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ΠΑΙΔΙΚΕ ΘΕΑΣΡΙΚΕ ΠΑΡΑΣΑΕΙ
Συναδζλφισσες, Συνάδελφοι,
Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. όπωσ κάκε χρόνο, ζτςι και φζτοσ, ενόψει των Χριςτουγζννων διακζτει ςτα μζλθ του και
κυρίωσ ςτα παιδιά των μελϊν του, ςυνολικά 1.400 ειςιτιρια για 3 εκλεκτζσ παιδικζσ κεατρικζσ
παραςτάςεισ.

1.- ΓΤΑΛΙΝΟ ΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ Λεωφ.υγγροφ 143, τθλ: 210 9315600

«Ο Ερωτόκριτοσ» του Β.Κορνάρου
Διαςκευι/κθνοκεςία: Ελζνθσ Βλάχου/ Μουςικι: Ηλίασ Βαμβακοφςθσ.

Κυριακι 15/12/2019 ϊρα προςζλευςθσ 11:00 π.μ.
τον «Ερωτόκριτο» με αφορμι τθν ιςτορία αγάπθσ δυο νζων, ξετυλίγεται μπροςτά ςτα μάτια των
παιδιϊν μια ολόκλθρθ εποχι όπου κυριαρχοφν μεγάλεσ αρετζσ, όπωσ θ πίςτθ, θ τιμι, θ γενναιότθτα αλλά
και οι ςυμβάςεισ, οι ςυγκροφςεισ και τα ςτερεότυπα. Θα χαμογελάςουμε με τθν ταπεινότθτα των θρϊων,
κα γελάςουμε με τισ γκάφεσ τουσ, και κα ανακατζψουμε το τότε και το ςιμερα, τθ γλϊςςα εκείνθ με τθ
γλϊςςα τθ δικι μασ και όλα αυτά κα τα ταιριάξουμε με μουςικι τόςθ όςθ ζχει και θ ίδια θ ποίθςθ του Β.
Κορνάρου και κάνει αυτι τθν ιςτορία να ακοφγεται ςτ’ αυτιά μασ ςαν τραγοφδι!

2.- ΘΕΑΣΡΟ ΚΑΠΠΑ, Κυψζλθσ 2, Ακινα

«υρανό ντε Μπερηεράκ»
κθνοκεςία: Ηλίαs Καρελλάσ ςτο ρόλο του υρανό ο Λευτζρθσ Ελευκερίου

Κυριακι 15/12/2019 ϊρα προςζλευςθσ 2:00 μ.μ.
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τθν παράςταςθ ο Ηλίασ Καρελλάσ ςυνδυάηει επί ςκθνισ θκοποιοφσ, χορευτζσ, ηωντανι μουςικι και
ςφγχρονο κζατρο ςκιϊν. τόχοσ του είναι να ευαιςκθτοποιιςει το κοινό ςχετικά με τθν ζννοια τθσ
διαφορετικότθτασ. Σι ςθμαίνει ομορφιά; Πϊσ εκφράηει κανείσ τα ςυναιςκιματά του; Πϊσ επικοινωνεί;
Πϊσ ερωτεφεται; ε μια εποχι που ο ςχολικόσ και κοινωνικόσ εκφοβιςμόσ είναι πιο ζντονοσ παρά ποτζ, ο
«υρανό» κα μασ δείξει ότι θ ουςιαςτικι επικοινωνία, ο ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και τα
δικαιϊματα του άλλου, μα πάνω απ’ όλα θ ειλικρινισ αγάπθ, ζχει τθ δφναμθ να μασ μεταμορφϊςει και να
μασ απελευκερϊςει.

3.-ΘΕΑΣΡΟ ΙΛΙΙΑ, Παπαδιαμαντοποφλου 4, Ακινα τθλ: 21 0721 0045

«Σο παιδί που τόλμθςε»
κθνοκεςία – Κείμενο: Πιζτρθσ Δθμιτρθσ/ Μουςικι τραγοφδι Ματοφλα Ζαμάνθ.

άββατο 14/12/2019 ϊρα προςζλευςθσ 2:00 μ.μ.
«Σο παιδί που τόλμθςε» από το Εργοςτάςιο Ονείρου & το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ροφμελθσ δεν είναι μια ακόμα
παιδικι παράςταςθ… είναι ζνα υπζροχο ταξίδι ςτθν φανταςία, ςτθν γνϊςθ, ςτον πολιτιςμό μασ, ςτα
όνειρα των παιδιϊν, ςτθν αυτοπεποίκθςθ και ςτθν τόλμθ! 4 ζμπειροι και ταλαντοφχοι θκοποιοί κα
υποδυκοφν 30 ρόλουσ και κα μασ μεταφζρουν ςτθν πιο μαγικι παράςταςθ του Χειμϊνα! Ονειρικά
ςκθνικά - κοςτοφμια, τριςδιάςτατεσ προβολζσ, και ατμοςφαιρικοί φωτιςμοί περικλείουν τθν πιο τρυφερι
ιςτορία που απευκφνεται ςτο κάκε παιδί αλλά και ςτουσ μεγάλουσ κεατζσ.

ΣΙΜΗ ΚΑΡΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ: 5 € ( τα παιδιά δωρεάν)
υνάδελφοι που ζχουν 1-3 παιδιά δικαιοφνται 1 κάρτα ςυνοδοφ.
Από 4 παιδιά και πάνω δικαιοφνται 2 κάρτεσ.

ΣΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΠΑΡΑΣΑΗ.
Διαδικαςία Παραλαβισ Ειςιτθρίων: Η παραλαβι των καρτϊν κα γίνει από τισ ΕΑΚ ι από τον κάκε
ςυνάδελφο ατομικά, προςκομίηοντασ: α) ςυμπλθρωμζνθ τθ ςυνθμμζνθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με ςειρά
προτίμθςθσ των κεάτρων και β) το χρθματικό αντίτυπο , ςτα γραφεία του .Τ.Ε.Σ.Ε. (οφοκλζουσ 15, 3οσ
όροφοσ) από τθν 27.11.2019 θμζρα Σετάρτθ , και ϊρεσ 8:30 π.μ ζωσ 4:30 μ.μ. μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ
διακεςιμότθτασ. Θα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ. Η ταξικζτθςθ κα γίνεται ςτα κζατρα κατά τθν
προςζλευςθ, κακϊσ τα ειςιτιρια δεν είναι αρικμθμζνα. Η παράςταςθ ξεκινά μιςι ϊρα μετά τθν ϊρα
προςζλευςθσ.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα
Πολιτιςμού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ςδ Γεωργικόπουλο Αντώνη τηλ:19915 και τηλεφωνικό κέντρο 19935 και
19999
Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Μότςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζας
Θφμιος Παπαγιάννης
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