
                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σεμινάριο Χοροθεραπείας μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης  

με τη France Schott-Billmann και συνεργάτες 

 στην Αθήνα, 26-30 Δεκέμβρη 2021 

 
 

Η DRLST και η ελληνική εκπροσώπησή της  σάς καλούν σε ένα 5θήμερο σεμινάριο 

Χορορυθμικής θεραπείας με την  Πρωτόγονη Έκφραση, στην Αθήνα, από 26-30 Δεκέμβρη 

2021.    

Η Πρωτόγονη Έκφραση είναι μια  δυναμική, ευχάριστη και προσιτή σε όλους τεχνική χορού 

που χρησιμοποιείται στη Χορορυθμική Θεραπεία και την εμψύχωση ομάδων, η οποία 

εμπνέεται από κινητικά αρχέτυπα και δομές, κοινά στους χορούς των φυλετικών κοινωνιών, 

των αποκαλούμενων ''πρωτόγονων'’,  αλλά και στους  παραδοσιακούς χορούς όλου του 

κόσμου. 

Στη Χορορυθμική θεραπεία ο ρυθμός κατέχει κεντρική θέση ως κοινή βάση και γλώσσα για 

όλους τους ανθρώπους. Μέσα από απλές συμβολικές κινήσεις, συμμετρικές ή αντιθετικές, 

την επανάληψη αυτών πάνω στο ρυθμό, τη χρήση της φωνής και του τραγουδιού, το 

παιχνίδι και την τελετουργία, οι συμμετέχοντες διοχετεύουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα 

και τις ενορμήσεις τους σε καλλιτεχνικά σχήματα που τους εκπροσωπούν στο σήμερα και 

μέσα από τη διαδικασία και τη σχέση με την ομάδα επαναπροσανατολίζονται θετικά τόσο 

σε ψυχικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  

Τη μέθοδο καθιέρωσε επιστημονικά  η Γαλλίδα βιολόγος, ψυχαναλύτρια και καθηγήτρια 

στη Σορβόννη, France Schott Billmann. 

 

 

 



 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 25 ωρών (5 ώρες καθημερινά) και περιλαμβάνει  ώρες 

πρακτικής άσκησης στην ΠΕ, θεωρητική συζήτηση και μοίρασμα στην ομάδα, προβολές 

βίντεο, συμπληρωματική διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών.                                                                          

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:                                                                                                                                                               

Κυριακή, 26/12 : 3-8μμ                                                                                                                                                                              

Δευτέρα, 27/12 : 10πμ-3μμ                                                                                                                                

Τρίτη, 28/12 : 10πμ-3μμ                                                                                                                                         

Τετάρτη, 29/12 : 10πμ-3μμ                                                                                                                             

Πέμπτη, 30/12 : 10πμ-3μμ                                                                                                                                                            

 

ΧΩΡΟΣ: ΧΟΡΟΧΡΟΝΟΣ Σχολή Χορού, Ορφέως 76, Αθήνα (πλησίον μετρό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ)                                                                                                                                                                                                              

 

ΚΟΣΤΟΣ: 230 ευρώ                                                                                                          

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 6/12: 

Κατερίνα Σταύρου, e-mail: katstavrou@gmail.com, τηλ 6972862819  

*Η προκαταβολή για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, είναι 80 ευρώ και 

πρέπει να κατατεθεί έως τις 6 Δεκέμβρη.  Αφού επικοινωνήσετε μαζί μας για τη δήλωση 

συμμετοχής, θα σας δοθούν πληροφορίες για τον τρόπο κατάθεσης. Το ποσό αυτό δεν 

επιστρέφεται σε περίπτωση που ο συμμετέχων με δική του ευθύνη δεν εμφανιστεί στο 

σεμινάριο. Το ποσό επιστρέφεται ολόκληρο σε περίπτωση που το σεμινάριο ακυρωθεί με 

την ευθύνη των διοργανωτών.  

**Κατά τη δήλωση συμμετοχής σας μέσω mail θα πρέπει να αναγράψετε τα στοιχεία σας 

(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και mail) . 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:                                                                                                                                                          

France Schott-Billmann,  Ψυχαναλύτρια και Χοροθεραπεύτρια με την Πρωτόγονη Έκφραση, 

διαδάσκουσα στο Παν/μιο Paris 5- RénéDescartes, στη Σορβόννη, στο Μaster των Θεραπειών 

μέσω Τέχνης. Ιδρύτρια του Atelier du Geste Rythmé στο Παρίσι, του συλλόγου DRLST (Danse, 

Rythme, Lien Social, Thérapie) και της διεθνούς εκπ/σης της DRLST, συγγραφέας πολλών 

βιβλίων και άρθρων για το χορό και τη χοροθεραπεία.                                               

e-mail: france.schottbillmann@gmail.com 

Ελένη Χατζηγεωργίου, Ψυχολόγος ΕΚΠΑ - Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Χοροθεραπεύτρια 

DRLST, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης DRLST Ελλάδος, Χορογράφος,  e-mail: 

psycorps8@gmail.com, τηλ. 6974875695                                                                                                                                                     

Κατερίνα Σταύρου, Εθνολόγος του Χορού-Χοροθεραπεύτρια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια 

της Διεθνούς Εκπαίδευσης της DRLST, e-mail: katstavrou@gmail.com, τηλ. 6972862819                                                                                                               

Ayelet Ranen:  Χοροθεραπεύτρια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στο Ισραήλ, e-mail: 

ayelet.lion17@gmail.com                                                                                                                  

Βασίλης Κατσαμπέλας: Μουσικός 

mailto:psycorps8@gmail.com
mailto:katstavrou@gmail.com


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο σεμινάριο θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα λόγω κορονοϊού υγειονομικά 

μέτρα. Για την ίδια αιτία,  θα υπάρξει περιορισμός στον αριθμό συμμετεχόντων και θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής.                                                                                                                    

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού  είτε rapid test 48 

ωρών είτε βεβαίωση νόσησης.   

 

 


