
ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 

Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο των σημαντικότερων εφευρέσεων δοσμένο με ευρηματικό τρόπο και με 

«έξυπνο» και γρήγορο παίξιμο από πλευράς των ηθοποιών που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, αλλά και 

διασκεδάζει συγχρόνως μικρούς και μεγάλους. 

 

ΔΟΚΤΩΡ ΤΖΕΚΙΛ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΙΝΤ, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ 

Μία παράσταση που πραγματεύεται μέσα από μία γνωστή ιστορία την ηθική της επιστήμης και τα διλήμματα 

που προτάσσει η πρόοδος. Ατμοσφαιρικό σκηνικό, ευφυή κοστούμια που σε «υποδέχονται» ήδη από το 

φουαγιέ… σε μία ιστορική σκηνή, όπου οι θεατές περιμένοντας έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν 

φωτογραφίες από τις παραστάσεις του «μεγάλου» Καρόλου Κουν, αλλά και μέρος των κουστουμιών που 

χρησιμοποιήθηκαν σε παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών. 

 

ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, ΘΗΣΕΙΟΝ, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες παραστάσεις για το 2015 και το 

2016. Σον τρίτο της χρόνο, το κλασικό έργο του Σαίξπηρ απογυμνωμένο από ευφάνταστα κοστούμια και 

σκηνικά, με ζωντανή ωστόσο μουσική και εναλλαγές ρόλων από πέντε ηθοποιούς, αποδεικνύει πως η μαγεία 

του θεάτρου, η απλότητα και η καλή ερμηνεία μπορεί να ικανοποιήσει τα γούστα όλων των ηλικιών, 

κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον και χαρίζοντας στο τέλος της παράστασης ψυχική ανάταση και ευφορία. 

 

Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑ 

Μία «ανάλαφρη» παράσταση που επιτρέπει στους νέους θεατές να έρθουν σε επαφή με μία από τις κλασικές 

κωμωδίες καταστάσεων του Μολιέρου. Διασκεδαστική απόδοση του έργου, πλαισιωμένο από μουσική και 

τραγούδια που χαρίζει το γέλιο απλόχερα στον θεατή, ενώ συγχρόνως περνάει μηνύματα για τη δύναμη της 

αγάπης και τη σημασία της οικογένειας. 

 

ΟΛΟΓΥΡΑ ΟΛΟΤΕΛΑ ΟΛΟΙΔΙΟΙ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ 

Για δεύτερη σεζόν, αυτή η ανατρεπτική και εκπαιδευτική κωμωδία, η οποία έχει εγκριθεί  από την Ευρωπαϊκή 

καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού (Europe’s Anti-Bullying Campaign), προσεγγίζει το θέμα της 

διαφορετικότητας μέσω μιας ανατρεπτικής παράστασης για όλες τις ηλικίες. 

 

ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ 

Ένα θεατρικό έργο για το σύγχρονο ευαίσθητο θέμα του προσφυγικού. Η περιπέτεια ενός παιδιού που την 

παρακολουθεί ο θεατής κάθε ηλικίας, δοσμένη με τρόπο συγκινητικό, αλλά και διασκεδαστικό, με κύριο 

στόχο να ευαισθητοποιήσει, αλλά και να υπενθυμίσει σε όλους μας το εφήμερο των υλικών αγαθών. Στα συν 

της παράστασης η μουσική επένδυση της παράστασης με την υπέροχη φωνή της Αρετής Κετιμέ. 

 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ …ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΙΔΡΥΜΑ Μ. 

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ένα έργο, που αναβιώνει ιστορίες της μυθολογίας και ζωντανεύει στα μάτια μικρών και μεγάλων, αρχαίους 

θεούς και ήρωες με χιούμορ και κοστούμια που εντυπωσιάζουν. Η Κάρμεν Ρουγγέρη φροντίζοντας το 

κείμενο, αλλά και λεπτομέρειες της παράστασης κάνει για άλλη μία φορά τη διαφορά, μαγεύοντας τους 

θεατές. 

 


