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Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. όπωσ κάκε χρόνο, ζτςι και φζτοσ, ενόψει των γιορτϊν των Χριςτουγζννων διακζτει ςτα μζλη
του και κυρίωσ ςτα παιδιά των μελών του, ςυνολικά 1.300 ςυνολικά ειςιτιρια για 2 εκλεκτζσ παιδικζσ
κεατρικζσ παραςτάςεισ.

1. ΑΚΡΟΠΟΛ φνταγμα – Ιπποκράτουσ 9-11, τηλ:2103648303
«Ζνα παιδί Μετράει Σ΄ Άςτρα…» του Μ.Λουντζμη
Διαςκευή/κηνοθεςία: Ειρήνη Ιακώβου/ Μουςική: Θωμάσ Καραχάλιοσ

άββατο 8/12/2018 ώρα προςζλευςησ 13:15 μ.μ.
Ένα παιδί μετράει τ’ άςτρα…. το αριςτοφργθμα του Μ. Λουντζμθ ζνα ζργο φμνοσ για το ςχολείο,
το βιβλίο και το δάςκαλο! Το εμβλθματικό αυτό ζργο αποτελεί τθν θκογραφία μια άλλθσ εποχισ,
τόςο κοντινισ και μακρινισ ταυτόχρονα. Η ελλθνικι μασ επαρχία και οι άνκρωποί τθσ, τα παιδικά
όνειρα κα τα πρϊτα ακϊα ερωτικά ςκιρτιματα, ο αγϊνασ για μια επιβίωςθ διαφορετικι από τθ
ςυνθκιςμζνθ, αποτελοφν τα ςτοιχεία εκείνα που μιλοφν κατευκείαν ςτθν καρδιά του κεατι. Ένα
κεατρικό ουςιϊδεσ, εκπαιδευτικό διαμάντι που υπενκυμίηει ςτθν ςθμαςία των θκικϊν αξιϊν!
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2. ΓΤΑΛΙΝΟ ΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ Λεωφ. υγγοφ 143, τηλ:2112169496
«Ο Ζμποροσ τησ Βενετίασ » του Ουίλλιαμ αίξπηρ
Διαςκευή/κηνοθεςία : Ελζνησ Βλάχου / Μουςική :Ηλίασ Βαμβακοφςησ.

Κυριακή 9/12/2018

ώρα προςζλευςησ 11:00 π.μ.

Η παιδικι Σκθνι του Γυάλινου Μουςικοφ Θεάτρου παρουςιάηει φζτοσ μια ιςτορία «ςφγχρονθ»
που όμωσ ζρχεται από τθν Αναγζννθςθ. Σε αυτό το παραμφκι ο αγαπθμζνοσ κλαςικόσ
δραματουργόσ μιλάει για τα πάντα…… για τθ δικαιοςφνθ, τθ διαφορετικότθτα, το χριμα, αλλά
και τθν αγάπθ, τθν πίςτθ και τθ δφναμθ τθσ φιλίασ, μιλά για αξίεσ πανανκρϊπινεσ και ηθτιματα
διαχρονικά που αφοροφν μικροφσ κα μεγάλουσ!
Η ιςτορία που διαςκευάςτθκε για τα παιδιά περνάει τα ιςχυρά μθνφματα του δθμιουργοφ τθσ,
και μετατρζπεται ςε μια εντυπωςιακι παράςταςθ, με ζντονα κοςμοπολίτικο ςτοιχείο, ςωματικι
ζκφραςθ, χιοφμορ τραγοφδι και ηωντανι μουςικι

ΣΙΜΗ ΚΑΡΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ: 5 €
( τα παιδιά δωρεάν)
υνάδελφοι που έχουν 1-3 παιδιά δικαιούνται 1 κάρτα ςυνοδού.
Από 4 παιδιά και πάνω δικαιούνται 2 κάρτεσ.
ΣΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΠΑΡΑΣΑΗ.
Διαδικαςία Παραλαβήσ Ειςιτηρίων: Η παραλαβή των καρτών θα γίνει από τισ ΕΑΚ ή από τον
ςύνδεςμο κάθε μονάδασ ή από τον κάθε ςυνάδελφο ατομικά, προςκομίζοντασ ςυμπληρωμένη τη
ςυνημμένη ςυγκεντρωτική κατάςταςη με ςειρά προτίμηςησ των θεάτρων και τα χρήματα, από τα
γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Σοφοκλέουσ 15, 3οσ όροφοσ) από την 26.11.2018 ημέρα Δευτέρα , και ώρεσ
8:30 π.μ έωσ 4:30 μ.μ. μέχρι εξαντλήςεωσ τησ διαθεςιμότητασ. Δε θα γίνονται τηλεφωνικέσ
κρατήςεισ. Θα τηρηθεί αυςτηρά ςειρά προτεραιότητασ. Η ταξιθέτηςη θα γίνεται ςτα θέατρα κατά την
προςέλευςη, καθώσ τα ειςιτήρια δεν είναι αριθμημένα. Η παράςταςη ξεκινά μιςή ώρα μετά την
ώρα προςέλευςησ.
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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