Πρόγραμμα εκδηλώσεων Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Κυριακή 31/8

ΘΕΑΤΡΟ «ωχ...ΗΛΕΚΤΡΑ»
παρωδία του Αλέξη Καλλίτση

Μ' ένα καινούργιο, σύγχρονο έργο «ωχ..Ηλέκτρα» Αλέξη Καλλίτση, θα περιοδεύσει το
φετινό καλοκαίρι ο Πέτρος Φιλιππίδης σε μεγάλα φεστιβάλ της Αθήνας και της
περιφέρειας.
Ο Αλέξης Καλλίτσης, βασιζόμενος στις γνωστές τραγωδίες του Σοφοκλή
και του Ευριπίδη, έγραψε μια παρωδία σε έμμετρο δεκαπεντασύλλαβο, με κεντρική ηρωίδα
την Ηλέκτρα, η οποία μη μπορώντας ν' αντέξει τα δεινά της οικογένειάς της, δηλαδή τις
συμφορές του οίκου των Ατρειδών, καταφεύγει στη βοήθεια ειδικού: απευθύνεται δηλαδή σε
ψυχολόγο!
Το έργο:
Η Ηλέκτρα αποφασίζει να επισκεφθεί
ψυχολόγο, καθώς έχει φτάσει σε αδιέξοδο και δεν μπορεί να βρει μόνη της λύση στα
προβλήματά της.
«Είναι η πρώτη μου φορά
που πάω σε ψυχολόγο.
Εδώ και κάμποσο καιρό δεν έβρισκα το λόγο.
Όμως γιατρέ μου τα 'παιξα και έπαθα μπορνιόκο.
Έφτασα σ' αδιέξοδο. Έπαθα κοκομπλόκο.
Με πιάνει τρόμος του κενού και έχω και ιλίγγους
Κι άμα ρημαδοκοιμηθώ στον ύπνο βλέπω σβίγγους».
Έτσι λοιπόν προβληματισμένη και φορτισμένη μετά το θάνατο του πατέρα της,
Αγαμέμνονα, τον οποίο σκότωσε η μητέρα της, Κλυταιμνήστρα μαζί με τον εραστή της,
Αίγισθο, περιμένει τον αδερφό της, Ορέστη, να γυρίσει έπειτα από χρόνια απουσίας και να
πάρει εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα τους. Πραγματικά, ο Ορέστης έρχεται μαζί με το
φίλο του, Πυλάδη, και παρέα με τον Παιδαγωγό του σκαρφίζονται διάφορους τρόπους
εκδίκησης.
Τι γίνεται όμως, όταν εμφανίζεται το φάντασμα του Αγαμέμνονα; Όταν ο Ορέστης
αδυνατεί ν' αποφασίσει να σκοτώσει την μητέρα του; Πόσες ανατροπές μπορούν να
συμβούν;

1/9

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

Τελικά, η Ηλέκτρα θα βρει λύση ή θα τρελάνει και τον ψυχολόγο της;
Το έργο είναι μια καλογραμμένη κωμωδία, η οποία σχολιάζει τα κοινωνικά ήθη, τις
ανθρώπινες σχέσεις, την οικονομία αλλά και
τη φύση του νεοέλληνα με εύστοχο και καυστικό τρόπο. Κι αν στην τραγωδία κλαίγατε,
εδώ το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γελάσετε μέχρι δακρύων!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης, Άννα Παναγιωτοπούλου
Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς
Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκορού
Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Χορογραφίες: Ελπίδα Νίνου, Θανάσης Γιαννακόπουλος
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Τσεβάς

ΔΙΑΝΟΜΗ:
Πέτρος Φιλιππίδης,Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης
Μαυρόπουλος, Κρατερός Κατσούλης, Πάνος Σταθακόπουλος,
Αλμπέρτο Φάϊς,Μάνος Ιωάννου, Χρήστος Σπανός, Σταύρος Καραγιάννης, Κυριάκος
Μαρκάτος.

Ώρα 9.00μ.μ / είσοδος 15 ευρώ γενική είσοδος και 13 ευρώ ανέργων – φοιτητών.
Παραγωγή : ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ ΟΕ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Δευτέρα 1/9

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ
Ο Γιάννης Χαρούλης υποδέχεται το
καλοκαίρι με μία σειρά συναυλιών. Το μουσικό ταξίδι φέτος ξεκινά από την προσωπική
δισκογραφία του Γιάννη Χαρούλη που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αγαπητούς
καλλιτέχνες της γενιάς του και καθόρισε το ιδιαίτερο στίγμα και το αυθεντικό ύφος του
στην μουσική σκηνή. Δεν θα λείψει φυσικά η παράδοση της Κρήτης, την οποία ο Χαρούλης
προσεγγίζει πάντα με σεβασμό, αλλά και με διάθεση για «παιχνίδι» και πειραματισμό,
διατηρώντας την ουσία της, αλλά και ανακαλύπτοντας συνεχώς κρυμμένες ομορφιές της.
Θα τιμήσει όπως πάντα και αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων στιχουργών και συνθετών,
τα οποία βρίσκουν κάθε φορά ένα καινούργιο δρόμο μέσα από το μοναδικό χρώμα της
φωνής του. Η παράδοση συναντάει το ροκ και το παρελθόν των μεγάλων δημιουργών και
γεφυρώνεται με το παρόν των σύγχρονων τραγουδοποιών. Όλα αυτά μέσα από την δωρική
φωνή του Γιάννη Χαρούλη, τους ήχους από το αγαπημένο του λαούτο και την ειλικρινή
διάθεση απέναντι στην ίδια την τέχνη της μουσικής, αλλά και τον κόσμο που τον στηρίζει
και τον ακολουθεί. Με μοναδικά υλικά τα πιο απλά και πρωταρχικά, θα περιπλανηθούμε για
άλλη μια φορά στην μυσταγωγία της μουσικής και θα πλημμυρίσουμε συναίσθημα σε ένα
αυθόρμητο μουσικό γλέντι μιας μεγάλης παρέας που θα ξεκινά από την σκηνή, τον Γιάννη
Χαρούλη και τους μουσικούς, και θα αγκαλιάζει όλο τον κόσμο.

Ώρα 9.00μ.μ / είσοδος 10€ προπώληση κ 12€ πόρτα

Τρίτη 2/9

ΘΕΑΤΡΟ Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή, Νίκου Σταυρακούδη
ΜΟΥ»
καλύτερου νεοελληνικού Ελληνικού Έργου «Κάρολος Κουν» 2012

«Ο ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ
Βραβείο

Μια Αιχμηρή Κωμωδία, Μια Παράσταση Βαθιά Ανθρώπινη, συγκινητικά αστεία που όσο
περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο σύγχρονη! Ένα έργο που πραγματεύεται τους φόβους και
τις ανασφάλειές μας, και που συγκίνησε βαθιά πολλές χιλιάδες θεατών. Κατάδικος μου! Το
μυστικό μιας παράστασης 3 χρόνων
Όταν σε χαλεπούς καιρούς μια παράσταση δημιουργεί τόση συναίνεση, τόση
κοσμοσυρροή, τόση σταθερή αποδοχή που ακόμα και την Τρίτη χρονιά δυσκολεύεσαι να
βρεις εισιτήριο, τότε σίγουρα κάτι καλό τρέχει.
Τα υλικά της παράστασης ; το μεράκι, η ειλικρίνεια, η απόλυτη διαθεσιμότητα και η
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γενναιοδωρία.
Δυόμιση ώρες καυστικής ματιάς γύρω από μας, δυόμιση ώρες αλήθειας και
κινηματογραφικής ροής που κάποια στιγμή ξεχνιέσαι αν βλέπεις θέατρο η σινεμά. Κοντινά
πλάνα μέσα στις ψυχές μας , στις σκοτεινές μεριές μας, στην ανάγκη μας για
αποκλειστικότητα, στην επιθυμία μας να μη γίνουμε ο Κανένας και ο Τίποτα. Η λέξη
φοβάμαι ακούγεται απ’ όλους τους ήρωες σε όλους τους τόνους και τα χρώματα.
Δεν πατάμε ανθρώπους μίστερ λέει ένας ξένος. Το ίδιο φεγγάρι βλέπουμε όλοι λέει ο
γηραιότερος του θιάσου, καθηγητής ιστορίας στο Πάντειο που τώρα πια, συμβολικά,
πάσχει από αλτσχάιμερ, και μια ανάλυση του τι μπορεί να σου στερήσει ένα άλφα
στερητικό από μια φιλόλογο, μας κάνουν να αναρωτηθούμε όχι για το που φτάσαμε εμείς οι
νέο- έλληνες αλλά για το ΠΩΣ φτάσαμε ως εδώ.
Μια κατάθεση ψυχής που βρίσκει 3 χρόνια τώρα το δρόμο στις ψυχές του κοινού με τρόπο
λυτρωτικό!
Ένα έργο που ύμνησαν κοινό και κριτικές και συνεχίζει να παίζεται 3 συναπτά χρόνια στην
Αθήνα με τεράστια επιτυχία!

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
Σκηνικά:ΜΑΓΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗ
Κοστούμια:ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
Φωτισμοί:ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
Κίνηση:ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΥΡΑ
Μουσική Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΚΟΣ
Video Art: ΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
Φωτογραφίες:ΟΡΦΕΑΣ ΕΜΙΡΖΑΣ

Παίζουν:
Ελένη Ράντου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ορφέας Αυγουστίδης,
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Μιχάλης Ιατρόπουλος, Δημήτρης Καπετανάκος και ο Μπάμπης Γιωτόπουλος

Ώρα 9.00μ.μ / γενική είσοδος 18€, φοιτητικό-μαθητικό- πολυτέκνων 15€, ανέργων μαθ.δημοτικού 12€.

Σάββατο 6/9

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
α κλασικό παραμύθι…

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν«ΑΡΙΕΛ Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ»

Έν

Ένα κλασικό παραμύθι για παιδιά , όπου μέσα από την δράση, τις διάφορες κωμικές
καταστάσεις , τη μουσική, τα τραγούδια και με όλο το σκηνικό διάκοσμο βγαίνει όλη εκείνη η
ομορφιά των αισθημάτων που γεννά ένα παραμύθι.

Δουλέψαμε σε αυτόν τον σπουδαίο μύθο με κέφι και μεράκι και είμαστε πραγματικά
ενθουσιασμένοι που θα τον μοιραστούμε μαζί σας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΣΚΗΝΙΚΑ- ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ:
Μαρίνα Κουγκάϊ
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:
Έφη Φωκά
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:
Γιώργος Ζελίνης
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ :
Ζωή Γρηγοριαδου
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ:

Θανάσης Λιούνης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
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Γεώργιος Λαμπριανίδης

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

Αναστασία Παντούση, Έντζελ Καπανδρίτης, Ιωάννα Προσμίτη, Σοφιάννα Γρηγοριάδη,
Πάτρικ Τοχουμίδης και ο Θανάσης Λιούνης .

Ώρα 8.30μ.μ / είσοδος 8€

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΟΡΑΣΗ /παιδική σκηνή Δελφινάκι

Δευτέρα 8/9

ΘΕΑΤΡΟ
Π.Γ.Σ. Β’εροιας Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, «ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΩΡΑΝΕ»
Διασκευή και σκηνοθεσία Διονύσης Καρολίδης.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Σοφούλη, Μιχάλης Κολοκοτρώνης, Διονύσης Καρολίδης,
Γρηγόρης Ίτσκος, Νίκος Κόγιας, Νατάσα Ποργιαλίδου, Γιάννης Χατζίδης, Δαμιανός
Οικονομίδης, Κάτια Κουπίδου, Νίκος Ψυχαράκης, Όλγα Αμπατζίδου, Δημήτρης Ιωαννίδης.

Ώρα 9.00μ.μ / είσοδος 5€

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Π.Γ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Τρίτη 9/9

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

«ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜΜ»

Mια φορά και έναν καιρό… και το ταξίδι ξεκινά!
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Ποιος δεν ξέρει τους Αδελφούς Γκριμμ; τους συγγραφείς και συλλέκτες παραδοσιακών
παραμυθιών. Ποιος δεν ξέρει τα παραμύθια τους; Κοκκινοσκουφίτσα, Ωραία Κοιμωμένη,
Χιονάτη, Χάνσελ και Γκρέτελ και πολλά πολλά άλλα. Παραμύθια που άντεξαν στο χρόνο,
ανέθρεψαν ολόκληρες γενιές και αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Για πρώτη φορά μια παιδική θεατρική παράσταση - που γίνεται μέσα σε νερό,
σε μια λίμνη που είναι στημένη στο κέντρο της σκηνής - μέσα από τις κλασικές ιστορίες
των Αδελφών Γκριμ και τους ήρωες τους, προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν το μαγικό
κόσμο των παραμυθιών τους και να μπουν σ’ αυτόν.
Νεράιδες, ζώα, ξωτικά,
θαυματουργά δαχτυλίδια, περίεργα πουλιά, βασιλιάδες, μάγισσες, πρίγκιπες, πριγκίπισσες,
αποτελούν το πολύχρωμο σκηνικό των παραμυθιών σε μια διαδραστική παράσταση μέσα
στο νερό με αληθινές λίμνες, δέντρα, εντυπωσιακά κοστούμια, υπέροχες μουσικές και
εικόνες από διάσημους ζωγράφους.
Η αξία της αγάπης, της αλληλεγγύης, της αποδοχής, της γενναιοδωρίας, της πίστης στον
εαυτό μας , μέσα από τη σύγκρουση καλού και κακού και με όπλο την εξυπνάδα ενάντια
στην δύναμη ,είναι μερικά από τα διδακτικά μηνύματα των παλιών αυτών λαϊκών
παραμυθιών της «γιαγιάς».

Ένας ολόκληρος κόσμος που βγαίνει από τα παραμύθια-λογοτεχνήματα των δύο
παραμυθάδων και δεν έχει πάψει εδώ και δύο αιώνες να φωλιάζει στην καρδιά παιδιών και
ενηλίκων σε ολόκληρο τον κόσμο, τροφοδοτώντας τη φαντασία τους και ενθαρρύνοντας
τους να πιστέψουν στις αξίες της ζωής και να χτίσουν τη δική τους προσωπικότητα.

Κείμενο - Σκηνοθεσία : Φώτης Σπύρος
Μουσική : Ελένη Καραϊνδρου
Βοηθός Σκηνοθέτη : Ηλίας Μπαγεώργος
Κοστούμια : Ελένη Ψύρρα
Φωτισμοί : Τρύφων Κεχαγιάς

Παίζουν : Φώτης Σπύρος, Αλκμήνη Κουλουμπή, Αλέξανδρος Μιχαήλ, Δημήτρης
Παπαδόπουλος, Βασιλική Συρανίδου.

Ώρα 9.00μ.μ / Είσοδος 8€
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ

Τετάρτη 10/9

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ “Πάντα εδώ...”
Με μια φωνή
που ηχεί μοναδικά τρυφερή και άλλες στιγμές ανατριχιαστικά εκρηκτική με την γνήσια ροκ
σκηνική του παρουσία ξέρει να στήνει πάντα συναυλίες που στάζουν ιδρώτα και έχουν κάθε
φορά απρόβλεπτο χαρακτήρα.
Καλοκαίρι του 2014: ο Βασίλης είναι και φέτος “πάντα εδώ...” επιλέγοντας πάντα να είναι
αιχμηρός στον λόγο του, είτε κοινωνικός είτε ερωτικός. μέσα από τα τραγούδια και τις
συναυλίες του.

Μαζί του οι:
Αντρέας Αποστόλου – πιάνο
Στέφανος Δημητρίου – ντράμς
Βαγγέλης Πατεράκης – μπάσο
Μαίρη Μπρόζη - βιολί / τραγούδι
Γιάννης Αυγέρης - κιθάρα / φωνητικά
Φρόσω Στυλιανού - τραγούδι / φωνητικά
Γιάννης Δίπλας – επιμέλεια φώτων
Αλέκος Μπίτος – επιμέλεια ήχου
Ενορχήστρωση : Αντρέας Αποστόλου

Ώρα 9.00μ.μ / είσοδος 12€
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: STRAY MUSIC - Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία Κ.Ε.Π.Α 3Ος όροφος τηλ.2331078100)
Ουζερί – μεζεδοπωλείο «ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ», Μητροπόλεως 12 , τηλ. 2331120327
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Ε.Βενιζέλου 28, τηλ. 2331024612
Καφέ McOza, Μητροπόλεως 40, τηλ 2331067333
«ΗΟΒΒΥ ART» Gallery - Δόμνα Κουρτίδου, Μ. Καρακωστή 15, τηλ 2331020633
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