκου (Χώρος Σέχνης 

SourLiBooM, Φεβρουάριος 2011 & Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012) 

 

- Yolka – Σο χριστουγεννιάτικο δέντρο: όπερα του Vladimir Ivanovich 

Rebikov σε libretto του S.Plaxin σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Πυριαλάκου 

(Χώρος Σέχνης SourLiBooM,  Δεκέμβριος 2010) 

 

- Μ‟ αρέσεις γιατί...(Reloaded): μια μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη 

σε αποσπάσματα από κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας και τραγούδια 

ρετρό (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 & support 

στη συναυλία του Κωνσταντίνου Βήτα στον πολυχώρο πολιτισμού Block33, 

Φεβρουάριος 2011) 

 

- Ανα-λόγια ν‟ αγαπιόμαστε: ένα φωτο-θεατρικό αναλόγιο για μία φωτογράφο 

και τρεις ηθοποιούς βασισμένο σε μονολόγους της Φράνκα Ράμε από το έργο 

της «Όλα για το σπίτι, εκκλησία, κρεβάτι» (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος, Φεβρουάριος 2010) 

 

- Dancer out of control: έκθεση φωτογραφίας της Εύης Μίτσαλα (Χώρος 

Σέχνης SourLiBooM, Οκτώβριος 2011) 

 

- Μικρές στιγμές χαλάρωσης: μάθημα ασκήσεων σωματικής χαλάρωσης με 

την Αλεξία Γούργουλη (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Οκτώβριος 2011)  

 

- Σο σώμα δεν είναι μόνο για να περπατά: ομαδικός χορευτικός 

αυτοσχεδιασμός με ζωντανή μουσική σε σύλληψη Καλλιόπης Σζιτζίκα και σε 

συνθέσεις του ταύρου Αγαπατιάν (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Οκτώβριος 

2011)  

 

- Η Ιστορία του κυρίου Ζόμερ: πρωτότυπη θεατρική διασκευή του ομώνυμου 

διηγήματος του Πάτρικ Ζίσκιντ (Θέατρο 3ος όροφος - Ούγκα Κλάρα, 

Απρίλιος- Μάιος 2010 & Χώρος Σέχνης SourLiBooM, Απρίλιος-Μάιος 2011)  

 

- Σο Φριστουγεννιάτικο Δέντρο: όπερα που παρουσιάστηκε από το Σμήμα 

Μελοδραματικής του Δημοτικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε σκηνοθεσία 

Γρηγόρη Πυριαλάκου και Βαλεντίνας Παρασκευαΐδου. Η Ομάδα σχεδίασε 

και κατασκεύασε τα σκηνικά, επιμελήθηκε τα κοστούμια και ηθοποιοί και 

χορευτές των SourLiBooM πλαισίωσαν τους τραγουδιστές (Θέατρο ΑΝΕΣΟΝ, 

Δεκέμβριος 2009) 

 

- Μ‟ αρέσεις γιατί...: μια μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε 

αποσπάσματα από κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας και τραγούδια ρετρό 

(Cafe-Bar Sante, Δεκέμβριος 2008 και Θέατρο οφούλη, Φεβρουάριος, 

Οκτώβριος, Νοέμβριος 2009 και Οκτώβριος 2010) 

 



- The Old Maid and the Thief: όπερα που παρουσίασε το Σμήμα 

Μελοδραματικής του Δημοτικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε σκηνοθεσία 

Γρηγόρη Πυριαλάκου. Η Ομάδα σχεδίασε και κατασκεύασε τα σκηνικά και 

επιμελήθηκε το χτένισμα και το μακιγιάζ των ηθοποιών-τραγουδιστών 

(Θέατρο ΑΝΕΣΟΝ, Μάιος και Οκτώβριος 2009 – η όπερα παρουσιάστηκε στo 

πλαίσιo των εκδηλώσεων «Δημήτρια στα σχολεία») 

 

- υμμετοχή στο αφιέρωμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης 

στον ποιητή Κωστή Παλαμά: παρουσίαση performance βασισμένης στο 

έργο του τρατή Μυριβήλη «Αγνάντεμα», καθώς και σε ποιήματα και 

μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά (Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2009) 

 

- υμμετοχή στο αφιέρωμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης 

στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο: παρουσίαση performance βασισμένης σε 

ποιήματα και μελοποιημένη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου (Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Μάιος 2009) 

 

 

Εκπαιδευτικές δράσεις 
 
- Καλλιτεχνική Κατασκήνωση στην πόλη: Θερινά καλλιτεχνικά 

εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά (Χώρος Σέχνης SourLiBooM, από 

τον Ιούνιο 2012) 

 
- Καλλιτεχνικά Εργαστήρια για παιδιά δημοτικού σε συνεργασία με 

υλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων δημοτικών σχολείων: εργαστήρια 

δημιουργικής γραφής, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής αγωγής, χορού και 

εικαστικών που πραγματοπιούνται σε σχολεία (από τον Ιανουάριο 2012)  

 
- Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής για παιδιά 9-12 ετών (Λαογραφικό & 

Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, Μάρτιος 2012) 

 
- Μύλος είναι και μιλάει, φορεσιά και τραγουδάει: θεατρικό εκπαιδευτικό 

δρώμενο για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού (Λαογραφικό & Εθνολογικό 

Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, από τον Ιανουάριο 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 



υμμετοχή σε Υεστιβάλ 

 

- Kontakt#5 West Side Innovetion Fest 2013: «Σο μήλο του Αδάμ» 

(performance) και «Από το δωμάτιό τους» (performance) (contACT art 

club, επτέμβριος 2013) 

 

- Art is Hard: «Σο μήλο του Αδάμ» (performance) (Περίπτερο 10, ΔΕΘ, 

Απρίλιος 2013) 

 

-  Greenwave Festival: «Ανακυκλώνοντας τις νότες» (καλλιτεχνικό-

εκπαιδευτικό μουσικό-εικαστικό εργαστήρι για παιδιά δημοτικού) (Πάρκο 

Ξαρχάκου, επτέμβριος 2012) 

 

-  ContACT#4 Festival – The 4bidden Fest: «Σα παιδία γράφει»  

(θεατρικά αναλόγια με κείμενα παιδιών δημοτικού από το εργαστήρι 

δημιουργικής γραφής της Ομάδας στο ΛΕΜΜΘ) και «Πρόταση γάμου» 

(μονόπρακτο του Anton Chekhov) (contACT art club, επτέμβριος 2012) 

 

- Δημήτρια 2012 – Απογραφή πληθυσμού: μαραθώνια σπονδυλωτή 

παράσταση με τη συμμετοχή θεατρικών και καλλιτεχνικών ομάδων της 

πόλης (22-24 Οκτωβρίου 2012) 

 

-  ContACT#3 Festival – Cross my Art:  Μνημίδια (χοροθεατρική 

παράταση) (contACT art club, 8 Οκτωβρίου 2011) 

 

- ContACT#2 Festival - Abnornal Cocreation: απόσπασμα από την 

παράσταση Μ‟ αρέσεις γιατί... (Reloaded) (Café-bar Partisan, 26 

επτεμβρίου) 

 

-  Υεστιβάλ ANAKATA 24+ ''ART! τις εί;'' της  Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ταυρούπολης «ίρις»: απόσπασμα από την παράσταση Μ‟ 

αρέσεις γιατί... (Reloaded) (πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, 24-25 

επτεμβρίου 2010) 

 

- Hulda Festival: παρουσίαση της performance «Κάθε ταξίδι είναι 

γυρισμός» στα εγκαίνια του φεστιβάλ (Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 26 Αυγούστου 

2010) 

 

-  Υεστιβάλ Η Θεσσαλονίκη αλλιώς του περιοδικού Parallaxi - 

υμμετοχή στην έκθεση “Σίποτε δεν πάει χαμένο”:  

   α) έκθεση μέρους του σκηνικού από την παράσταση Η Ιστορία του κυρίου 

Ζόμερ κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά 

   β) παρουσίαση χοροθεατρικού δρώμενου με θέμα την ανακύκλωση στα 

εγκαίνια της έκθεσης (Κρατικό Μουσείο ύγχρονης Σέχνης, 8-13 Ιουνίου 

2010)  



Φώρος Σέχνης SourLiBooM – Υιλοξενούμενες Δράσεις 

 

- Υωνή και ώμα „Voice is the body‟ - το σώμα που γίνεται φωνή –

τεχνική και αυτοσχεδιασμός: σεμινάριο με την Αλίκη Δουρμάζερ 

(Νοέμβριος 2014) 

 

- Collision 5# DUEDE meets Thessaloniki – μια βραδιά 

αυτοσχεδιασμού: μια performance αυτοσχεδιασμού με την Ομάδα DUEDE 

και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της John Britton (Οκτώβριος 2014) 

 

- 3 Ερευνητικό Κινησιολογικό εργαστήριο: εργαστήριο κινησιολογίας και 

σύνθεσης με την Μαρία Λάππα (Ιούνιος 2013) 

 

- Movie it: προβολή ταινιών μικρού μήκους και ομιλία του σκηνοθέτη 

Χρήστου Μουρούκη (Μάιος 2013) 

 

- εμινάριο σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού με την Αθανασία 

Κανελλοπούλου (Απρίλιος 2013) 

 

- Opera essentials: μουσική παράσταση για φωνή και πιάνο με τους 

Παναγιώτη Μανιάτη και Δημήτρη Νέπκα (Απρίλιος 2013) 

 

- Κινηματογράφος και ενάριο - πες την ιστορία σου με εικόνες: 

ταχύρρυθμο σεμινάριο κινηματογράφου με τον Μάνο Παπαδάκη (Μάρτιος 

2013) 

 

- Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα: θεατρική 

παράσταση από την Ομάδα katayisteater (Μάρτιος 2013) 

 

- Broadway Swings, Hollywood Latins…and more: συναυλία του 

φωνητικού κουαρτέτου The Performers Quartet (Φεβρουάριος 2013) 

 

- From Russia with love:  βραδιά με έργα ρώσων συνθετών για φωνή και 

πιάνο με τη Βασιλική Ποζίδου και τον Παναγιώτη Μανιάτη και στο πιάνο την 

Άννα Σκάτσενκο) (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013) 

 

- Γυμνή συμφωνία: θεατρική παράσταση με τους Δημήτρη Κυρατσούδη και 

Κωνσταντίνα Κομμάτα (Ιανουάριος 2013) 

 

- Ιστορίες να σκεφτείς…ιστορίες ν‟ αγαπήσεις: αφήγηση παραμυθιών για 

ενήλικες με την Κατερίνα Κλεάρχου (Ιούνιος, 2012) 

 



- Ένοχη σιωπή: θεατρική παράταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του τέργου 

αραγιώτη (Ιανουάριος 2012) 

 

- Κωμωδία μετά κρίσεως: παράσταση stand-up comedy με τον Κωνσταντίνο 

Ραβδιωτόπουλο (Ιανουάριος 2012) 

 

- Τπερπαραγωγή: παράσταση stand-up comedy με τον Δημήτρη Δημόπουλο 

(Νοέμβριος 2012) 

 

- Ποιητική Ηλιοείδεια ουσία: μουσική παράταση με έργα φοιτητών του 

Σμήματος Μουσικής Επιστήμης και Σέχνης του Παν/μίου Μακεδονία 

(Νοέμβριος 2011) 

 

- Σζαζ show… Music a la Dalon: μουσικοχορευτικό show του Νίκου 

Ορτετζάτου (Ιούνιος 2011) 

 

- Broadway Swings, Hollywood Latins... and more: μουσική παράσταση 

από το γυναικείο φωνητικό σύνολο Per4omers – the quartet (Μάιος 2011) 

 

- Βιωματικά σεμινάρια ψυχοδράματος με τη Νέλη Βυζαντιάδου (Οκτώβριος 

2010 – Φεβρουάριος 2011) 

 

- Απόψε: μια διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι με την τραγουδοποιό οφία 

Νάτσιου και τον τραγουδιστή Παναγιώτη Μανιάτη (Μάρτιος 2011) 

 

- Μεταμορφώσεις μιας μάσκας: έκθεση μάσκας και φωτογραφίας 

εμπνευσμένη από το καρναβάλι της Βενετίας με μάσκες της Νάντιας Φιόρου 

και φωτογραφίες του Λάμπρου Καζάν (Φεβρουάριος 2011) 

 

- Just Musical: μουσική παράσταση με τραγούδια από θεατρικά και 

κινηματογραφικά μούζικαλ  με τους Βάσκα Ποζίδου, Πάνο Μανιάτη και 

Δημήτρη Νέπκα (Φεβρουάριος 2011) 

 

- The Tenorman Show – Η χαοτική ιστορία της όπερας: μουσικοθεατρικό 

show με τον Γιώργο Σζιουβάρα (Δεκέμβριος 2010-Ιανουάριος 2011) 

 

- Dialogos en Blanco y Negro: παράσταση σωματικού θεάτρου από τη 

Θεατρική Ομάδα Inciertos (Δεκέμβριος 2010) 

 

- Milky Lady & the Cookies – Swing Jazz Music Band (Δεκέμβριος 2010) 

 

-  Aperito – Live Latin Jazz Music (Οκτώβριος 2010 –Μάιος 2011) 

 

- τα όρια του φανταστικού: έκθεση ζωγραφικής και κόμικ του Άγγελου 

Παπουτσή (Οκτώβριος 2010) 

 

http://www.facebook.com/event.php?eid=166444900081046


- Παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων «Σο τρένο» της Δώρας Κασκάλη  

(Οκτώβριος 2010) 

 

- 9.15: performance του ContACT Art Club (Οκτώβριος 2010) 

 

- ΥARA- Folk Jazz Music Band (Οκτώβριος 2010) 

 

- Μια απ‟ όλα: show ζογκλερικών από την ομάδα Double Jougle (Οκτώβριος 

2010) 

 

- Είσαι δέντρο: έκθεση ζωγραφικής του Χάρη Παπαπέτρου (Οκτώβριος 2010) 

 

- Παρουσίαση του βιβλίου «Ώρα για δράση» της Νέλης Βυζαντιάδου 

(Οκτώβριος 2010) 


