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Η εμπειρία μου

Η πρώτη μου επαφή με το καλλιτεχνικό δίκτυο NORFORSALE ήταν όταν είδα
στο Ιντερνέτ τυχαία τα θεματικά σεμινάρια που διοργάνωναν το 2016 με δύο
μήνες πρόβες και παράσταση και πήρα την απόφαση να συμμετέχω.
Καθώς ασχολούμουν με τον χορό και έχοντας μια αποχή το τελευταίο
διάστημα, αυτό ήταν κάτι τόσο αναζωογονητικό για μένα που δεν έκανα
δεύτερες σκέψεις, απλά δήλωσα συμμετοχή και ξεκίνησα. Και φυσικά
επιβεβαιώθηκα γιατί η όλη εμπειρία ήταν καταπληκτική. Μετά συνέχισα
παρακολουθώντας τα Κυριακάτικα 4ωρα σεμινάρια με διαφορετικά είδη
χορού και τέχνης και κάπως έτσι φτάσαμε και στο 2018...
Η ομάδα αυτή με είχε κερδίσει από την αρχή. Η συνεργασία ήταν άψογη με
ταλαντούχους ανθρώπους, ο καθένας στο είδος του, που μαζί με όλους εμάς
δοκίμαζαν και αυτοί καινούρια πράγματα. Οργανωμένοι και έχοντας ένα πλάνο
στο μυαλό τους, έχτισαν κομμάτι κομμάτι μαζί με εμάς όλο αυτό το υλικό που
στην παράσταση άγγιξε όλους τους θεατές με διαφορετικό τρόπο, αφήνοντας
στον καθένα τους ένα προσωπικό μήνυμα..
Περισσότερο όμως άγγιξε εμάς τους συμμετέχοντες, που το βιώσαμε στο
100%, γίναμε ένα με αυτό και δώσαμε από την ψυχή μας ότι καλύτερο είχαμε
και στις πρόβες αλλά και επάνω στην σκηνή. Με την κατάλληλη καθοδήγηση
και προσέγγιση στον καθένα μας ξεχωριστά, καταφέραμε να γίνουμε ομάδα
αλλά και φίλοι και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ο Γιάννης, η Αλίκη αλλά και όλοι όσοι συμμετείχαν στην οργάνωση αυτού του
εργαστηρίου, μας ώθησαν στο να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας για την
αποπεράτωση αυτού του έργου, ξεδιπλώνοντας ο καθένας από εμάς ένα
ταλέντο ή μια αγάπη που μπορεί να έκρυβε κάπου βαθιά μέσα του. Και όλο
αυτό έγινε με επιτυχία.
Μάθαμε πολλά, θέατρο, μουσική, χορό, γελάσαμε, πέσαμε, κουραστήκαμε,
τσαλακωθήκαμε, παίξαμε και συνεργαστήκαμε άψογα.
Για μένα ήταν ένα όμορφο ταξίδι που με γέμισε με γνώσεις, χαμόγελα,
ξενοιασιά, εκτόνωση και ενδιαφέρον ανθρώπους που ελπίζω να ξανά
συνεργαστώ. Ήταν μία ευχάριστη νότα στην καθημερινότητά μου και
ανυπομονώ ήδη για το επόμενο ταξίδι μου με την ομάδα του NORFORSALE.

Σας ευχαριστώ όλους πολύ,
Μ.Σ

