Η ΣΤΡΙΓΓΛΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ- ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
ΒΕΡΟΙΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΣΤΙΣ 21:30
Η «Στρίγγλα που έγινε αρνάκι» είναι μια από τις πρώτες κωμωδίες του Σαίξπηρ και από τις
δημοφιλέστερες όλων των εποχών. Έχει ανέβει χιλιάδες φορές στο θέατρο, σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη της γης, έχει γίνει ταινίες για τον κινηματογράφο. Αυτό το καλοκαίρι θα
ζωντανέψει πάλι στη σκηνή σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη, με τον ίδιο στο ρόλο του
Πετρούκιου και τη Σμαράγδα Καρύδη στο ρόλο της Κατερίνας.
Στη «Στρίγγλα που έγινε αρνάκι», σε αυτό το αριστούργημα με την πολύ ξεχωριστή πλοκή,
η ευφυΐα και η ευαισθησία του κειμένου, ο «πόλεμος» δυο αληθινά ερωτευμένων ανθρώπων,
κλέβουν σε κάθε ανέβασμα τις καρδιές των θεατών.
Με θριαμβευτή τον έρωτα, η «Στρίγγλα που έγινε αρνάκι» είναι μια μεγάλη ιστορία
ερωτικής εξημέρωσης, αληθινής αγάπης, μια κωμωδία που ο αντικατοπτρισμός της φτάνει
στο σήμερα.
Ένα έργο με μεγάλη δημοτικότητα θα ζωντανέψει στη σκηνή από το ζευγάρι των δυο
δημοφιλών ηθοποιών, σε μια ξεχωριστή, αστεία, κωμική και συγκινητική παράσταση. Και…
λίγα λόγια για το έργο.
Ο Μπατίστα έχει δυο κόρες, τη μεγαλύτερη Κατερίνα και τη μικρότερη Μπιάνκα. Η
Κατερίνα είναι μια δύστροπη και στριμμένη κοπέλα, ένα πανέξυπνο θηλυκό που αρνείται να
υποταχτεί στους κανόνες της εποχής και να συνεννοηθεί με τους μνηστήρες που της
κάνουν προξενιό.
Μέχρι που στην πόλη εμφανίζεται ο Πετρούκιο, ένας άντρας ευγενικής καταγωγής που
δέχεται να παντρευτεί αυτή την ενδιαφέρουσα γυναίκα, που κανείς άλλος γαμπρός δεν
τολμάει να πλησιάσει, βάζοντας παράλληλα ένα στοίχημα με τον εαυτό του, να την
εξημερώσει. Έτσι αρχίζει ένας πόλεμος αισθημάτων, φύλων, απόψεων που καθρεφτίζουν
τις αντιλήψεις τις εποχής, ένας πόλεμος διανθισμένος με κωμικά περιστατικά και συνεχείς
ανατροπές που οδηγούν τελικά σε ένα χάπι εντ μιας μεγάλης ιστορίας αγάπης.
Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Νάστια Βραχάτη, Νίκη
Γαβριηλίδου, Στέλιος Γούτης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Χρύσανθος Καγιάς, Τηλέμαχος
Κρεβάικας, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Πατρίκιος Κωστής, Χρήστος Πλαΐνης, Δημήτρης
Τσέλιος, Ηλίας Τσιάρας, Σόλωνας Τσούνης
Μετάφραση: Μαριαλένα Κωτσάκη
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης.
Σκηνικά- Κοστούμια: Μανώλης Παντελιδάκης
Χορογραφίες: Μαρία Μανιώτη
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Ενορχήστρωση - Μουσική Διδασκαλία: Αλέξιος Πρίφτης
Στίχοι: Βίκυ Βολιώτη
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Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Σκληρός
Βοηθός Ενδυματολόγος: Σεμίραμις Μοσχοβάκη
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ελληνική Θεαμάτων
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Κανονικό 24€, Φοιτητικό 17€, Παιδικό 12€
Εισιτήρια Προπωλούνται στο Χώρο Τεχνών, Π.Μελά και Μπιζανίου(3ος όροφος-γραμματεία)
Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή ,ώρες 8.00 – 15.00.
Τηλ για πληροφορίες 2331078100
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